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S.U.A. se pregătesc să încheie un 

pact militar cu Cian-Kai-și
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Aprovizionarea de iarnă 
a oamenilor muncii

In întreaga țară sirîngr-rea recoltei de cereale se desfășoară 
cu succes. Cu intensitate crescîndă se desfășoară șî campania 
de recoltare a legumelor și fructelor. Cantități sporite de materii 
prime se îndreaptă spre industria noastră alimentară în plină 
dezvoltare, spre a fi transformate în produse conservate. Proble
ma aprovizionări! de iarnă preocupă și pe gospodinele, conduce
rile de cantine, internatele, organizațiile comerciale din Valea 
Jiului. Gospodinele au început deja să pregătească diferite con
serve de legume, bulion, compoturi. La cantine sa controlează și 
amenajează pivnițe, magazii, poduri pentru a depozita în ele 
varză, cartofi, ceapă, rădăcinoase, fructe.

Buna pregătire a aprovizionării de iarnă depinde în mare 
măsură de grija pentru aducerea la timp a produselor pe piață șl 
efectuarea în bune condițiuni a înșilozarilor, pentru a se putea 
asigura conservarea unor cantități suficiente de produse legu
micole și fructe In această direcție în raionul nostru au fost 
obținute pînă acum unele succese. Astfel, prin Aprozar au sosit 
în Valea Jiului mari cantnăți de produse legumicole printre 
care 1087 tone cartofi noi, 424 tone ceapă, 132 tone cartofi vechi 
și multe altele. O parié din aceste produse au fost distribuite pe 
piață populației iar o altă parte repartizată cantinelor. Da ase
meni, pe piețele din Petroșani/Vulcan, Lupeni, producătorii — 
țăranii muncitori — aduc pentru aprovizionarea populației can
tități tot mai mari de roșii, carton, iructe, la prețuri scăzute.

In buna desfășurare a aprovizionării de iarnă — aducerea 
produselor, distribuirea lor pe piețe sau depozitarea în silozuri 
pentru conservare, aprovizionarea cantinelor și internatelor —' 
un rol de seamă revine sfaturilor populare. Comitetele executive 
ale sfaturil jr populare trebuie să cunoască în amănunțime proble
mele multilaterale ale aprovizionării de iarnă, să urmărească zl 
de zi dacă organizațiile comerciale respectă planurile de aprovi
zionare cu legume și fructe, dacă aceste produse sínt transportate 
de la gări la depozite fără întîrzieri, să urmărească condițiunile 
de depozitare pentru a se preîițtfcnpina alterările, dacă sínt idén-., 
tîficate și amenajate încă di pe acum spațiile necesare depozi
tării în bune condițiuni a produselor pentru iarna.

Sínt însă comitete executive ale sfaturilor populare care 
nu dau atenție acestor probleme. Nefiind controlați în activitatea 
lor, tovarășii din conducerea Aprozarului Petroșani nu au luat 
măsurile necesare ca să aducă în Valea Jiului toate cantitățile 
de produse legumicole și fructe contractate cu furnizorii. Numai 
pe lunile trecute, Aprozarul a adus pe piețe cu 550 tone roșii, 
350 tone varză, 70 tone rădăcinoasî, 330 tone diverse legume, 
450 tone pepeni, 20 torre prune, mai puțin decît prevedeau con
tractele cu diferiți furnizori pentru lunile respective. Aceste lip
suri au făcut ca populația șî cantinele să nu fie aprovizionate în 
măsură crescîndă cu asemenea produse.

Lipsuri în aprovizionare, în special a cantinelor, au și unele 
gospodiîrii anexe de pe lingă cantine. Astfel, întreprinderile de 
construcții din Valea Jiului dispun de terenuri agricole pentru 
gospodării anexe. Dar, din cauza proastei gospodăriri a acestor 
terenuri ș’ defectuoasei întocmiri a planurilor de cultură, can
tinele constructorilor din cadrul trustului 7, cu toate că dispun 
de 970 ha. teren arabil, nu-șiau asigurate legumele și zarzavatu
rile ; cartofi, varză, roșii, etc., necesar activității lor și trebuie 
să 'se aprovizioneze din fondul centralizat de stat. Secția comer
cială a Sfatului popular raional s-a dezinteresat complet de 
posibilitatea asigurări! aprovizionării cantinelor din Valea Jiului 
prin gospodăriile lor anexe.

Mai sínt multe de făcut și în asigurarea depozitelor necesare 
pentru păstrarea produselor. Astfel, la halele din Petroșani, cu 
toate hotărîrile luate în sesiuni, Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc nu a făCut nimic pentru darea în folosință a 
tronsonului IV și a subsolului halei. La fel, încă nu au fost 
terminate lucrările de construcții a noului siloz — depozit din 
Petroșani pentru ca Aprozarul să poată depozita în el diferite 
produse legumicole.

