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Pentru continua destindere 
a situației internaționale

Atenuarea continuă a încordării în relațiile dintre toate- 
statele lumii, urmată de asigurarea unei păci trainice pe între
gul glob pămîntesc, este problema care frămîntă popoarele 
lumii. Popoarele lumii sînt conștiente că în zilele noastre există 
posibilități pentru desiinderea continuă a situației internațio
nale. Trebuie numai ca guvernele tuturor țărilor să aducă partea 
lor de contribuție la aceasta.

„ Uniunea Sovietică, țara care a dorit și a luptat întotdeauna 
pentru asigurarea păcii între popoare, a tăcut nenumărate pro
puneri in vederea slăbirii încordării în relațiile internaționale, 
pentru înlăturarea primejdiei unui nou război.

O întruchipare a politicii de pace a Uniunii Sovietice este 
proiectul Tratatului general european cu privire la securitatea 
colectivă. In acest proiect se spune că pot fi părți în Tratat 
toate statele europene, indiferent de orînduirea lor socială, care 
recunosc scopurile și care iși asumă obligațiile prevăzute în 
Tratat.

Pornind de la posibilitatea coexistenței pașnice a statelor 
cu sisteme economice diferite, Uniunea Sovietică a declarat că 
este gata să înceapă tratative pentru .c^riicioarea sa la orga
nizația nord atlantică (N.A.T.O.) în condîțiuni corespunzătoare, 

u'nul dintre cele mai mari merite ale proiectului sovietic 
cu privire la Tratatul general european este faptul că el permite 
să se pună capăt politicii primejdioase care urmărește ¿rearea 
unor grupări militare de state opuse una alteia. Aplicarea în 
viață a acestui tratat ar îndeplini una din dorințele cele mai 
fierbinți ale popoarelor — înlăturarea pericolului pe care-1 pre
zintă remilitarizarea Germaniei occidentale și implicit înlătu
rarea pericolului unui nou război în Europa.

Diametral opusă este poziția Statelor Unite ale Americii 
față de problema asigurării păcii în Europa. Este cunoscut lumii 
întregi că de multă vreme S.U.A. întreorind tot felul de manevre 
diplomatice pentru înjghebarea faimoasei „comunități defensive 
europene“ ale cărei scopuri sînt bine cunoscute de toate popoa
rele — agresiunea — scopuri pe care le au de altfel toate pactele, 
tratatele și acordurile încheiate de S.U.A.

In ce măsură proiectul sovietic cu privire la Tratatul ge
neral european corespunde intereselor păcii în Europa, o spun 
nenumărate fapte din viața statelor acestui continent. El ar 
deschide posibilitatea unirii eforturilor popoarelor în ^copul în
lăturării primejdiei reînvierii militarismului german, ar pune 
capăt curse« înarmărilor de pe urma căreia suferă milioane de 
oameni din țările capitaliste. înlăturarea pericolului folosirii 
forței în raporturile dintre state ar contribui la normalizarea 
relațiilor dintre ele șl le-ăr permite să trăiască în pace. In fa
voarea proiectului sovietic s-au pronunțat personalități de seamă 
din toate țările Europei și mai cu seamă din țările pe care S.U.A. 
,vor să le lege de „comunitatea defensivă euroneană“. Este sufi
cient de amintit că împotriva planurilor de scindare a Europei 
în grupări militare ostile, împotriva reînvierii militarismului 
german se prc-nunță elemente politice din cele mai diferite pă
turi ale societății.

Toate aceste fapte dovedesc că proiectul sovietic cu pri
vire la Tratatul general european corespunde intereselor asigu
rării năcii în Europa.

După cura se știe, căderea guvernului Lăniel a fost deter
minată de politica sa dusă pentru continuarea războiului în 
Indochină și în problema „armatei europene“. Căderea guver- 
ni’l’f I aniel a stîrnit însă furia turbată a cercurilor guvernante 
din S.U.A. Pentru a determina continuarea politicii de război 
în Indochină. precum s» în problema „armatei europene“, per
sonal Eisenhower a adresat președintelui republicii, Rene Coiy, 
un mesaj cu caracter vădit de presiune și ultimativ.

Cînd a fost limpede că din partea Franței și Italiei nu se 
poate obține ratificarea tratatelor de la Bonn și Paris, S.U.A. au 
încercat o nouă tentativă: crearea „comunității defensive euro
pene“ alcătuită n a-,- Germania occidentală și țările Bene- 
luxului (Belgia, Olanda și Luxemburg) cu scopul vădit de a o fo
losi unealtă de presiune asupra Franței. Această tentativă a su
ferit însă un eșec.

Recenta conferință pentru slăbirea încordării în relațiile 
internăționa'e care ă avut loc în capitala Suediei, a subliniat 
că exist? căi ->p pare se poate merge la realizarea acestui lucru. 
In rezoluția generală adoptată de această conferință se subli
niază necesitatea admiterii R. P. Chineze și a celorlalte state 
care solicită să intre în O.N.U.

„Toate statele — se spune în rezoluție — trebuie să re
nunțe la' folosirea violenței în vederea soluționării problemelor 
litigioase Toate conflictele trebuie să fie reglementate pe calea 
tratativelor, iar tratativele trebuie continuate cu perseverență ■ 
chiar dacă la început dificultățile sînt mari“. Aceeași rezoluție., 
recomandă statelor care posedă arme de exterminare în masă 
să-și asume obligația de a nu le folosi. Un alt factor important 

fa— arătă rezoluția — care poate micșora încordarea internațio- 
nălă în lume este dezvoltarea comerțului dintre apus și răsărit.

Anelul către narticioantii la conferin+a do la Geneva adre
sat de pârticipănții lâ conferința de lă Stockholm, cuprinde de 
asemenea propuneri care aplicate în viață, pot contribui la des
tinderea situației internaționale.

Poporul romîn, iubitor de pace, este direct interesat în des
tinderea situației internaționale. El este convins că aceasta asi
gură securitatea sa, pacea în Europa și în întreaga lume.

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste 
în cinstea zilei de 23 August

Pînză pentru oamenii muncii

Muncitoarele de la Tesătoria Vulcan desfășoară cu 
âvînt întrecerea socialistă în cinstea zilei de 23 August. 
In frunte se situează țesătoarele fruntașe Elena Dănes- 
cu, Maria Mproș, Maria Butar, [rina Strengaru, Elena 
Ghioancă, Valeria Butar, Elena Giorgi, Olga Bilț, Ileana 
Fior, Maria Hristoiu, Filofteia Dănescu și altele. Dela în
ceputul lunii jși pînă în ziua de 27 iunie țesătoarele frun
tașe de 4a Vulcan au produs între 257-867 metri pînză 
peste plan. £ ’

IN CL1ȘBU : Fruntașa întrecerii socialiste Olga Bilț, 
lucrînd la 4 războaie simple. (

Angajamentele 
___  devin fapte____

Îndeplinirea angajamen
telor întrecerii socialiste in 
cinstea zilei de 23 August 
constituie o preocupare de 
seamă a minerilor de la 
Petrila.

