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Să dezvoltăm neîncetat succesele 
dobîndite In întrecerea socialistă
Plină de învățăminte a fost întrecerea socialistă desfășurată 

în întreprinderile din raionul nostru în cinstea celei de a 10 a 
aniversări a eliberării patriei de către glorioasa Armată Sovietică, 
îndeplinirea și depășirea angajamentelor luate de către majori
tatea colectivelor întreprinderilor, în primul rînd de către colec
tivele minelor Uricani, Aninoasa, Petrila și Lupeni, de către co
lectivele de la depoul C.F.R. Petroșani, U.R.U.M.P. și Filatura 
Lupeni, inițiativele apărute în întrecere au scos puternic în evi
dență faptul că în toate întreprinderile din raionul nostru se 
găsesc nesecate rezerve și mijloace pentru îndeplinirea ritmică 
și la toți indicii a sarcinilor de plan.

întrecerea socialistă desfășurată în cinstea glorioasei ani
versări a demonstrat că la baza continuei dezvoltări a întrecerii 
stă munca politică de masă desfășurată de organizațiile sindi
cale sub conducerea organizațiilor de partid. In perioada iunie- 
august în sectoare miniere cum sînt sectoarele IV de la mina 
Aninoasa, I de la mina Petrii* și aitele, întrecerea socialistă a 
fost temeinic organizată, permanent însuflețită ; angajamentele 
mobilizatoare luate de aceste colective fiind îndeplinite și depă
șite cu succes.

La multe întreprinderi și sectoare conducerile administrative 
au depus în etapa de întrecere care s.-a încheiat la 23 August 
mari eforturi pentru a asigura condiții cît mai bune de lucru 
pentru mineri, pentru a sprijini prin măsuri tehnico-organiza- 
torice inițiativa creatoare a maselor.

Ar fi greșit să se afirme că întrecerea socialistă s-a desfășu
rat peste tot cu același avînt, că peste .tot .au fost numai rezul
tate pozitive. Pe șantierele de construcții din Valea Jiului, de 
exemplu, cu toată munca plină de abnegație a multor brigăzi de 
constructori angajamentele luate în întrecere n-au fost integral 
traduse în viață. Aceasta își găsește explicația în existența unor 
lipsuri în organizarea muncii, în munca politică de masă scă
zută de pe unele șantiere și mai ales în faptul că multe angaja
mente au fost luate de către conduceri, fără a se analiza temeinic 
posibilitățile reale, fără a se consulta masele de muncitori

întrecerea socialistă continuă cu avînt și acum în primele 
zile de după 23 August. Mii de oameni ai muncii din Valea 
Jiului desfășoară o neobosită activitate pentru a dezvolta succe
sele dobîndite în cinstea măreței sărbători naționale a poporului 
nostru. Minerii din Petrila au sporit producția de cărbune în pri
mele două zile de după 23 August cu 4,1 la sută, cei din Lupeni 
— cu 3,6 la sută, cei din Aninoasa cu 3,4 la sută, cei din Uricani 
i— cu 2,5 la sută.
' Rezultatele dobîndite de oamenii muncii din raionul nostru 
în întrecerea socialistă atît în perioada dinainte de 23 August 
cît și acum în primele zile după marea sărbătoare, pot și trebuie 
s? ffe neîncetat dezvoltate. Pentru aceasta trebuie ca conducerile 
administrative ale întreprinderilor să creeze toate condițiile ne
cesare dezvoltării realizărilor oamenilor muncii, sporirii pro
ductivității muncii și reducerii prețului de cost. O sarcină de 
mare importanță a conducerilor administrative de mine și șan
tiere este asigurarea unei cît mai depline funcționări a tehnicii. 
Trebuie înlăturate fără întîrziere lipsurile din folosirea mașinilor 
de încărcat, a materialului rulant — locomotive, vagonete, căru
cioare de mină — precum și celorlalte utilaje și mecanisme mi
niere, pentru ca tehnica nouă să stea la baza creșterii producției 
și productivității muncii.

Calitatea producției de cărbune la mina Uricani, Aninoasa, 
Petrila și Lonea lasă încă de dorit. La fel se prezintă și calitatea 
lucrărilor de construcții pe șantierul Vulcan. îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, mai ales la cenușă, și a lucrărilor de construcții 
trebuie să fie principalul obiectiv al muncitorilor mineri și con
structori în actuala etapă de desfășurare a întrecerii socialiste.

Dezvoltarea realizărilor oamenilor muncii este de neconceput 
fără o permanentă îmbunătățire a muncii politice de masă. Tră-' 
gînd învățăminte din succesele și lipsurile de pînă acum, orga 
nizațiile sindicale au datoria de a organiza temeinic întrecerea 
socialistă, de a o însufleți în permanență. Organizațiile sindicale 
trebuie să lupte cu hotărîre împotriva angajamentelor formale — 
fie că ele sînt exagerate, luate din birou, fie că sînt minime, cu 
mult sub posibilități, să desfășoare o neobosită activitate în direc
ția extinderii acelor metode înaintate care aduc aporturi sub
stanțiale în procesul de producție, cum este metoda graficului 
ciclic la mine.

In toate întreprinderile organizația de partid trebuie să fie 
conducătorul politic al întrecerii socialiste, sfătuitorul și îndru
mătorul oamenilor muncii în lupta lor pentru îndepiinirea sarci 
nilor pe care partidul și guvernul le-au pus în fața întregului 
popor muncitor, în opera de ridicare a bunei stări material^ și 
culturale a celor ce muncesc. Organizațiile de partid trebuie să 
vegheze ca procesul de producție să se desfășoare ritmic, ca 
îndeplinirii tuturor indicilor de plan să li se acorde aceeași aten
ție, ca răsplătirea muncii depuse să se facă just.

In întreprinderile noastre sînt toate condițiile pentru un nou 
și puternic avînt al întrecerii socialiste. Trebuie numai ca energia 
creatoare a maselor, interesul oamenilor muncii pentru sporirea 
producției — temelia creșterii nivelului lor de trai și cultură — 
să găsească tot sprijinul necesar. ' L '

Spre noi succese în întrecerea socialistă !

Angajamentele brigăzii nweruiui
De la începutul anului s-a 

organizat Ia mina Vulcan o 
însuflețită întrecere între bri
găzile de mineri pentru în
deplinirea înainte de termen a 
sarcinilor de plan. I 'na din 
inițiatoarele acestei întreceri 
a fost brigada condusă de 
fruntașul întrecerii socialiste 
Pavel Boyte.

Desfășurînd cu avînt între
cerea socialistă brigada tov. 
Pavel Boyte, din care fac 
parte minerii Carol Hamza,

loan Sălaja, Simion Debti- 
cean. Avei Diniș, Adalbert 
Pal'. Nicolae Hațeg.m, Gheor- 
phe Duchianu, Ludovic Peter, 
Domocoș Kos, Carol Balera, 
Alexandru Apro și alții, și-a 
îndeplinit la 16 august sarci
nile de plan pe anul 1951.