Brigăzile conduse de mi
nerii Ștefan Mihai și Toma 
Sima, de pildă, au înregis
trat de la începutul lunii 
iunie și pînă in prezent de
pășiri a sarcinilor de plan 
de 108 și respectiv 66 la, 
sută. La fel, brigăzile con
duse de minerii Nicolae 
Arde an, Teodor Martiniuc, 
Gheorghe Sorescu, Ion Moț, 
Nicolae Vasilievici și alții 
și-au întrecut productivita
tea planificată in propor
ție de 35-40 la sută, iar 
cele conduse de tovarășii 
Ioan Fila și Cornel Cenușă 
și-au depășit sarcinile de 
plan în proporție de 41 și 
respectiv 75 la sută.

M. MORARU 
corespondent

Cresc realizările minerilor din Aninoasa
In ultimele zile ale lunii 

iunie, minerii de la mina A- 
ninoasa și-au sporit eforturile 
în muncă pentru a da viață 
angajamentelor luate în între
cerea socialistă în cinstea zi
lei de 23 August.

Brigada de mineri condusă 
de fruntașul întrecerii socia
liste Mihai Tucaciuc, lucrînd 
într-un abataj figuri din sec
torul III al minei, a reușit 
să-și întreacă productivitatea

planificată pe luna iunie cu 
peste 50 la sută. ,

Succese frumoase în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan au obținut și brigă
zile conduse de minerii Ale
xandru Nedelcu, Ervin Schul
ler, Ioan Țurlui, Nicolae Stan- 
ciu, IIie Palotai și alții care 
aplicînd metode sovietice de 
muncă, și-au întrecut preve
derile planului cu 40-50 la 
sută.

Ca urmare a muncii avîn-

tate în cadrul întrecerii so
cialiste minerii și tehnicienii 
de la mina Aninoasa și-au 
realizat pînă la 30 iunie sar
cinile de plan în proporție de 
100,7 la sută.

In prezent, colectivul de 
mineri, tehnicieni și ingineri 
de la .această mină luptă cu 
avînt sporit pentru realiza
rea de noi succese în cinstea 
zilei de 23 August.

ELENA LIG1U 
corespondent

Prin unitățile întreprinderii dè industrie
Nenumărate sînt bogățiile 

naturale din raionul nostru 
— păduri, fructe de pădure, 
depozite de calcar și altele. 
Pe valorificarea acestor bo
gății naturale cît și a deșeu
rilor industriale își axează 
activitatea întreprinderea de 
industrie locală „6 August“ 
din Petroșani, care produce 
mari cantități de bunuri de 
larg consum pentru oamenii 
muncii din Valea Jiului.

Anul trecut, întreprinderea 
de industrie locală „6 Au
gust“ din Petroșani avea pes
te 20 unități. Anul acesta nu
mărul unităților sale a ajuns 
la 57.

Atelierul de tîmplărie

Pînă nu demult în atelie
rul de tîmplăfie al întreprin
derii „6 August“ lucrau doar 
cițiva muncitori. Astăzi acest 
atelier funcționează într-o 
clădire nouă, corespunzătoa
re noilor sarcini de produc
ție. Aici muncesc numeroși 
muncitori vîrstnici și tineri 
ca tov. Sander Reich, Mihai 
Schneider, Vasile Kovaci, 
Francisc Mrazec, Francisc

Zaider și alții, care se stră
duiesc să.producă pentru oa
menii muncii cît mai multe 
garnituri de mobilă de bună 
calitate.

Colectivul acestei unități a 
produs anul acesta 60 garni
turi mobilă de bucătărie, 130 
buc. binale. In prezent se află 
în pregătire 50 garnituri mo
bilă combinată și 20 garni
turi mobilă de bucătărie.

Sec țin tapițerie

Această secție a fost înfi
ințată abia acum două luni. 
La început munca în secție 
avea o productivitate scăzută. 
In primul rînd lipseau ma
terialele, iar în al doilea rînd 
lipseau muncitori calificați. 
Dar toate aceste greutăți- au 
fost învinse. Responsabilul 
secției tapițerie, tov. Lazăr 
Samoilă, a luat inițiativa de 
a califica muncitorii în a- 
ceastă branșă. Astfel, în pre
zent alături de responsabilul 
secției muncesc și tov. Nico
lae Hancas cu soția, Nasta- 
sia Chifor și alții.

in această secție au fost 
confecționate pînă în prezent

locală „6 August“ 
peste 50 dormeze și somiere, 
60 saltele, etc.

Fructele de pădure 
sînt valorificate

O preocupare de seamă a 
colectivului întreprinderii „6 
August“ a fost valorificarea 
fructelor de pădure. De exem
plu, în secția de siropuri al 
cărei responsabil este tov. Ar- 
pad Schiebel s-a produs anul 
acesta peste 3.000 1. de sirop, 
iar peste cîteva zile se~ va 
pune în vînzare prin unitățile 
comerțului de stat circa 8.000 
kg. vin tonic de măcieșe, pro
dus în secție.

★
In cinstea zilei de 23 Au

gust. muncitorii si tehnicie
nii întreprinderii de industrie 
locală ,,6 August“ s-au anga
jat să producă noi sortimente 
de produse de larg consum, 
în vederea îmbunătățirii con
tinue a nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Și munci
torii acestei întreprinderi sînt 
hotărîți să-și respecte anga
jamentele l
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Mișcarea inovatorilor trebuie să se bucure de toata atenția !
Consfătuirea cu inovatorii din întreprinderile Văii Jiului

Marți 29 -iunie a. c., Q clubul ,,Gh. 
Apostol“ din Petroșani a avut loc o 
consfătuire cu inovatorii din între
prinderile Văii Jiului, cu. scopul de a1 
se anatiza lipsurile din munca cu ino
vațiile și căile de înlăturare a aces
tor lipsuri. La consfătuire au partici
pat un mare număr de inovatori me
canici și tehnicieni, responsabilii ca-

fost deschisă de

responsabilii cabinetelor tehnice tov. 
Ion Almășan, Iuliu Vișnovski și alții. 
Responsabilul cabinetului tehnic de 
la mina Lupeni, tov. Ion Almășan, 
a arătat că deși a solicitat sprijin din 
partea organelor competente de la 
Direcțiunea Generală în vederea re
zolvării inovațiilor, tov. inginer Ma
rin Slivilescu fostul responsabil cu 
inovațiile la D. G. a binevoit cai o 
singură dată în decurs de 8 luni să 
viziteze cabinetul tehnic al minei Lu
peni, iar atunci n-a făcut altceva decît 
să intre pe o ușă și să iasă pe alta., 
Cu un asemenea „sprijin“, nu-i de 
mirare că la mina Lupeni inovațiile 
prezentate anul acesta se află încă 
în „studiu“.

Tov. Huliu Vișnovski, responsabil 
al cabinetului tehnic de la U.R.U.M.P. 
a arătat că minele și întreprinderile 
tărăgănează întocmirea, referatelor 
privitoare la inovațiile de lă 
U.R.U.M.P. date acestor întreprinderi 
spre încercare. Pentru un singur re
ferat despre comportarea unei inova
ții făcută la U.R.U.M.P. și aplicată 
la preparația Petrila, tov. Vișnovski 
a trebuit să facă vreo zece drumuri 
pînă la preparație pentru a „urgenta“

binetelor tehnice, ingineri din servi
ciile tehnice ale minelor și întreprin
derilor, directori de mine și întreprin
deri, președinți ai comitetelor sindi
cale, secretari ai organizațiilor de 
partid și alții.

Consfătuirea a
tov. Ioan Blaga, secretar al Comite
tului raional de partid Petroșani.

Referatul prezentat de tov. inginer Emil Stoica
relor și minei Lupeni, dar care este 
caracteristică și altor conduceri de 
întreprinderi.
, Deficiențe serioase sînt în Valea 
Jiului și în direcția generalizării ino
vațiilor, a aplicării lor. Pentru a se 
extinde o inovație de la o mină la 
alta trebuie să treacă un timp înde
lungat, iar alte inovații jiu sînt nici 
măcar propuse pentru generalizare. 

Majoritatea lipsurilor din rezolva
rea inovațiilor, din stimularea morală 
și materială a inovatorilor, din spri
jinirea lor în rezolvarea diferitelor 
probleme, trebuie căutate în activita
tea cabinetelor tehnice și a colective
lor cu inovațiile de la întreprinderi. 
In multe cabinete tehnice ca de exem
plu la Vulcan și Lupeni, există o 
mare fluctuație a responsabililor, iar 
la alte întreprinderi (Uzina electrică 
Vulcan, mina Lonea) nu există caj- 
binețe tehnice și. nici responsabili. 
Serviciile tehnice din cadrul între
prinderilor carbonifere acordă un 
sprijin scăzut inovatorilor în execu
tarea desenelor și rezolvarea proble
melor complicate care li se ivesc în 
cale, iar realizarea prototipurilor se 
tărăgănează luni de zile (propunerile 
unor tovarăși care dețin posturi de 
conducere sînt însă realizate cu pre
ferință).

Colectivul cu invențiile și inova
țiile atît la întreprinderile carbonife
re cît și la Direcțiunea Generală a 
Minelor nu respectă regulamentul 
inovațiilor introdus prin Hotărîreă-; inovații și pentru premierea inovar 
Consiliului de Miniștri nr. 2267, cu 
privire la ținerea de ședințe cel pu
țin odată pe lună pentru examinarea 
inovațiilor. Unele colective cum este 
cel al minei Lonea, n-a ținut aseme
nea ședințe de luni de zile. Adesea, 
aceste ședințe sînt ținute în fugă, fapt 
care face ca propunerile oamenilor 
muncii să fie rezolvate superficial 
iar recompensele să fie calculate din... 
ochi. Rezultatul acestui fel de a munci 
cu propunerile inovatorilor este oglin
dit de zecile de inovații care stau cu 
lunile în „studiu“ prin diverse ser
tare și arhive (mina Lupeni, mina 
Ăninoasa, preparația Lupeni, etc.).

Serioase deficiențe în sprijinirea 
inovațiilor au și conducerile Direc
țiunii Generale a Minelor și a trus
tului 7 construcții, precum și orga
nizațiile sindicale. La mine, comi
siile cu problema inovațiilor din co
mitetele de întreprinderi figurează nu
mai pe hîrtie, deși de la alegerea noi
lor organe sindicale au trecut luni 
de zile.

Referatul prezentat de către tov. 
inginer Emil Stoica a oglindit suc
cesele dobîndite în Valea Jiului în 
direcția dezvoltării mișcării inovato
rilor, aportul prețios adus de inova
tori în sporirea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost, lip
surile și racilele care frînează încă 
activitatea luptătorilor pentru progre
sul tehnic. Subliniind condițiile create 
de regimul nostru democrat-popular 
pentru stimularea inițiativei creatoare 
a maselor, referatul scoate în eviden
ță creșterea continuă numerică și 
calitativă a inovatorilor și inovațiilor 
în majoritatea întreprinderilor din 
raionul nostru.

Acolo unde domnește o bună gb,s-l 
podărire și noul triumfă, unde ș-au 
creat condiții optime pentru munca 

. ' * creatoare — s-a arătat în referat — 
numărul inovațiilor a crescut consi
derabil, iar preocupările inovatorilor 
sînt tot mai multiple. Așa de pildă, 
la Filatura Lupeni, Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani și în alte 
întreprinderi, unde inovatorii au la 
dispoziția lor cabinete tehnice bine 
înzestrate iar rezolvarea propunerilor, 
stimularea lor morală și materială 
constituie o preocupare de fiecare zi 
a conducerilor administrative, orga
nizațiilor sindicale și de partid, nu
mărul inovațiilor a crescut în acest 
an cu 30-50 la sută față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

Mișcarea inovatorilor — purtătorii 
noului în procesul de producție —a- 
duce un aport deosebit de important 
în creșterea productivității muncii și 
realizarea de economii de materiale, 
muncă și energie. Numai pe seama 
introducerii în procesul de producție 
a inovațiilor și raționalizărilor colec
tivul Filaturii Lupeni a realizat în 
anul trecut o economie de aproape 
200.000 lei, productivitatea 
erescînd cu

Referatul 
rile cele mai caracteristice din munca 
cu inovațiile, lipsuri care din păcate 
abundă în multe din întreprinderile 
raionului nostru și care fac ca efor- 
turile inovatorilor îndreptate spre îm
pingerea tehnicii noi înainte să nu! 
dea rezultatele așteptate, ca această 
viabilă mișcare de masă să fie serios 
frînată. Ô deficiență principală în 
munca cu inovațiile o constituie tă
răgănarea cu lunile și chiar cu anii ă 
referatelor asupra felului cum se com
portă diferitele inovații în producție, 
tărăgănare care se manifestă cu deo- 

• sebită putere la conducerile sectoa-
Acolo unde se muncește bine cu inovațiile

Participanții la discuții, inovatori, 
responsabili de cabinete tehnice, in
gineri și directori ai întreprinderilor, 
au arătat metode bune de lucru în 
sprijinirea mișcării inovatorilor. To
varășii Ludovic Utô, directorul Fila
turii Lupeni și Ioan Popa, inginer, 
au arătat celor prezenți cîteva meto
de bune care au dus la lărgirea miș
cării inovatorilor la această întreprin
dere. Demnă de urmat este preocupa
rea conducerii administrative, a co
mitetului de întreprindere și a orga
nizației de partid de la Filatura Lu
peni pentru atragerea în jurul cabi
netului tehnic a maselor largi de oa-

Cuvîntul
Numeroși inovatori au criticat cu 

asprime birocratismul și nepăsarea 
din rezolvarea inovațiilor. Minerul 
fruntaș al întrecerii socialiste Ioan 
Tătar de la mina Ăninoasa a arătat 
că confecționarea prototipului dispo
zitivului conceput de el în vederea 
captării prafului de piatră, deși nu 
necesită o manoperă complicată și 
materiale scumpe, este tărăgănată de 
trei luni de către atelierul mecanic al

referatul pe care trebuia să-l alcă
tuiască tov. inginer Dinu.

La mina Petrila, problema localului 
pentru cabinetul tehnic n-a fost re
zolvată. In localul destinat cabinetu
lui tehnic, conducerea minei a găsit 
de cuviință să instaleze o frizerie, iar 
muncitorul de la atelierul de proto
tipuri în loc să execute prototipuri, 
a fost pus să confecționeze o drezină 
pentru excursii.

Tovarășii ingineri Țepeluș, Brîn- 
dușa, Trakker și alți vorbitori au scos 
la iveală lipsurile din munca cercu
rilor A.S.I.T., din calcularea recom
penselor, ușurința cu care colectivele 
cu inovațiile își pun referatele pe do
sarele cu propuneri (la Ăninoasa în 
special) și au făcut propuneri de îm
bunătățire a muncii.