Zilele trecute, manifestîn- 
du-și dorința de a dezvol'a 
realizările dobîndite în cin
stea zilei de 23 August, mi
nerii din brigada tov. Pavel 
Boyte s-au angajat să tertni-

Pavel Boyte
ne pînă la 1 Mai 1955 încă 
un plan anual. Cu acest an
gajament au chemat la între
cere toate brigăzile d-e mineri 
de la mina Vulcan.

Angajamentul brigăzii mi
nerului Pavel Boyte, brigadă 
care de la 1 septembrie va 
lucra într-un abataj frontal 
mecanizat cu o combină de 
cărbuni sovietică, a stîrnit un 
viu interes în rîndurile mine
rilor din Vulcan. !

IOSIF COTOȚ 
corespondent

Cresc realizările minerilor c :n Lonea
Multe brigăzi de mineri de 

la Lonea dovedesc că sînt ho- 
tărîte să lupte pentru ca șl 
mina lor să fie mină frunta
șă în întrecere. Așa de exem
plu. brigada minerului Geza 
Kopetin si-a depășit sarcinii ■ 
de plan în zilele de 24 și 25 
august cu 54 la sută.

Printre brigăzile de mineri 
care își dezvoltă zilnic reali
zările se numără și cele con
duse de minerii Nicolae Puiu, 
Augustin Dudas. Dragomir 
Matei, loan Herța, Ludovic 
Opriș din sectorul III, Toma 
Marinca și Viorel Dohotaru 
din sectorul IV. Acum zilnic

aceste brigăzi își depășesc( 
sarcinile de plan cu 25-50 la’< 
sută. ’ !■

Brigăzile conduse de mine
rii Alexandru Gozma, Petru i 
Deac și Mircea Costinaș din: 
sectoarele VI și VII lucrînd: 
la pregătiri își întrec normele 
de lucru cu 29-37 la sută.

In prima zi după 23 August
După zilele de sărbătoare 

și repaus muncitorii și tehni
cienii de la Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani 
au început o nouă zi de mun
că cu eforturi sporite.

in secția mecanică, strun
gurile, frezele, rabotezele, ma
șinile de rectificat și alte ma- 
șini-unelte și-au început acti
vitatea. Strungarii Alexandru 
Ghetzi, Nicolae Vîlcu, Kele- 
men Andrei, Alargareta Ileș 
și Elena Enculescu au venit

cei dintîi în atelier, așa cum 
obișnuiesc în fiecare zi de lu
cru, Eucrînd la diferite piese 
pentru utilaje miniere ei au 
realizat în primul șut depă
șiri de norme de 50-150 la 
sută. Tînăra strungăriță Ele
na Enculescu, care acum o 
lună de abia își îndeplinea 
planul, a depășit în primul 
șut de după 23 August sar
cinile planului de producție 
cu 20 la sută.

Nici echipele de fierari

conduse de tov. Solomon Moț' 
și Vilhelm Aradi nu s-ău,lăsat; 
mai prejos.. Ele. aujrgșțjzaj* la" 
24 august cîte 2,5 planuri 
zilnice.

Muncitoarele Ana Cucuru- 
dea, Terezia Cîmpian, Ana 
Bujor, Maria Foro, Elena Pe- 
treanu și Elisabeta Dornic 
din secția fitingărie, au înde
plinit în prima zi de după 23 
August sarcinile de plan înl 
proporție de 133-288 ia sută.

Pentru copiii oamenilor muncii
Rețeaua de unități sanitare 

pentru ocrotirea și apărarea 
sănătății copiilor oamenilor 
muncii se dezvoltă necontenit.

Zilele trecute s-a deschis pe 
lîngă Spitalul Unificat din 
Petroșani un cămin de zi pen
tru copiii muncitorilor sani
tari.

Căminul are o capacitate de 
40 locuri. El cuprinde 3 dor
mitoare, o cameră de joc, 
sală de mese, cabinet medi
cal, baie etc. Atît dormitoa
rele. cît și celelalte camere sînt 
frumos- amenajate. La aceasta 
au contribuit tovarășii Spiri
don Botez, director adjunct al

spitalului, medicii Constantin 
Vlad și Ilie Vonica, sora 
Ghizela Sandu, precum și to

varășele Zelma Borbely, Ele
na Popa, M. Kurko și altele 
din comitetul de sprijin de pe 
lîngă Spitalul Unificat Petro
șani. Acestea au prestat 432 
ore de muncă voluntară în ca
drul căreia au confecționat 
cămăși și șorțulețe pentru 
copii, lengerie pentrii paturi 
etc.

In cinstea zilei de 23 Au
gust, la Vulcan s-a deschis o 
creșă pentru copiii minerilor 
de aici. In prezent, în Valea 
Jiului funcționează 3 creșe și

6 cămine de zi. In afară de 
aceasta în raionul nostru mai 
funcționează 3 policlinici pen
tru copii cu 85 paturi, 2 dis
pensare cu staționar cu 10 
paturi, 6 centre de lapte, o 
policlinică școlară precum și 
alte unități asemănătoare.

Dezvoltarea rețelei unități
lor pentru ocrotirea sănătății 
copiilor oglindește grija deo
sebită de care se bucură co*1 
pin celor ce muncesc în regi
mul nostru democrat-popular.!

Dr. E. STANCESCU, f 
corespondent J

IN CLIȘEU î In căminul de zi pentru copiii muncitori 'or sanitari din orașul Petro- . 
șani. -■ - - r r r t
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IN PREAJMA ZILEI MINERHLU1 SOWOC

’ cum a«i accelerat circulația trenurilor subterane
Urmînd e&empiui întreprinderilor 

fruntașe din Moscova, colectivul minei 
1 noastre s-a încadrat activ în întrece- 
rea socialistă unională pentru ridica- 

irea continuă a productivității muncii. 
Minerii nu-și precupețesc eforturile 
pentru a perfecționa neîncetat tehno
logia extracției cărbunelui, pentru a 
folosi cît mai deplin tehnica nouă, 
pentru a îmbunătăți indicii tehnico- 
economici ai muncii.

Mina noastră devine o întreprindere 
integral mecanizată. Ori unde ți-ai 
arunca ochii, pretutindeni vezi func- 
ționînd mașini din cele mai moderne. 
Mulți mecanizatori și-au însușit bine 
conducerea combinei carbonifere ,,'Don- 
bas”, a mașinilor de încărcat cărbuni 
și a multor altor agregate complexe.

Toate acestea ne-au permis să spo
rim anul acesta, față de anul 19’50, 
producția medie zilnică de cărbune 
cu peste 220 tone. Totodată, a sporit 
considerabil și productivitatea muncii 
minerilorc In prezent, fiecare miner 
extrage cu 20 tone mai mult cărbune 
pe lună decît anul trecut. Prețul de 
cost al unei tone de combustibil a 
scăzut în aceeași perioadă cu 3,80 
ruble.

O contribuție importantă la realiza
rea acestor succese au adus-o și lu
crătorii din transportul .subteran. De 
mecanicii locomotivelor electrice, de 
muncitorii de pe linii, de dispeceri, 
depinde transportul intern din mine, 
asigurarea la timp a sectoarelor cu 
garnituri de vagoane goale, 
transportul încărcăturii din aba
taje.

Pe noi toti ne preocupă nro 
b'ema cum să facem ca lucrătorii 
din transnort să foloseasc pro
ductiv cele 480 minute ale zilei 
de muncă. Odată, împreună cu 
alți tovarăși din schimbul meu
— Nikolai Li si ,Mihalț Fatiuhm
— ne-am du« după ieșirea din 
lucru la șeful secției transportu
lui intern din mine, Tihanov, 
pentru a sta de vorbă cu el.

I-ăm expus în amănunțime 
planul nostru de a modifica gra
ficul mișcării trenurilor, care 
consta în următoarele: mașinile 
să nu fie repartizate pe diferite 
sectoare, ci trenurile să circule 
pe baza graficului dispecerului 
și să fie îndreptate spre acele 
abataje unde se simte ^mai mare 
nevoie de ele. Totodată am mai 
propus ca pentru fiecare loco
motivă electrică să răspundă o

Mai multă atenție și preocupare față de mecanizarea 
lucrărilor de pregătiri!

Zi de zi, fiecare om al muncii din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului își 
dă. tot mai bine seama de marile e- 
fcrturi care se depun astăzi pentru 
mecanizarea proceselor grele de mun
că în minerit, construcții și transpor
turi. Astăzi, prin grija partidului și 
guvernului, colectivele minelor noas
tre de cărbuni au la dispoziție o teh
nică nouă, modernă -- mașini și me
canisme din cele mai perfecționate, 
fabricate în Uniunea Sovietică sau 
în patria noastră.

Printre utilajele cu care sînt înzes
trate minele noastre sînt și mașinile 
de încărcat steril, acționate electric 
sau pneumatic, primite din Uniunea 
Sovietică. Că aceste mașini aduc o 
mare ușurare a muncii minerilor de 
la lucrările de înaintări și le sporesc 
considerabil productivitatea muncii, 
ne-o dovedește experiența bogată a 
minerilor sovietici. Cu aceste mașini 
vestiții maiștri ai înaintărilor rapide 
Novgorodțev, Zîrianin și alții au să
pat lunar între 160-225 metri de ga
lerii în steril.

Și practica din minele noastre a 
dovedit superioritatea lucrărilor Ia 
înaintări cu mașini de încărcat, atît 
io mărirea vitezei de înaintare cît și

N. DERMELEV 
mecanic de locomotivă la mina 
„Kalinin” bazinul carbonifer Ka

raganda

anumită brigadă pentru a se putea 
într-adevăr stabili cine este fruntaș în 
întrecere și cine rămîne în urmă.

Planul nostru plăcu șefului secției 
transportului intern din mine. El ne-a 
făgăduit să stea de vorbă cu ingine
rul șef pentru a pune în aplicare noul 
grafic al mișcării trenurilor subterane.

Noua metodă de mișcare a locomo
tivelor electrice nu numai că a ridicat 
simțul de răspundere al dispecerilor 
pentru aducerea la timp și fără între
ruperi a încărcăturii la gura minei, 
dar a cerut de la noi,‘cei care muncim 
în transporturi, multe cundțtințe, pri
ceperea de a conduce garniturile în 
orice direcție. Dacă înainte un meca
nic parcurgea un drum bine cunoscut— 
de la curtea minei pînă la abatajul 
ce i-a fost repartizat, — acum fiecare 
mecanic și conductor trebuie să cu
noască perfect profilul tuturor liniilor 
subterane, fiecare suiș sau coborîre.

Dar a cunoaște calea, a cunoaște 
mașina, nu este încă totul pentru un 
bun mecanic. Se întîmplă ca cele mai 
neînsemnate avarii la locomotiva e- 
lectrică să pună în încurcătură pe 
mecanic. Fără ajutorul lăcătușului el 
nu era în stare să înlocuiască un

In clișeu : Secții in care se produc locomoti
ve electrice de la uzina Voroșilov (R.S.S. Ucrai
neană).
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PETRE TEPELUȘ 
inginer la Direcțiunea Generală 

a cărbunelui — Petroșani

în sporirea cîștigurilor muncitorilor. 
Lucrînd cu mașini de încărcat sovie
tice, brigada complexă de înaintări 
de la mina Petrila, condusă de mine
rul Ioan Miclea, a săpat, după meto
da Novgorodțev, 51 metri liniari de 
galerie in numai 7 zile (luna ianuarie 
1954). Brigada tov. Andrei Vizi, de 
la mina Vulcan, a realizat în luna 
februarie a. c. datorită folosirii ma
șinii de încărcat și a bunei organi
zări a lucrului, o înaintare de 36,6 
metri liniari în galerie de profil sim
plu și 39,5 metri liniari în galerie de 
profil dublu. Cîștigul brigadierului 
s-a ridicat în această lună la 3270 
lei, iar cele ale membrilor brigăzii 
la peste 2000 lei. Asemenea realizări 
au obținut și brigăzile conduse de 
minerii Ladislau Haidu de la mina 
Petrila, Carol Nagy de la mina Ani- 
noasa și altele.

Acestea sînt cîteva exemple care 
dovedesc cu prisosință avantajele lu
crului cu mașinile de încărcat. Din 

pinion, să pună o pană nouă, să facă 
o reparație cît de simplă. Și invers — 
în caz că unul din mecanici se îmbol
năvea, nimeni nu era în stare să-l în
locuiască. La una din adunările pe 
sector am discutat sub toate aspectele 
aceste probleme. Mecanizatorii au 
ajuns la concluzia că fiecare dintre 
noi trebuie să-și însușească meseria 
de lăcătuș, iar conductorii — să în
vețe să conducă o locomotivă electri
că. Au urmat apoi luni de învățătură 
perseverentă; îndîrjită. Curînd și a- 
ceastă problemă a fost rezolvată cu 
succes.

Noul grafic al mișcării trenurilor 
subterane a contribuit la îmbunătăți
rea generală a muncii. Cu toții am în
ceput să avem o atitudine mai atentă 
față de sarcina încredințată, să fim 
mai exigenți unii față de alții.

Luînd în primire locomotiva elec
trică de la schimbul anterior, eu re
vizuiesc în amănunțime mașina și nu
mai după ce am verificat totul minu
țios o pornesc la drum.

Mecanicii fruntași din mina 
stră desfășoară lupta pentru o circu
lație mai rapidă a fiecărei garnituri, 
a fiecărui vagonet. In momentul so
sirii în abataj a locomotivei electrice 
cu vagonetele goale, vagonetele sînt 
deja încărcate cu cărbune. Pentru a 
accelera operațiile de manevrare, la 
noi în fiecare abataj se folosesc tro- 
leuri speciale. Cînd se formează gar

nitura în curtea minei, eu ajut 
neapărat pe conductor să prindă 
mai repede vagonetele, lucru care 
contribuie de asementea la ac
celerarea circulației fiecărei gar
nituri subterane.