Unii conducători, ca de exemplu, 
tov. inginer Vlasin de la trustul 7 
construcții, Ioan Ciobotaru, directo
rul preparației Lupeni, au dovedit în 
timpul discuțiilor că sînt certați cu 
critica, căutînd să-și acopere lipsu
rile lor și ale altora prin fel de fel 
de justificări, prin găsirea de vino- 
vați „din afară“. :

Cuvîntarea tov. ministru adjunct N. Schwartz
La consfătuire a luat cuvîntul tov. 

N. Schwartz, ministru adjunct la Mi
nisterul Industriei Cărbunelui.

Subliniind importanța mișcării ino
vatorilor din -industria carboniferă, 
tov. N. Schwartz a vorbit despre ro
lul acestei mișcări în ridicarea pro
ductivității muncii și realizarea sar
cinilor planului de stat.

Mulți directori de întreprinderi, in
gineri șefi, contabili și alte cadre din 
întreprinderile noastre — a spus tov. 
N. Schwartz — ignorează mișcarea 
¡naratorilor, nu-i dau atenția cuve
nită, nu acordă fondurile necesare 
pentru executarea prototipurilor de

muncii
1,5 la sută.

a scos la iveală și lipsu-

torilor, neglijează introducerea și ex
tinderea inovațiilor în procesul de 
producție. Acești tovarăși nu s-au 
convins că mersul nostru înainte nu 
este posibil fără o creștere a produc
tivității muncii, care la rîndul său 
riu se poate realiza fără dezvoltarea 
și perfecționarea tehnicii noi, fără 
inovații.

Pentru remedierea, urgentă a prin
cipalelor lipsuri în munca cu inova-

ții-le, tov. Schwartz a trasat ca sar
cină conducerilor întreprinderilor car
bonifere de a prezenta Direcțiunii Ge
nerale în termen de 7 zile propuneri 
pentru rezolvarea problemei inova
țiilor, de a folosi toate posibilitățile 
interne pentru realizarea prototipuri
lor, de a studia și aplica întocmai 
Regulamentul inovațiilor aprobat prin 
H.C.M. nr. 2267 din' 1953, de a achita 
la timp drepturile inovatorilor. De a- 
semenea, tov. Schwartz a trasat or
ganelor tehnice din cadrul Direcțiunii 
Generale sarcina de a rezolva proble
ma executării prototipurilor prin gă
sirea unui local corespunzător, de a 
rezolva problema întocmirii la timp 
a proiectelor și executării desenelor, 
de a da curs de rezolvare, într-un 
termen scurt, tuturor dosarelor cu 
inovații existente.

Tov. N. Schwartz a făcut apel lâ 
inovatori de ă folosi toată capacitatea 
lor creatoare pentru rezolvarea celor 
mai importante probleme din minerit 
și în mod deosebit rezolvarea proble
mei încărcării mecanice ă cărbunelui.

meni ai muncii, nu numai a unui grup 
restrîns de inovatori. De asemenea, 
o inițiativă care trebuie însușită de 
către toate întreprinderile din raio
nul nostru este aceea de a organiza 
așa zise „Zile deschise de inovații“, 
care sînt în fond niște consfătuiri cu 
întregul colectiv de muncitori și teh
nicieni ai întreprinderii, consfătuiri 
în care se dezbat anumite probleme 
de producție și se fac propuneri des
chise pentru remedierea lipsurilor, 
care sînt îmbunătățite apoi de între-, 
gul colectiv, cele mai bune fiind pre
miate pe loc. ;

inovatorilor
minei (mecanic șef tov. ing. Lucian 
Pop). Aceeași tărăgănare în confec
ționarea prototipurilor a subliniat-o 
și inovatorul Ioan Bara de la mina 
Ăninoasa, care a arătat că în timp 
ce inovația mecanicului șef, deși în
registrată mai tîrziu, a fost rezolvată 
și premiată, inovația sa nu este încă 
rezolvată.

Tărăgănarea- rezolvării inovațiilor 
p fost scoasă în evidență și de către

In încheierea consfătuirii a luai cu- 
vîntul tov. Iosif Ledrer, secretar al 
Comitetului raional de partid.

Din consfătuire — a spus vorbito
rul printre altele — s-a desprins fap
tul că numeroși muncitori din între
prinderile noastre se străduiesc să 
dea viață hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. din august 1953, luptînd pen
tru ridicarea productivității muncii 
prin folosirea cît mai deplină a teh
nicii. •

Acolo unde organizațiile de partid, 
organizațiile de masă și conducerile 
întreprinderilor s-au ocupat de im
portanta problemă a inovațiilor, s-au 
obținut și rezultate bune în această 
direcție. Pot fi considerate ca satis
făcătoare rezultatele obținute de co
lectivul de muncitori și tehnicieni de 
la Filatura Lupeni în realizarea și a- 
plicarea unui însemnat număr de ino
vații. Se remarcă de asemenea faptul 
că numărul inovatorilor crește în mai 
multe întreprinderi.

In această consfătuire s-a observat 
un fapt: cu toate că în sală au fost 
prezenți directori de mine, președinți 
ai comitetelor de întreprinderi, secre
tari ai organizațiilor de partid, aceș
tia n-au luat cuvîntul. Se pune între- 
bareaa cărui fapt se datorește tăce
rea acestor tovarăși? Nu încape în- 

i doială că cei mai mulți dintre aceștia 
■ n-au luat cuvîntul tocmai pentru că 
> sînt în necunoștință de cauză, pentru
l că s-au dezinteresat de inovațiile din
• întreprinderi.

In întreprinderile din raion — și 
Í în special în întreprinderile carboni- 
i fere — există foarte multe cazuri de 

încălcare a Regulamentului inovații
lor. Cel mai adeseori încălcarea aces
tui Regulament se face din cauza ne-

Cuvîntarea tov. Iosif Ledrer
cunoașterii lui. De aici se desprinde 
sarcina pentru organizațiile de partid 
de a lua măsuri ca acest regulament 
să fie cunoscut și însușit atît de or
ganele de conducere din întreprin
dere, cît și de masa largă de munci
tori și tehnicieni.

Organizațiile de partid din între
prinderi trebuie să vegheze ca orga
nele tehnico-administrative să lupte 
pentru introducerea noului în produc, 
ție. Este necesar ca organizațiile de 
partid să se preocupe îndeaproape de 
cabinetele tehnice, să sprijine în ac
tivitatea lor colectivele acestor cabi
nete, să activizeze comisiile pentru 
inovații din comitetele de întreprin
deri, să lupte împotriva tărăgănării 
rezolvării dosarelor cu inovații, a ru
ginii birocratismului și a rutinei.

Sarcini importante revin în această 
privință organizațiilor sindicale din 
întreprinderi. Comitetele de întreprin
deri trebuie să lichideze ou dezintere
sul de care au dat dovadă pînă în pre
zent față de mișcarea inovatorilor și 
să lupte cu toată hotărîrea pentru în
lăturarea piedicilor care frînează dez
voltarea acestei mișcări.

Comitetul raional de partid — ă 
spus tov. Ledrer în încheiere — este 
hotărît să se preocupe îndeaproape 
de această problemă, să urmărească 
felul cum se aplică Regulamentul ino
vațiilor, să lupte cu perseverență pen
tru triumful noului în producție. Prin 
realizarea unui număr cît mai mare 
de inovații și prin extinderea apli
cării acestora în procesul de produc
ție, vom reuși să obținem succese im
portante în îndeplinirea planului de 
stat la toți indicii și prin aceasta să 
contribuim la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.
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Asigurarea condițiilor tehnico-organizatorice brigăzilor de mineri, 
în centrul atenției organizației de bază

In lupta pentru sporirea producției 
și productivității muncii un rol ’de 
seamă îl are asigurarea de condiții 
tehnico-organizatorice cît mai bune 
brigăzilor de mineri. Preocupată de 
creșterea productivității muncii, or
ganizația de bază din sectorul IV al 
minei Petrila a analizat în una din a- 
dunările sale felul în care conducerea 
sectorului asigură minerilor condiții 
optime de muncă.