Pentru a se consuma cît mai 
puțină energie de la bateriile cu 
acumulatori este foarte impor
tant să se reglementeze just vi
teza circulației garniturii. Mane
ta principală a controlului o cu
plez lent, dar fără a mă opri 
prea mult la intersecții, întrucît 
în acest caz se consumă multă 
energie în rezistență.

De la începutul celui de al 
cincilea plan cincinal, brigada 
noastră a și îndeplinit patru nor
me 
rea 
rea 
noi 
aproximativ 100 tone de cărbune 
peste plan. (Agerpres).

noa-

anuale. iDesfășurînd întrece- 
socialistă pentru întîmpina- 
cu cinste a Zilei Minerului, 
transportăm zilnic din abataj

păcate însă aceste exemple n-au în
vățat pe anumiți tovarăși cu munci 
de răspundere de la mine să adopte 
o nouă atitudine față de mecanizarea 
lucrărilor de pregătiri și de aceea 
încă și astăzi se manifestă lipsuri 
deosebit de grave în folosirea mași
nilor de încărcat.

Multe mașini de încărcat zac la 
suprafață, fără a fi puse în funcțiu
ne. Indicele de funcționare al acestor 
mașini în primele 6 luni ale anului 
curent, nu trece de 35 la sută.

La mina Lupeni, din luna mai ă. c. 
și pînă în prezent au fost scoase toate 
mașinile de încărcat la suprafață și 
eu asta tovarășii care răspund de 
funcționarea lor consideră că au ter
minat. Hotărîrile, angajamentele .și 
dispozițiile date de conducerea ex
ploatării n-au schimbat cu nimic sta
rea de lucruri.

Cine întreabă la mina Lupeni de 
ce nu se pun aceste mașini în func
ție, primește următorul răspuns:

— Noi avem deja 2 mașini băgate 
în mină.

Intr-adevăr, ele au fost introduse; 
însă una stă și ruginește în traver
sata nr. 4 orizontul 480, iar cealaltă 
pe rampa puțului 9 la orizontul 565.

Hotă bibliografică
Arta plastică în Republica 

Populară Romînă (1944-1954) 
E.S.P.L.A.

.Mapă cu reproduceri după cele măi 
de seamă creații ale artei plastice din 
R.P.R. realizată în cei 10 ani de la 
eliberare.’

Lucrarea oglindește succesele ar
tiștilor plastici din țara noastră, care, 
în condițiile regimului democrat-popu
lar, au realizat opere de mare valoa
re artistică pe linia realismului so
cialist.

Mapa Arta plastică în Republică 
Populară Romînă (1944-1954) cuprin
de 105 reproduceri, dintre care 48 
picturi (reproduse toate în culori) și 
57 reproduceri după sculpturi și lu
crări de grafică.

Reproducerile sînt însoțite de o pre
față semnată de Acad. Prof. P. Con-' 
sta ntinescu-lași.

Obligațiffli C.E.C. 41 
cu cîștiguri

Incepînd de la 1 septembrie 1954 
C.E.C. — Casa de Economii și Con- 
semnățiuni — pune în vînzare prin 
toate unitățile sale, precum și prin 
ghișeele C.E.C. din întreprinderi și 
instituții: „Obligațiuni C.E.C. 4% cu 
cîștiguri“.

Obligațiunile C.E.C. 4% cu cîști
guri au valori de 200, 100 și 50 ieit. 
Obligațiunile de 100 și 50 lei sînt 
fracțiuni din obligațiunea de bază de 
200 lei și dau dreptul, respectiv, la 
i’/2 sau ’i din cîștigul ce revine oblii- 
gațîunei de bază cîștigătoare.

Anual au loc 6 trageri de bază și 
una suplimentară. La tragerile de 
bază participă toți deținătorii de obli
gațiuni, indiferent de data la care au 
fost cumpărate obligațiunile; la tra
gerile suplimentare participă numai 
deținătorii care posedă obligațiuni 
cumpărate cu cel puțin 9 luni înainte 
de data tragerii suplimentare.

La cele 7 trageri anuale se acordă 
25.000 cîștiguri, în valori de 35.000, 
25.000, 16.000, 5.000 și alte numeroa
se cîștiguri totalizînd 14.101.200 leL

Obligațiunile sînt la purtător.
Obligațiunile cu cîștiguri sînt scu

tite de ori ce fel de impozite și taxe.
Cumpărați obligațiuni C.E.C. 4%’ 

cu cîștiguri !

Abonamente la presa 
sovietică pe anul 1955 
Incepînd de Ia 25 august toate o- 

ficiile poștale primesc abonamente lă 
presa sovietică pentru anul 1955.

Abonamentele se primesc la toate 
oficiile poștale, prin factorii poștali 
și difuzorii voluntari din întreprin
deri și instituții.

Tovarășul inginer Ion Lăzăregcu, 
șeful sectorului IV, fiind întrebat de 
ce n-a luat măsuri pentru punerea 
în funcțiune a mașinii de încărcat 
din rampa puțului 9, a găsit imediat 
„motive“;

— Păi să vedeți... n-a fost montat 
cablul, n-a fost transportată mașina... 
a mai rămas a fi branșată la trans
formator... peste cîteva zile va fi 
pusă în funcțiune...

Au trecut zile, au trecut și săptă- 
mîni dar mașina nu s-a pus în func
țiune.

La sectorul III al minei Lupeni lu
crurile nu stau mai bine. Tovarășul 
inginer Emeric Magyarosi, șeful sec
torului, a afirmat:

— Noi mai avem numai 35 de me
tri de înaintare și nu mai are rost 
s-o introducem.

Ajutorul său, tov. Lazăr, a com
pletat:

— Prima dată am crezut că mași
na de încărcat nu intră pe puțul 6 
(Pentru a se convinge că intră sau 
nu au trebuit să treacă 2-3 săptămîni, 
cu toate că au fost cazuri similare 
la mină). Și apoi, introducerea mași
nilor de încărcat necesită instruirea 
oamenilor, să-ți bați capul mereu 
pînă ce oamenii se obișnuiesc cu ea, 
apoi situații... și de fapt a mers bine 
și fără ea...

O asemenea atitudine înapoiată față 
de mecanizarea lucrărilor de pregă-
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EMN VfcfrȚA ORGANIZAȚHLOR DE BAZĂ Se dezvoltă localitatea Livezeni
Cu sprijinul activului de

In întrecerea socialistă ce s-a des
fășurat în cinstea zHei de 23 August, 
minerii și tehnicienii din sectorul IV 
al minei Vulcan s-au situat la loc 
de frunte, trimițînd fabricilor și uzine
lor patriei noastre însemnate canti
tăți de cărbune peste sarcinile de 
plan. Acest succes a putut fi obținut 
deoarece organizația de bază s-a in
teresat îndeaproape de felul cum con
ducerea tehnieo-administrativă asigu
ră brigăzilor de mineri condiții bune 
de muncă.

In activitatea sa de zi cu zi, orga
nizația de bază s-a sprijinit în perma
nență pe activele ei de partid și fără 
de partid. Intr-una din zile, biroul 
organizației de bază s-a consultat cu 
tehnicienii Iosif Șicomaș, Vasile Da- 
vid, Cornel Petruț și alții care fac 
parte din activele de partid și fără 
de partid, asupra posibilităților de îm
bunătățire a muHC'i în cadrul secto
rului. Din cele discutate a reieșit că 
pentru o mai bună desfășurare a mun-

hi vederea îmbunătățirii continue 
a muncii petitice de masă

Muncitorii și tehnicienii întreprin
derii de construcții 701 Petroșani au 
de îndeplinit sarcini importante. Ei 
trebuie să înalțe numeroase blocuri 
cu locuințe, clădiri industriale și so- 
tial-culturale pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii din loca
litate.

îndeplinirea acestor sarcini la ter
menele prevăzute de plan și în con- 
dițiuni bune e strîns legată de munca 
politică de masă desfășurată de or
ganizația de bază din cadrul între
prinde’-!!.

Oigamzația de bază din cadrul în
treprinderii 701 construcții e preocu
pată de îmbunătățirea agitației politice 
de masă. In acest scop, încă din cursul 
lunei iulie colectivul de agitatori a 
fost lărgit cu încă 10 tovarăși. Prin
tre agitatorii cei mai activi se numă
ră constructorii Ioan Constantinescu 
de pe șantierul fabricii de pîine, 
Ilie Pomană de pe șantierul 3 blocuri, 
Petrișor Dumitru de pe șantierul că
minului Institutului de mine, zidarul 
Marin Vlad și alții.

Organizația de bază, în frunte cu 
secretarul ei tov. Ioan Floca, s-a inte
resat nu numai de sporirea număru
lui agitatorilor ci și de îmbunătățirea 
activității lor. Secretarul organizației 
de bază acordă o mare atenție instruirii 
agitatorilor în fiecare săptămînă. In 
cadrul ședințelor de instruire a agi- 

partid și fără de partid 
cii în sector, este necesară electrifica
rea orizontului 593, amenajarea unui 
atelier mecanic la Valea Arsului, pre
gătirea de abataje frontale de rezervă 
în stratul 15 etc. După ce s-a discu
tat în amănunțime posibilitatea duce
rii la îndeplinire a propunerilor făcute, 
organizația de bază a întreprins o se
rie de acțiuni în această direcție.

In urma sprijinului primit din par
tea activelor de partid și fără de 
partid, organizația de bază a ajutat 
conducerea sectorului să amenajeze 
la Valea Arsului un atelier mecanic. 
Demn de remac-cat este faptul că ate
lierul a fost înzestrat cu utilaje con
fecționate de muncitorii din sector, 
iar orizonuri 593 a și fost electrifi
cat.

Aceste succese dovedesc că acolo 
unde se sprijină pe activele de partid 
și fără de partid, organizațiile de ba
ză obțin realizări importante în1 mun
că.

tatorilor se discută probleme legate 
de îmbunătățirea muncii constructori
lor, de sarcinile concrete ale între
prinderii. Astfel, în cursul ultimelor 
ședințe, colectivul de agitatori al or
ganizației de bază a fost instruit asu
pra felului cum să ducă munca poli
tică de la om la om în rîndul mun
citorilor constructori pentru intensifi
carea întrecerii socialiste pe bază de 
angajamente concrete, ridicarea pro
ductivității muncii, înlăturarea risipei 
etc. Agitatorii au fost antrenați în 
munca de răspîndire a presei în rîn- 
durile muncitorilor și tehnicienilor.

Biroul organizației de bază urmă
rește îndeaproape munca agitatorilor 
pe teren, îi ajută să organizeze con
vorbiri iar aceia care se disting sînt 
evidențiați. Mai mulți tovarăși ne
membri de partid din colectivul de a- 
gitatori al acestei organizații de bază 
au făcut cereri de a fi primiți în rîndul 
candidaților de partid.

Spre a obține realizări și mai în
semnate în îmbunătățirea muncii poli
tice de masă, biroul organizației de 
bază pregătește cu grijă ședințele de 
instruire a agitatorilor. Printre altele, 
agitatorii organizației de bază vor fi 
instruiți asupra sarcinilor ce le revin 
în legătură cu întărirea disciplinei în 
muncă, răspîndirea metodelor înain
tate, atragerea constructorilor la ac
tivitatea culturală, etc.

Vechiul sătuc Livezeni se transfor
mă tot mai mult intr-un frumos cen
tru muncitoresc. în anii regimului 
democrat-popular, după ce s-a con
struit linia ferată Bumbești-Livezeni, 
aici s-a construit o gară. De aseme
nea, aici s-au construit sute de lo
cuințe noi pentru constructori, precum 
și un complex de ateliere care cuprind 
secții de tîmplărie, de reparat uti
laj și auto, turnătorie, electrică, me
canică, etc.

In ultimii 3-4 ani. în jurul atelie
relor de la Livezeni au fost clădite 
numeroase locuințe în care locuiesc 
sute de constructori, o cantină spă-

Consfătuirea cadrelor didactice 
din Vailea Jâiriiii

In dimineața zilei de 25 august au 
început în sala clubului „Gheorghe 
Apostol“ din Petroșani, lucrările con
sfătuirii raionale a cadrelor didactice 
din Valea Ji-ului. In cadrul acestei 
consfătuiri se analizează activitatea 
instrucțiv-educativă depusă de ca
drele didactice din raionul nostru 
în anul școlar 1953-1954 și se sta- 
bilesc măsurile care urmează să se 
ia în noul an școlar pentru îmbună
tățirea acestei activități. Cu acest 
priiej se vor discuta și probleme pri

CUVÎNTUL CITITORILOR
---------------------------------------------------------------------------- ț

încasează bani, dap nu eliberează chitanță
Se împlinesc două luni de cînd am 

cerut tov. Sever Boldoși de la stația 
de radioficare din Petrila să-mi insta
leze în casă un difuzor.

— Faci d-ta cerere și achiți 25 lei 
— mi-a spus el. Am făcut cererea și 
i-am achitat și banii. După două luni, 
ce-i drept, mi-a instalat difuzorul, dar 
chitanță pentru bani nu mi-a elibe-

Zilele trecute am intrat la restau
rantul ,,ParînguI“ din Petroșani, pen
tru a lua masa. M-am adresat ospă
tarului luliu Munteanu, cerîndu-i 
să-mi aducă mîncare și o halbă cu 
bere. „Vinee!“... mi-a răspuns el 
prompt.

A trecut o jumătate de oră, o oră.

Anul școlar se deschide la 1 Septembrie
Ministerul Invățămîntului comu

nică :
In toate instituțiile de învățămînt: 

școli elementare, școli profesionale, 

țioasă, etc. In cinstea zilei de 23 Au-' 
gust, a fost terminată construcția aii 
două clădiri de locuințe pentru 241 
familii de constructori, un dispensar/ 
compus din 3 încăperi spațioase, douăi 
magazine — unul alimentar și unul 
industrii.