Din raportul prezentat cît și din 
discuțiile purtate pe marginea rapor
tului a reieșit că tovarășii din con
ducerea administrativă a sectorului 
nu s-au preocupat în suficientă mă
sură de a asigura brigăzilor de mi
neri utilajele de care ele au nevoie.

La moara din Lupeni a existat și 
pînă acum organizație de bază P.M.R. 
Și nu s-a întîmplai nici odată ca or
ganizația de bază să nu aibă în 
frunte un birou format din cei mai 
buni membri de partid de aici. Totuși 
organizația de bază de la moara din 
Lupeni a desfășurat aproape totdea
una o activitate necorespunzătoare.

— N-avem tovarăși pricepuți — 
motivau ei lipsa de activitate a orga
nizației de bază. Nici unul din mem
brii biroului n-are o școală de partid... 
Oamenii vor dar nu știu să mun
cească...

N-a trecut mult timp și unul din 
membrii organizației a fost trimis la 
școală. După școală, tov. Nicolae 
Drăghici ș-a înapoiat tot la organi
zația de bază de la moara din Lu
peni.

— Ei, de acum gata cu inactivita
tea — au declarat membrii de partid 
de aici. A venit tov. Nicolae Drăghici 
de la școală. Cu el vom putea să re
zolvăm toate problemele ce stau în 
fața organizației noastre de bază. Si
guri de aceasta, membrii de partid 
l-au ales pe tov. N. Drăghici secretar 
al organizației de bază.

Mulțumind pentru. încrederea ce

In cadrul sectorului X al minei 
Lupeni există o gazetă de perete in
titulată „Ciocanul“. Gazeta de pe
rete are un colectiv format din tov. 
Simion Feher, Cornel Gavriluță, Eu
gen Aloraru și Andrei Fabian.

In cadrul sectorului X există nu
meroase realizări dobîndite de mun
citori în întrecerea socialistă. Există 
însă în acest sector și multe lipsuri. 
Insă nici despre realizări și nici des
pre lipsuri nu scrie nimic gazeta de 
perete

De curînd, la clubul muncitorilor 
constructori din Petroșani s-a ținut 
o consfătuire de producție în cadrul 
căreia s-a dezbătut un proiect de or
ganizare a muncii în întreprinderea 
701 construcții Petroșani, proiect 
menit să ducă la îmbunătățirea mun
cii pe șantiere în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de plan la toți indicii.

Expunerea asupra proiectului de 
organizare a muncii a fost făcută de 
către'tov. inginer loan Mihuț. In pri
ma parte a expunerii au fost arătate 
sarcinile de plan care stau în fața 
întreprinderii; construirea a 12 blo
curi cu 288 apartamente, respectarea 
termenelor de predarea lucrărilor, ca
litatea, etc. Volumul mare al lucră
rilor de construcții ce trebuie realizat 
de colectivul acestei întreprinderi nu 
poate fi asigurat fără o judicioasă fo
losire a forțelor de producție, fără o 
mecanizare crescîndă a lucrărilor și 
fără folosirea celor mai înaintate me
tode de fcicru sovietice. Ținînd seama 
de aceasta, trustul 7 construcții a ho- 
tărît punerea în aplicare în cadrul 
întreprinderii a unui proiect de orga
nizare a lucrărilor care conține so 
Iuții practice de rezolvare a proble
melor de organizare a muncii și de 
justa planificare a lucrărilor, pe baza 

De asemenea, conducerea sectorului 
n-a căutat să înlăture fluctuația de 
la un loc de muncă la altul a mineri
lor, lucru care a frînat desfășurarea 
întrecerii socialiste, precum și apli
carea și extinderea metodelor înain
tate de muncă.

In vederea lichidării acestor lip
suri, adunarea generală a organiza
ției de bază a luat o hotărîre menită 
să ducă la îmbunătățirea muncii. In 
hotărîre se prevede ca fiecare brigadă 
de mineri să aibă asigurate din timp 
utilajele de care are nevoie. De ase
menea, hotărîrea prevede analizarea 
în mod temeinic a rămînerii în urmă 
a brigăzii nr. 408 din abatajul figuri. 
De aceste probleme prevăzute în ho- 

Planificare da, activitate ba...
i s-a acordat, tov. Drăghici și-a luat 
unele angajamente și a început acti
vitatea. Împreună cu ceilalți membri 
ai biroului a trecut de urgență la în
tocmirea planului de muncă. Era și 
normal să înceapă cu planul de mun
că, fiindcă fără plan de muncă con
cret nu te poți aștepta la o activitate 
rodnică. In planul de muncă s-au 
prevăzut probleme menite să ducă la 
lichidarea lipsurilor existente, la îm
bunătățirea muncii politice în între
prindere. Pînă aici, toate bune. Mem
brii de partid erau pe bună dreptate 
entuziasmați de operativitatea cu care 
a fost întocmit planul de muncă, de 
problemele cuprinse în el. In zilele 
care au urmat membrii de partid dis
cutau între ei despre adunările care, 
conform planului de muncă, urmau 
să aibă loc.

Dar timpul a trecut repede. Au tot 
așteptat membrii de partid să fie con- 
vocați la adunările planificate, dar 
lucrul acesta nu s-a întîmplat. Pla
nul de muncă al organizației se o- 
dihnea într-.' iul din sertarele secre
tarului.

— Nu-i nimic — își spuneau mem
brii organizației — la prima adunare 
o să criticăm biroul și mai ales pe

O gazetă de perete fără activitate
Cauza: organizația de bază din 

cadrul sectorului a neglijat să îndru
me colectivul de redacție al gazetei 
de perete, lăsînd ca acesta să-și des
fășoare activitatea la întîmplare. Ast
fel, gazeta- de perete „Ciocanul“, or
gan al organizației de bază și comi
tetului sindical din sectorul X al mi
nei Lupeni, n-a contribuit aproape 
cu nimic la realizarea sarcinilor de 
plan care stau în fața colectivului de 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
cadrul sectorului.

Un proiect' de organizare rațională a muncii 
pe șantierele de construcții

cărora să se asigure realizarea de 
construcții de calitate, în termenul 
cel mai scurt și la un preț de cost 
redus. In vederea atingerii acestui 
scop, proiectul de organizare rezolvă:

a) Stabilirea celei mai potrivite 
succesiuni în executarea lucrărilor cu 
respectarea necondiționată a terme
nelor fixate prin planul de stat pen
tru darea în folosință sau intrarea în 
producție a investițiilor respective.

b) Alegerea celor mai corespunză
toare și avansate metode de executa
re a lucrărilor.

c) Asigurarea aprovizionării cu
materiale a șantierului în condiții 
optime., *

d) Amplasarea cea mai rațională, 
în cadrul teritoriului șantierului, ă 
tuturor forțelor de producție.

e) Folosirea maximă a mecanizării 
cu respectarea principiilor mecaniză
rii complexe, a folosirii micii meca
nizări.

d) O bună protecție a muncii, prin 
respectarea regulilor de tehnica secu
rității.

tărîre răspund tehnicienii comuniști 
Gheorghe Niștor și Iuliu Haidu II.