Prin darea în folosință a celor, 
două magazine, a dispensarului me->: 
dical și a celor 24 locuințe pentru 
constructori, se îmbunătățesc simțitor' 
condițiile de trai ale muncitorilor 
constructori, se dezvoltă și se înfru
musețează noul centru muncitoreac 
— Livezeni.

vitoare la educarea comunistă ă tine
retului, măsură în care au izbutit ca
drele didactice să asigure însușirea!! 
de către elevi a cunoștințelor, precum’ 
și măsurile ce s-au luat pentru îmbu
nătățirea organizării procesului de 
învățămînt.

In cadrul ședinței din ziua de 25' 
august, au fost prezentate referatele: 
fixate de Ministerul învățământului! 
pentru consfătuirile raionale din au
gust.

După aceste referate au urmat 
discuții.

rat nici pînă astăzi, deși i-am cerut-o i 
în repetate rînduri. De vreme ce nu I 
mi s-a eliberat chitanța eu am terț 
dreptul să mă întreb: oare banii mei; 
au ajuns acolo unde trebuie sau au 
rămas asupra tov. Boldoși? i

AUREL RIPAN 
miner — Petrila'

Răspunsul același: ,,Vinee!“... Pînă 
la urmă după o așteptare lungă de tot, 
am plecat fără a fi mîncat.

Ce are de spus conducerea restau
rantului și a T.A.P.L.?

I. PREDO1U 
miner — Vulcan

școli medii, medii tehnice și pedago
gice, universități și institute, cursu
rile anului școlar 1954-1955 se vor 
deschide la data de 1 septembrie ă. c.

tire, caracteristică de altfel tuturor 
conducerilor de sectoare de la mina 
Lupeni, arată că în general la această 
mină se merge pe calea celei mai 
mici rezistențe în introducerea nou
lui, că aici s-a cuibărit comoditatea 
și dezinteresul și din această cauză 
folosirea de utilaje moderne este so
cotită drept „greutăți“ în muncă.

Astfel de manifestări se pot con
stata și la mina Lonea. In luna iunie 
a. c. această mină a primit două ma
șini de încărcat. Pînă în prezent însă 
numai una a fost transportată, dar 
numai pînă în incinta minei II.

De multe ori, mașinile de încăr
cat sînt ținute în asemenea condiții 
îneît se degradează. La sectorul VII 
al minei Lupeni, în traversata nr. 4 
stă o mașină de încărcat demontată 
și „adăpostită“ într-o galerie în care 
curge apa pe ea. Tovarășul Ioan Kirr, 
șeful sectorului, arată că situația s-ar 
datora „unor condiții speciale, pre
cum și faptului că tov. Lăzărescu n-a 
curățit piatra din galerie, mașina ne- 
putîndu-se astfel scoate de acolo“. „De 
altfel s-a dat ordin să fie întreținută 
cum trebuie dar ce să fac dacă meca
nicii nu-și fac datoria“.

înseamnă deci că dacă unii nu-și 
fac datoria, vom lăsa mașinile să se 
distrugă? Unde sînt tehnicienii minei 
Lupeni, ce fac ei? Cum tolerează o 
asemenea stare de lucruri?

Venind în ajutorul tovarășului Kirr, 

tovarășul inginer Lăzărescu, căută 
să convingă despre existența unor 
„greutăți obiective“.

— ...Acolo au fost condiții grele, 
n-a' fost linia bună, n-a fost lumină, 
n-ă fost... Pe viitor vom lua măsuri 
mai eficace...

Un caz asemănător s-a întîmplat 
la mina Uricăni. O mașină de încăr
cat deteriorată a fost scoasă doar cu 
mare greutate dintr-o galerie unde 
staționa de 6 luni prin „bunăvoința“ 
tov. inginer Ciripelu, șeful sectoru
lui I. Și la mina Petrila s-a deterio
rat o mașină de încărcat (i s-a dis
trus rulmentul planetar) din cauză 
că a fost prost asamblată și întreți
nută de către tov. Pop, care răspun
dea de mașinile de încărcat.

Introducerea mașinilor de încărcat 
și a altor utilaje se face de multe 
ori formal, de „ochii lumii", fără a 
se asigura buna lor funcționare. La 
mina Petrila au fost introduse în 
mină în lunile aprilie-august trei ma
șini de încărcat. Cu muncitorii care 
urmau să lucreze cu qje nu s-au făcut 
în prealabil instructaje și exerciții 
practice, ci li s-a dat cîte o foaie de 
instructaj, pentru care au semnat de 
primire și cei trei lăcătuși de revizie. 
Rezultatul: în loc ca mașinile să fie 
revizuite periodic, zilnic, unii lăcă
tuși de revizie și-au „găsit de lucru" 
ia suprafața minei. Și în cazurile cînd 
mașinile s-au defectat, minerii au 

trebuit să aștepte ore întregi după 
lăcătușii de revizie, neîndeplinindu-și 
sarcinile de plan. Aceasta este princi
pala cauză care face ea unele brigăzi 
de mineri, chiar dintre cele fruntașe 
de la mina Petrila și de 1a 
alte mine, să se împotriveas
că introducerii mașinilor de încărcat. 
Dacă nu se revizuiesc la timp mași
nile, ele se defectează, stau; minerii 
pierd timp prețios și obțin realizări 
mici.

Există la minele noastre lipsuri se
rioase în ceea ce privește preocupa
rea față de îmbunătățirea utilizării 
mașinilor de încărcat. In special, nu 
există o suficientă preocupare pentru 
a ușura manevrarea vagonetelor la 
locurile de muncă prin introducerea 
de macaze fixe și mobile, cît și pen
tru a asigura la timp necesarul de 
vagonete goale la înaintările meca
nizate.

Toată lumea afirmă că cunoaște a- 
ceste probleme, însă măsuri eficace 
nu se văd.

■A-
Statul nostru democrat-popular 

cheltuiește în fiecare an sume uriașe 
pentru a asigura minele cu mijloa
ce tehnice din cele mai moderne, care 
să ducă la o permanentă ușurare a 
muncii minerilor, la sporirea produc
ției și creșterea nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Aceste mecanisme 
și, în primul rînd mașinile de încăr
cat, nu pot să aducă o reală ușurare 

a eforturilor harnicilor noștri mineri 
atît timp cît zac nefolosite prin ga
lerii sau 1a suprafață, cît nu se crea- 
ză condiții pentru funcționarea lor 
deplină.

Toți conducătorii, tehnicienii și in
ginerii, doresc ca minerii să poată 
munci mai ușor și să cîștige binej 
Dar prin angajamentele care nu se 
îndeplinesc, prin hotărîri și dispoziții, 
care rămîn doar pe hîrtie, nu se poate 
curma starea de lucruri, nu se pot' 
gospodări rațional utilajele pentru 
care se cheltuiesc ătîția bani. Se pune! 
atunci întrebarea: pînă cînd va mai- 
persista neglijență și dezinteres în 
folosirea tehnicii?

Neglijența și dezinteresul care se 
manifestă în folosirea tehnicii ta lu
crările de pregătiri trebuie să fie 
curmate la toate minele din bazinul 
nostru carbonifer. Este de datoria 
fiecărui tehnician și inginer să lupte 
pentru asigurarea unei depline func-' 
ționări a mașinilor de încărcat, pen
tru a ușura eforturile minerilor, a fe 
mări cîștigurile și a îndeplini ritmic 
planul lucrărilor de pregătiri, lucrări 
care au o importanță hotărîtoare în 
traducerea în viață a marilor sarcini 
pe care partidul și guvernul le-a pus 
în fața minerilor din industria car
boniferă.

Să gospodărim cu grijă avutul ob
ștesc ! Să punem tehnica în slujbă 
luptei minerilor pentru mai mult căr
bune 1
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Telegrame primite 
eu ocazia zilei de 25 August

Tovarășului dr. PETRU GROZ.A
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romíné
București

Permiteți-mi, stimate tovarășe Președinte, să vă felicit cordial și prin 
Dv. întregul popor al Republicii Populare Romîne, la cea de a zecea aniver
sare a eliberării Romîniei de sub jugul fascist de către glorioasa Armată 
Sovietică. întregul nostru popor este plin de admirație și bucurie față de 
uriașele succese obținute de poporul frate romîn, în decursul celor zece 
ani, în construirea socialismului în minunata lui țară. El a putut obține 
aceste succese datorită avîntului său entuziast în muncă, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, cu ajutorul dezinteresat al marii Uniuni 
Sovietice și prin colaborarea frățească cu celelalte țări de democrație 
populară. Din toată inima urez poporului romîn noi succese în munca rod
nică de construire a patriei socialiste și în lupta pentru menținerea păcii

ANTON IN ZAPOTOCKY 
Președintele Republicii Cehoslovace

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

București
Permiteți-mi, tovarășe Președinte să vă transmit în numele guvernu

lui Republicii Cehoslovace și al meu personal sincere felicitări și 
cel mai cordial salut cu ocazia marii sărbători — cea de a zecea aniver
sare a eliberării Romîniei de către eroica Armată Sovietică.

Eliberarea țării Dv. de către glorioasa Armată Sovietică a creat 
premizele ca poporul romîn, sub conducerea clasei muncitoare, să poată 
păși cu succes pe drumul construirii -socialismului. In cei zece ani care 
au trecut, poporul romîn; cu ajutorul ^dezinteresat al Uniunii Sovietice, a 
obținut succese deosebite în munca sa pașnică creatoare.

Să se dezvolte necontenit colaborarea frățească dintre popoarele noa
stre, care constituie un factor important în construirea socialismului în 
țările noastre și în asigurarea păcii în lumea întreagă.

VILIAM SIROKY
Președintele Guvernului Republicii Cehoslovace

PE SCURT

împotriva punerii în afara legii 
a Partidului Comunist din S. U. A.

— Agenția France Presse anunță 
ț că președintele Eisenhower a semnat 
marți proiectul de lege prin cane 

i Partidul Comunist din Statele Unite 
este pus în afara legii. Prin aceasta 
interzicerea Partidului Comunist a 
intrat efectiv în vigoare.

— Primul ministru italian, Scelba, 
a avut marți dimineață o întrevedere 

■ cu Claire Booth Luce, ambasadoarea 
S.U.A. la Roma, cu care a discutat 
probleme referitoare la eșecul confe
rinței de la Bruxelles.

— Agenția France Presse anunță 
că consiliul național al partidului de
mocrat creștin a ales pe senatorul 

Adone Zoii ca șef al partidului în lo
cul lui Alcide de Gasperi, care a de
cedat.

— Agenția France Presse anunță 
că primul ministru francez, Mendes- 
France, a avut o întrevedere cu Dou- 
glas Dillon, ambasadorul S.U.A. la 
Paris, în legătură cu situația interna
țională în urma eșecului conferinței 
de la Bruxelles a celor șase semnatari 
ai tratatului C.D.E.

— In cadrul unei conferințe de pre
să, secretarul de stat, John Foster 
IDulles, a declarat că regretă profund 
faptul că Franța nu s-a hotarît să 
cadă de acord la Bruxelles cu ceilalți 
semnatari ai tratatului C.D.E.

LONDRA (Agerpres). — TASS 
transmite :

După cum s-a mai anunțat. Corni 
tetul Executiv al Partidului Comunist 
uin /Aarea Britanie a adresat preșe
dintelui Eisenhower o telegramă de 
prctest împotriva proiectului de lege 
cu privire la interzicerea Partidului 
Comunist din S.U.A. Telegrama are 
următorul conținut:

„Comitetul Executiv al Partidului 
Comunist protestează în modul cel 
mai hotăiît împotriva noilor măsuri 
antidemocratice adoptate de senatul 
și Camera Reprezentanților ale S.U.A. 
în scopul de a proclama ilegal comu
nismul în Statele Unite, de a priva 
partidul comunist de toate drepturile 
democratice, de a lichida sindicatele 
ai căror membri au ales pe cale de
mocratică comuniști în posturile eli
gibile și de a face din apartenența la 
partidul comunist o crimă pasibilă 
de pedepse aspre.

Este inutil de a vă aminti că o ase
menea legislație imită întocmai mo
delele create de fascism și de Germa
nia hitleristă. l-n Germania hitleristă 
o asemenea legislație împotriva co

„Afară cu inierventioniștii nord-americanî 
din Mexic !“

NEW YORK (Agerpres). — TASS 
transmite :

Ziarul „La Voz de Mexico“ a pu
blicat declarația Partidului Comunist 
din Mexic în care cheamă masele 
populare la „acțiuni și vigilență ne
slăbită" împotriva complotului îndrep
tat spre instituirea dictaturii aservită 
imperialiștilor americani.

Partidul Comunist subliniază că în 
Mexic ia proporții „un complot serios 
urzit de forțele cele mai reacționare, 
care intenționează să lichideze în mod 
criminal suveranitatea națională și să 
subordoneze Mexicul politicii militare 
promovată de guvernul Statelor U- 
nite...“

„Cercurile guvernante din Statele 
Unite — se spune în declarație — au 
interes ca în Mexic să poată fi im
pusă o situație similară celei din 
Guatemala, Cuba, Venezuela, Peru. 
Ele doresc instaurarea unui regim 
care să urmeze întru totul politica de 
războ: și dominație asupra popoare
lor, regim care să se supună fără 

BAZE ȘI SPITALE

munismului a fost preludiul la lichi
darea tuturor drepturilor democratice, 
la crearea unui adevărat stat poli
țist, fascist și la dezlănțuirea războiu
lui agresiv împotriva lumii întregi.

Războiul mondial a fost dus de po
poarele Națiunilor Unite — printre 
care mulți comuniști americani deco
rați pentru vitejie militară pentru ca 
aceste metode ale fascismului să nu 
mai dezonoreze niciodată lumea.

De aceea, nu numai pentru Ameri
ca însăși, ci și pentru toate popoarele 
democrate este important să fie în- 
frîntă această încercare de a reînvia 
metodele fascismului în Statele Unite.