Un alt punct din hotărîre prevede 
introducerea unui crațer în stratul IV, 
la abatajele în trepte răsturnate. De 
aceasta va răspunde tehnicianul Eu
gen Csaszar.

In continuare, hotărîrea adupării 
generale a organizației de bază pre
vede sarcini concrete pentru tehnicie
nii comuniști în ceea ce privește asi
gurarea tuturor brigăzilor de mineri 
din sectorul IV a unor condiții teh- 
nico-organizătorice optime. Acest lu
cru a dus la intensificarea întrecerii 
socialiste ce se desfășoară în cinstea 
zilei de 23 August, în cadrul căreia 
minerii din sectorul IV dobîndesc 
succese tot mai grăitoare.

tovarășul secretar nl organizației de 
bază.

Nu se știe precis dacă membrii bi
roului organizației de bază, în frunte 
cu tov. secretar Drăghici, au aflat 
despre aceasta sau nu. Dar un lucru 
se știe precis: din luna aprilie și pînă 
în prezent, organizația de bază de la 
moara din Lupeni n-a mai ținut nici 
o adunare generală. Și membrii or
ganizației de bază așteaptă și acum 
să se țină prima adunare în care să 
critice biroul și pe tov. secretar. Za
darnic însă !

inactivitatea organizației de bară 
de la moara din Lupeni se resimte 
și îh producție: în numeroase cazuri 
calitatea produselor lasă de dorit, în
trecerea socialistă este formală, iar 
disciplina — slabă. Iată numai cî- 
teva din urmările nefaste ale slabei 
activități a organizației de bază, ale 
slabei munci politice desfășurate de ea.

Este necesar ca biroul organizației 
de bază de lă moară din Lupeni să 
scuture moleșeala care l-a cuprins și 
să facă din organizația de bază con
ducător politic al luptei pentru înde
plinirea sarcinilor ce revin muncitori
lor întreprinderii.

Comitetul de partid al minei Lu
peni va trebui șă îndrume biroul or
ganizației de bază nr. 10 în vederea 
activizării colectivului de redacție al 
gazetei de perete pentru a face din 
gazeta de părete o armă în lupta pen
tru realizarea sarcinilor de plan și 
lichidarea lipsurilor ce mai există în 
sector.

GH. RUSU 
corespondent

in ceea ce privește lucrările de con
strucții, proiectul are ca scop să facă 
cunoscut muncitorilor și tehnicienilor 
următoarele:

— Planificarea lucrărilor și stabi
lirea termenelor de execuție a con
strucțiilor.

— Forțele de producție necesare 
realizării lucrărilor.

— Amplasarea cea mai potrivită a 
forțelor de producție pe șantier.

— Volumul și costul lucrărilor în 
legătură cu organizarea șantierului 
și programul de executare al acestora;

— Intervalul de timp pehtru exe
cutarea lucrărilor, cu eșalonarea’ lor 
valorică.

— Volumul principalelor lucrări 
cum ar fi: terasamente, betonare, zi
dării și șarpante.

— Necesarul anual și total de 
forțe de producție (forțe de muncă, 
materiale principale, utilaje și mij
loace de transport) și sursele de a- 
pro vizionare.

Proiectul de organizare propus

Tinerii muncitori
Cu fiecare zi ce trece crește avîntul 

întrecerii socialiste în cinstea zilei de 
23 August la atelierul de grup al mi
nei Lupeni. Numeroși tineri munci
tori de aici reușesc să înregistreze 
rezultate remarcabile în producție.

Tinerii muncitori din echipa con
dusă de tov. Francisc Tiss, de exem
plu, au reușit ca în intervalul 1-2? 
iunie să-și depășească sarcinile de 
plan cu 85 la sută, situîndu-se astfel 
în fruntea întrecerii pe atelier. La fel, 
echipa de tineri sudori condusă de tov. 
Gheorghe Cimpoieru care s-a angajat 
ca în cinstea zilei de 23 August să-și * 
întreacă sarcinile de plan cu 25 la 
sută, a reușit ca în perioada 1-27 iu
nie, să realizeze o depășire a sarci
nilor de plan de 45 la sută.

Succese grăitoare în muncă au în
registrat în întrecerea' socialistă și 
muncitorii Nicolae Boian, Dumitru 
Tănase, Vasile Alexandru și Martin' 
Teutsch. Lucrînd la repararea văgone- 
telor și cărucioarelor pentru mină, 
aceștia și-au depășit zilnic producti
vitatea planificată cu 35-40 la sută.

R. GHEORGHE 
corespondent

PE URMELE MATERIALELOR
PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU“

S-au luat măsuri de îndreptare
In ziarul „Steagul Roșu“ nr. 1470 i 

din 11 iunie a. c. la rubrica „Cititorii; 
ne sezisează“, a fost publicată o scri
soare semnată de tov. I. Covaci în; 
care se arătau unele din lipsurile de 
la cantina Sfatului popular al orașu
lui Lupeni. Astfel, pereții cantinei 
sîni murdari, dușumelele acoperite de 
un strat gros de noroi, iar apa, fi- 
incă nu există chiuvetă, curge într-o... 
cratiță.
. In scrisoarea de răspuns trimisă, 
redacției ziarului nostru, biroul de! 
reclamații și sezisări de la Sfatul i 
popular raional ne informează că 
cele arătate în scrisoarea corespon
dentului nostru corespund realității 
și că s-au luat măsuri pentru repara
rea și zugrăvirea localului cantinei.

Natăbibiiograîită
Ivan Nicolaevici Pavlov (Album)

In colecția „Maeștrii Artei Sovie
tice“, E.S.P.L.A. a publicat un album 
cu 21 de reproduceri și un studiu de 
P. Cornilov despre viață și opera ai- 
cademicianului Ivan Nikolaevici Pav
lov, artist al poporului R.S.F.S.R. și 
laureat al Premiului Stalin.

1. N. Pavlov e cel mai mare gra
vor în lemn și linoleum din U.R.S.S. 
iar bogata sa operă constituie o pildă 
vie a activității rodnice a unui ade
vărat artist cetățean.

Executat în condiții tehnice excep
ționale, acest album contribuie iă 
cunoașterea artei sovietice, bazată pe 
cea mai înaltă metodă de creație ar
tistică: realismul socialist,

-- .... -r

spre dezbatere, acordă o mare impor
tanță alegerii celor mai potrivite me
tode de lucru. Astfel, în el se arată 
că toate lucrările de pe șantierul în
treprinderii 701 vor fi executate de 
către brigăzi complexe și de specia- j 
litate, metoda de lucru fiind metodă j 
de lucru în lanț. AA'tcda de lucru în j 
lanț se va aplica a. t la construirea! 
unui bloc, luat separat, cît și pe în
treg șantierul.

In expunerea făcută asupra proiec
tului de organizare s-au analizat apoi 
stadiile în care se află în prezent lu
crările pe șantier, situația utilajelor 
și a aprovizionării și posibilitatea de 
a se încadra în graficul calendaristic i 
de organizare a muncii.

Acest proiect de organizare rațio
nală a muncii se aplică pentru primă ; 
dată în întreprinderea 701 construcții 
Petroșani. Oamenii muncii prezenți 
lă dezbaterea lui s-au angajat să-l 
însușească și să-l traducă în viață.

Exemplul colectivului întreprinderii 
701 construcții și experiența pe care 
acest colectiv o va dobîndi în orga
nizarea științifică a lucrărilor trebuie 
să fie urmate de către toate colecti
vele întreprinderilor de construcții 
din Valea Jiului !

P. SIGMIREAN
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Vizita lui Ciu En-iai în Birmania
RANGOON (Agerpres). — Potrivit 

relatărilor agenției France Presse, 
primul ministru al R.P. Chineze, CTu. 
En-lai, care se află în prezent în ca
pitala Birmaniei, a avut la 28 iunie 
o întrevedere de trei ore cu primul 
ministru birman U Nu și cu minis
trul Afacerilor Externe Kyaw Nyein.

Se anunță de asemenea că Ciu En- 
lai a acceptat invitația guvernului 
birman de a-și prelungi vizita sa în 
Birmania pînă la 30 iunie a. c., pen

Evenimentele din Guatemala
NEW YORK (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Associated 
Press, postul de radio din Guatemala 
City a anunțat că junta guvernamen
tală prezidată de colonelul Carlos 
Enrique Diaz care, după cum s-a a-

O declarație a lui Churchill
WASHINGTON (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile de presă, 
în cadrul unui dejun oferit în cin
stea sa de asociația presei din Sta
tele Unite, Winston Churchill a fă
cut o declarație în care a comentat 
convorbirile pe care le-a avut la Was
hington cu președintele Eisenhower

Comunicatul cu privire la tratativele de ia Washington
WASHINGTON (Agerpres). — 

TASS
Secretarul Casei Albe pentru pro

blemele presei a transmis corespon
denților comunicatul comun al lui 
Eisenhower și Churchill. In comuni
cat se repetă principiile politicii

Grija pentru sănătatea copiilor în R. Cehoslovacă
Guvernul popular și Partidul Co

munist din Cehoslovacia manifestă o 
grijă deosebită pentru sănatatea co
piilor. In anii primului cincinal, nu
mărul instituțiilor medicale pentru 
copii a crescut în Cehoslovacia cu 40 
la sută. In prezent, în această țară 
există 4000 policlinici și spitale pen
tru copii, camere rezervate în spitale, 
cabinete speciale de consultații pen
tru copii, precum și case de naștere. 
In cursul cincinalului numărul patu
rilor în spitalele pentru copii a cres
cut de Ia 4.416 la 10.272.

In ultimii ani au fost deschise sa

tru a avea alte întrevederi cu primul 
ministru U Nu și alți membri ai gu
vernului.

RANGOON (Agerpres). — China 
nouă transmite :

La 29 iunie, Ciu-En-lai, premierul 
Republicii Populare Chineze, însoțit 
de Utin Maung, șeful protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe al 
Birmaniei, a vizitat pagoda Șve 
Daggn, loc sfînt al budiștilor.

nunțat, a silit pe președintele8 Arbenz 
să demisioneze, și-a dat, de aseme
nea, demisia. Ea a fost înlocuită de 
o nouă juntă condusă de colonelul 
Monzon și de locotenent-coloneii Du
bois și Cruz Salazar.

și secretarul de stat Dulles.
Potrivit relatării agenției France 

Presse, „Churchill a evocat problema 
coexistenței pașnice“ între Apus și 
Răsărit, declarînd printre altele: „sînt 
de părere că trebuie să depunem e- 
forturi pentru a obține o coexistență 
pașnică“.

S.U.A. și Angliei în Europa occiden
tală și în Asia de sud-est și se de
clară că_,,o nouă amînare a intrării 
în vigoare a tratatului cu privire la 
comunitatea defensivă europeană și a 
tratatului de la Bonn va prejudicia 
solidaritatea țărilor atlantice“.

natorii pentru copii la Karlovy Vary, 
Ianski-Lazne, Bolșie Leziny, Pode- 
brady și în alte localități. In prezent, 
fiecare școală are medicul ei, care 
supraveghează dezvoltarea fizică a e- 
levilor și care dă consultații părin
ților.

In anii puterii populare, mortalita
tea infantilă a scăzut de cîteva ori.

Partidul și guvernul manifestă o 
grijă deosebită pentru copiii ai căror 
părinți sînt în cîmpul muncii. In timp 
ce în Cehoslovacia burgheză numărul 
total de locuri în creșe era de 1.286, 
în anul 1953 creșele puteau adăposti 
33.357 copii. 1

America Latină
Atenția cercurilor largi ale opiniei 

publice din lumea întreagă este con
centrată în aceste zile asupra agre
siunii armate împotriva Guatemalei, 
organizată de cercurile guvernante 
din Statele Unite.

Acțiunile S.U.A. în țările Americii 
Latine provoacă o neliniște deosebită. 
Popoarele acestor țări își dau perfect 
seama că imediat după Guatemala 
oricare altă țară a Americii Latine, 
care ar cuteza să contrazică mono
polurile S.U.A., poate deveni victimă 
a samavolniciei imperialiștilor ame
ricani.

Opinia publică din țările Americii 
Latine este pe deplin conștientă de 
faptul că evenimentele din Guatemala 
nu pot fi socotite un fenomen izolat 
și întîmplător. Fiecare om cu jude
cata sănătoasă înțelege că afirma
țiile propagandei americane cum că 
Guatemala ar prezenta o primejdie 
pentru vecinii ei, sînt folosite numai 
ca un pretext pentru invadarea acestei 
țări și pentru reinstaurarea domina
ției monopolului american „United 
Fruit Company“, deprins să dea or
dine în țările Americii Latine, ca și 
cum ar fi colonii ale S.U.A.

O serie de fapte istorice arată că 
de fiecare dată cînd o țară oarecare 
din America Latină s-ă opus cît de cît

Construcția de locuințe la Soîia
Pe numeroase străzi ale Sofiei se 

înalță noi clădiri cu sute de aparta
mente.

In perioada 1948-1953 la Sofia s-au 
construit peste 7.500 de apartamente 
cu o suprafață totală de 1.500.000 pi. 
patrați. Numai Sfatul popular orășe
nesc a construit 3.000 apartamente 
pentru oamenii muncii din capitala 
R. P. Bulgaria.

In cursul celui de al doilea plan 
cincinal, investițiile de capital pen
tru construcția de locuințe la Sofia 
vor spori de trei ori în comparație 
cu sumele alocate în cadrul primului 
plan cincinal.

Anul acesta, Sfatul popular orășe

însărcinatul cu afaceri al Angliei în R. P. Chineză 
a sosit la Pekin

PEKIN (Agerpres). — China nouă
La 28 iunie a sosit la. Pekin Hum

phrey Trevelyan, însărcinatul cu afa
ceri al Angliei în R.P. Chineză. El

iii pericol
de V. ALEXANDROV

voinței S.U.A., ea a căzut victima fie 
a unei agresiuni economice, fie a unei 
lovituri de stat, fie a unei invadări 
înarmate din afară, cu participarea 
directă a S.U.A. Actualele evenimente 
din Guatemala constituie o verigă din 
lanțul lung al actelor agresive săvîr- 
șite de Statele Unite. Actualele ac
țiuni ale S.U.A. amintesc de amenin
țarea care planează asupra întregii 
Ametici Latine.