Vă chemăm să opuneți veto-ul îm
potriva acestui proiect de lege și să 
întreprindeți fără întîrziere acțiuni în 
vederea revizuirii celorlalte măsuri 
antidemocratice luate în ultimul timp 
și în vederea restabilirii tuturor drep
turilor democratice garantate cîndvâ 
de constituția americană, precum și în 
vederea punerii în libertate a tuturor 
deținuților politici, condamnați pentru 
faptul că exprimă păreri pe caire le 
împărtășesc sute de miliPane de oa
meni progresiști din lumea întreagă".

nici o împotrivire dictatului economic 
și politic al monopolurilor nord-ame- 
ricane; ele doresc colonizarea deplină 
a țării... Ele nu se mulțumesc cu con
cesiile pe care le-au obținut de la gu
vernul Luis Cortinez. Ele constituie 
un element de bază al complotului 
care se pregătește în țară".

„Forțele care pregătesc lovitura de 
stat și complotul militar — se subli
niază în declarație — încearcă să fo
losească în scopurile lor grava criză 
economică din țară, precum și situa
ția maselor populare care se înrăută
țește zi de zi și nemulțumirea cres- 
cîndă a acestora..." Partidul comunist 
cheamă masele populare să zădărr*- 
cească aceste planuri. Partidul comu
nist adresează oamenilor muncii ape
lul fierbinte: „Să se unească și să 
îndeplinească rolul de luptător de a- 
vangardă. Să nu permitem înfăptui
rea loviturii de stat. Să cerem promo
varea unei politici populare. Afară 
cu intervenționiștii nord-americani 
din Alexie !"

O lovitură dată planurilor americane
NEW YORK (Agerpres). —
Ecourile presei americane la rezul

tatele conferinței de la Bruxelles a 
miniștrilor Afacerilor Externe ai celor 
șase țări vest-europene conțin mărtu
risirea că diplomația americană a su
ferit la Bruxelles o înfrîngere serioa
să. Totodată, după cum arată ziarul, 
cercurile oficiale din S.U.A. intențio
nează să continue presiunile asupra 
Franței pentru a obține ratificarea tra
tatului cu privire la „armata europea
nă” de către Aduqarea Națională 
Franceză.

Corespondentul din Washincnton al 
agenției United Press, Gonzales, ci
tează declarația unui „reprezentant 
american suspus, care a calificat re
zultatele conferinței de la Bruxelles 
ca „o lovitură nimicitoare pentru co
munitatea defensivă europeană”. „De
partamentul de stat — a declarat a- 
cest reprezentant — intenționează să 
exercite presiuni asupra Franței pen
tru ca ea să ratifice tratatul cu pri
vire la comunitatea defen-sivă euro
peană”. El a susținut că dacă Adu
narea Națională va respinge tratatul 
Statele Unite și Anglia „vor lua mă
suri grabnice” în legătură cu Germa

nia occidentală „cu sau fără consim- 
țămîntul francezilor”.

Corespondentul din Bruxelles al a- 
genției United Press, Grigg, anunță: 
„Eșecul conferinței a făcut ca pers
pectivele imediate ale constituirii co
munității defensive europene să fie 
foarte vagi..”

Corespondentul agenției Associa- 
ted Press, Whitney, subliniază că 
,.numa‘ o minune mai poate salva tra
tatul cu privire la comunitatea defen
sivă europeană și speranța, în legă
tură cu aceasta, într-o colaborare mi
litară franco-germană”.

Potrivit relatărilor corespondentu
lui agenției United Press, Gonzales, 
cercurile guvernamentale oficiale din 
S.U.A. declară că incapacitatea parti- 
cipanților la conferința de la Bruxel
les de a cădea de acord asupra consti
tuirii armatei europene a creat „o 
situație extrem de serioasă”.

Corespondentul “agenției Associated 
Press, Rogers, scrie că deși Departa
mentul de Stat al S.U.A. s-a abținut 
de la comentarii imediate pe margi
nea eșecului conferinței, persoanele 
oficiale nu încearcă să-și ascundă de
cepția.

Una din ultimele ședințe ale co
misiei pentru alocații a Camerei 
Reprezentanților S.U.A. prezintă un 
interes deosebit. In această ședință 
au fost discutate două probleme: 
problema alocărilor de fonduri pen
tru construirea de baze militare în 
S.U.A. și în afara hotarelor lor și 
problema finanțării construcțiilor de 
interes sanitar.

Se știe că cercurile cirmuitoare 
ale S.U.A. acordă o mare atenție 
construirii de baze americane pe te
ritoriul altor țări. Propagandiștii 
W ashingtonului se fac luntre și 
punte doar-doar or convinge pe ci
neva că aceste bâze se construiesc 
în scopuri „defensive".

Membrii comisiei pentru alocări 
se tot frămîntau ce sumă de dolari 
să repartizeze pentru pregătirea u- 
nor capete de pod necesare atacului 
'asupra altor țări. Iar organele de 
stat ale S.U.A. obișnuiesc să nu 
impună nici un fel de restricții in 
ce privește blocările pentru nevoile 
militare. Că urmare a discutării 
primului punct de pe ordinea de zi 
a ședinței comisia â aprobat un 
program care prevede cheltuirea de 
1.236.000.000 dolari pentru con
struirea de baze militare în S.U.A. 
și în țările „prietene".

Cum au rămas insă lucrurile cu 
cel de al doilea punct de pe ordi
nea de zi? Comisia trebuia să re
zolve problema alocării de fonduri 
pentru construirea de spitale pen

tru bolnavii bătrîni, cronici și in
valizi. Valoarea totală a acestor spi
tale era de 35.000.000 dolari. Tre
buie să amintim că bugetul pe anul 
financiar în curs prevede pentru 
nevoile ocrotirii sănătății fonduri 
cu 200.000.000 de dolari mai reduse 
decît cele din anul trecut. In legă
tură cu aceasta, într-o știre transmi
să din Washington, agenția Fede
rated Press arată că, „in ciuda vor
belor frumoase despre învățămînt, 
ocrotirea sănătății, despre asigură
rile sociale și construcția de locu
ințe, bugetul prevede o serioasă re
ducere a alocărilor pentru aceste 
forme ale activității guvernului, în 
pofida faptului că bugetul precedent 
(pe anul 1953-Reâ.) a redus atit de 
mult aceste fonduri incit o nouă re
ducere părea imposibilă".

S-ar putea crede că această stare 
de lucruri va atrage atenția mem
brilor comisiei pentru alocări, fă- 
cîndu-i să tragă anumite concluzii. 
In realitate insă, comisia a refuzat 
să repartizeze 35.000.000 de dolari 
pentru construirea de spitale sub 
pretextul că planurile respective 
sînt i „foarte neclare"...

Hotărirea comisiei pentru alocări 
constituie o grăitoare caracterizare 
a politicii cercurilor cirmuitoare ale 
S.U.A. și a atitudinii lor față de ne
voile poporului. Cheltuind fonduri 
uriașe în scopuri militare, Washing
tonul nu găsește bani pentru ne
voile obștești.

(Din „Veac nou")
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