Comentariile presei din America 
Latină sînt unanime în a ajunge la 
următoarea concluzie: dacă politica 
S.U.A. nu va primi astăzi o ripostă 
în Guatemala, mîine monopoliștii a- 
mericani nentru satisfacerea interese
lor lor vor inspira invadarea bandelor 
armate în Bolivia, Mexic, Costa-Rica 
■— pretutindeni unde li se va năzări 
lor. Opinia publică din țările Ameri
cii Latine cere pe bună dreptate să se 
pună capăt politicii imperialiste, co
tropitoare a S.U.A. în America Lati
nă și să se oprească imediat vărsarea' 
de sînge din Guatemala.

Milioane de oameni din America 
Latină înțeleg că apărarea indepen
denței și suveranității Guatemalei nu 
este o cauză numai a poporului din 
Guatemala, ci o cauză generală a 
tuturor popoarelor din America La
tină.

nesc Sofia va construi alte 650 apar
tamente noi, în 1955 — 800, iar în 
ceilalți ani ai planului cincinal cîte 
1.000 de apartamente pe an. Totodată, 
în 1954 diferitele întreprinderi in
dustriale din capitala R. P. Bulgaria 
vor construi pentru muncitorii lor 
peste 1.800 apartamente, iar în tot 
cursul planului cincinal ele vor con
strui mii de apartamente înzestrate 
cu tot confortul modern.

Construcția de locuințe individuale 
și de blocuri de locuințe ia de aseme
nea o extindere considerabilă. în 
urma recentei hotărîri a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria cu pri
vire la sprijinirea construcției de lo
cuințe pentru oamenii muncii.

a fost întîmpinat de către Șen Pin, 
șef-adjunct al protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe al R.P. Chi
neze.

După eliberarea țării, s-a dezvoltat 
considerabil industria carboniferă chi
neză cane deține un rol important în 
opera de industrializare a țării, ea 
constituind sursa principală de com
bustibil și energie.

China este una dintre țările cele 
mai bogate în cărbune din lume.

Sub conducerea și cu sprijinul 
Partidului Comunist Chinez și al Gu
vernului Central Popular, minerii 
chinezi au depus toate eforturile pen
tru îmbunătățirea Droceselor de pro
ducție și pentru ridicarea productivi
tății muncii obținînd nenumărate 
succese. Producția de cărbune a cres
cut an de an, ; ,tfel luînd ca punct 
die pornire cifra 100 în 1949, produc
ția anului 1953 a fost de 216 la sută.

Datorită inovațiilor în muncă adu
se de mineri, calitatea producției de 
cărbune s-a îmbunătățit considerabil.

Mecanizarea a început să fie intro
dusă în minele din întreaga țară. Un 
exemplu grăitor îl constituie mina 
Datun, din provincia Șansi, unde 
tîrnăcopul, lopata și vechile metode 
de săpare au fost înlocuite cu cioca
ne pneumatice, mașini electrice de 
forat și haveze. Au fost introduse 
combine carbonifere sovietice de tip 
„Donbas-l“ care taie, sfarmă și în
carcă cărbunele. In straturile subte
rane se folosesc screpere-conveier.

Diferite tipuri de mașini moderne 
sînt introduse pe scară tot mai largă 
în minele din întreaga țară. In pre

Modernizarea industriei carbonifere 
a R. P. Chineze

zent, în minele unde gradul de mo
dernizare a procesului de producție 
este mai avansat, toate muncile — 
tăiere, sfărmare, încărcare, transport, 
sortare etc. sînt mecanizate.

In China au început să se fabrice 
numeroase tipuri de mașini miniere. 
Prima combină minieră chineză a- 
vînd ca bază tipul ,,Donbas-l“ a fost 
fabricată anul trecut în această țară.

După eliberare, condițiile de muncă 
în mine s-au îmbunătățit considera
bil. In ultimii ani, guvernul a cheltuit 
sume importante pentru instalații de 
protecție a muncii în mine. Peste 90 
la sută din mine au fost înzestrate 
cu instalații mecanice de ventilație 
care asigură fiecărui muncitor peste 
trei metri cubi de aer proaspăt pe 
minut (mai mult decît de trei ori față 
de perioada dinainte de eliberare). 
Temperatura medie din galeriile sub
terane a scăzut la 25 grade căldură. 
Au fost luate diferite măsuri efective 
pentru a preveni acumularea de gaze. 
Datorită acestor măsuri numărul ac
cidentelor în minie a fost considerabil 
redus.

Dezvoltarea cu pași repezi a econo
miei naționale pune în fața industriei 
carbonifere uriașe sarcini noi. Pentru 
a face față acestor sarcini, paralel cu 
refacerea vechilor mine se construiesc 

altele noi și continuă prospectările 
geologice pentru descoperirea de noi 
zăcăminte de cărbune. Din anul 1950, 
se lucrează pe 17 noi șantiere de con
strucție, dintre care, majoritatea în 
China de nord-est. Printre acestea se 
află mina deschisă la suprafață Fu- 
sin-Haicijou, una din cele mai mari 
din lume, care a fost dată în exploa
tare anul trecut. Anul acesta vor fi 
date în exploatare o serie de noi ga
lerii verticale și înclinate.

Anul trecut, lucrările de construc
ție în industria minieră au luat în 
întreaga țară o amploare mai mare 
decît în oricare din anii precedenți. 
Sumele învestite de stat în aceste 
scopuri au fost de patru ori mai mari 
decît în 1950. Anul acesta se voi e- 
fectua construcții noi iar sumele în
vestite vor fi de peste cinci ori mai 
mari decît în 1950.

Nivelul de trai al minerilor s-a 
îmbunătățit considerabil datorită gri
jii guvernului și sindicatelor. In pre
zent, salariile muncitorilor din in
dustria minieră sînt în medie cu 100 
la sută mai mari decît în anul elibe
rării. S-au înregistrat progrese în
semnate în ceea ce privește serviciile 
medicale în mine. Pentru muncitorii 
mineri și familiile acestora există în 
prezent 31 spitale și 138 de clinici. 

Intr-o serie de mine au fost insta
late aparate care produc lumină so
lară artificială.

Statul a înființat o serie de sana
torii pentru mineri, în cele mai fru
moase localități ale țării ca, de pildă, 
în porturile maritime Peitaiho și 
Dalnîi, unde mii de mineri își petrec 
concediile de odihnă. La Fușun, Fu- 
sin și în alte localități au fost înfi
ințate case pentru minerii mai în 
vîrstă.

Viața culturală a minerilor chinezi 
s-a îmbogățit considerabil. Peste 54 
la sută dintre muncitorii mineri din 
întreaga țară frecventează școlile 
medii pentru muncitori, cursurile teh
nice etc. In ultimii ani 38.000 de 
muncitori mineri au învățat să scrie 
și să citească. In vara aceasta, peste 
400 mineri vor absolvi școlile medii 
și se vor înscrie la institute de îrrvă- 
țărnînt superior.

Muncitorii mineri din China își ex
primă prin fapte recunoștința față de 
grija cu care îi înconjoară partidul 
și guvernul. In anul 1953, primul an 
al planului cincinal, minelp^ de stat 
din R. P. Chineză și-au 'îndeplinit 
sarcinile de producție cu nouă zile 
înainte de termen.

In primul semestru al anului cu
rent, planul de producție a fost înde
plinit cu cinci zile înainte de termen. 
Minerii chinezi < muncesc cu avînt 
pentru a îndeplini și depăși planul de 
producție pe întregul an.
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