Perioada aprovizionărilor de iarnă a oamenilor muncii cu 
legume și zarzavaturi este în plină desfășurare. Pentru reușita 
acestei acțiuni este necesar ca comitetele executive ale sfaturilor 
populate, care răspund direct de această problemă, să cunoască 
multilateral și adine problemele aprovizionării de iarnă, să dea 
dovadă de spirit de inițiativă șî răspundere, să lupte consecvent 
împotriva birocrației și nepăsării, a lipsei de grijă față de ne
voile celor ce muncesc. Secțiile comerciale ale sfaturilor popu-_ 
lare trebuie să urmărească zi de zi cum Aprozarul își realizează 
planul de aprovizionări pe taza contractelor cu furnizorii, cum 
sínt aprovizionate cantinele, internatele, pe baza resurselor 
proprii din gospodăriile anexe și din fondul centralizat de stat, 
cum sînt pregătite depozitele șî silozurile pentru înmagazionarea 
produselor.

Organizațiilor de paitid le revine sarcina de a sprijini comi
tetele executive ale sfaturilor populare, îndrumîndu-le îndea
proape pentru reușita acestei acțiuni. Chezășia principală a suc
cesului în munca organelor comerciale și de stat este controlul 

de partid. *
Să nu precupețim nici un efort pentru a organiza buna apro
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DIN VALEA JIULUI
Penfru noi succese în întrecerea socialistă

Oamenii muncii.de la mina 
Aninoasa studiază și dezbat 
cu viu interes proiectul Sta
tutului modificat al P.M.R. și 
Directivele Congresului al II- 
lea al Partidului cu privire 
la dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2-3 ani. Dezbaterea 
acestor istorice documente 
este însoțită de creșterea a- 
vîntului în mtincă.

Zilele acestea numeroase 
brigăzi de mineri s-au anga
jat ca în cinstea celui de al 
li-lea Congres al Partidului

Muncitoarele de la Țesăto- 
ria. Vulcan produc. în fiecare 
zi, pe seama utilizării din plin 
a mașinilor, zeci de metri de 
pînză peste plan.

Un exemplu demn de ur
mat în această direcție îl dă 
muncitoarea Maria Maruș ca-, 
re luna trecută a țesut 844 
metri pînză peste plan: 97 la 
sută din pînză țesută de ea 
fiipd.de calitatea l-a. In pri
mele zile ale acestei luni. tov. 
Maria Maruș a țesut 40 metri 
pînză peste plan.

’’Bunuri âe l
Numeroase secții ale între

prinderii ,,6 August“ și-au 
îndeplinit sarcinile de plan 
pe 1954 și lucrează acum în 
contul anului viitor. Colecti
vele acestor secții, care pro
duc bunuri de iarg consum, 
au dat oamenilor muncii 
mari cantități de produse pes
te plan.

Secția tinichigerie, spre e- 
xemplu, unde lucrează mais
trul tinichigiu Pascu Dobrei, 
dă produse încă din luna mai 
în contul anului 1955. Din 
luna mai și pînă la sfîrșitul 
lunii august colectivul secției 
a produs peste prevederile

să extragă sute de tone de 
cărbune peste plan. Spre e- 
xemplu, brigadierul comunist 
Mihai Tucaciuc din sectorul 
III s-a angajat ca împreună 
cu brigada sa să extragă pină 
la 30 octombrie 700 tone căr
bune peste plan. Brigăzile mi
nerilor Aurel Cristea și Gri- 
gore Gălăbuț din sectorul I 
vor extrage de asemenea pes
te plan 700 și, respectiv, 500 
tone cărbune, iar cele conduse 
de minerii Petru Săcăluș și

Țesături peste plan
Tovarășele Alexandra Bră- 

iete.și Elena Ghioancă, frun
tașe în muncă, au țesut luna 
trecută 525 și, respectiv, 460 
metri pînză peste plan. 98 la 
sută din pînză produsă de 
tov. Brăiete a fost de calita
tea l-a. In intervalul 1-4 sep
tembrie, țesătoarea Alexan
dra Brăiete a produs 180 me
tri .pînză peste plan, iar țesă
toarea Elena Ghioancă — 75 
metri.

Și alte țesătoare de la Vul
can își- întrec cu regularitate

Dumitru Pitea — peste 200 
tone fiecare. Maistrul miner 
Ioan Marinca din sectorul I, 
s-a angajat ca revirul pe ca- 
re-l conduce să-și supraîndfe- 
plinească planul în perioada 
septembrie—octombrie cu 500 
tone cărbune.

Angajamente sporite în 
cinstea Congresului Partidu
lui și-au luat și tehnicienii 
Teodor Băeăianu, Ioan Julă, 
Alexandru Horvath. Petru 
Chinda, Teodor Bulea și alții, 

sarcinile lor de plan. Elena 
Mihai, Eugenia Macavei, Co
ca Dinescu. Paraschiva Sza- 
rody și altele, au produs luna 
trecută peste plan între 250‘ 
460 metri pînză, iar în pri
mele Zile din luna această 
între 20-60 metri.

In depășirea ritmică a sar
cinilor de plan se evidenția
ză și bobinatoarele și urzitoa
rele Ecaterina Maran, Maria 
Omota, Hermina Edelin șl 
altele.

arg .consum pentru oamenii muncii
planului anual 200 găleți și 
292 de cazane pentru spălat 
rufe.

Pentru ca locuitorii orașu
lui Petroșani să găsească tot 
timpul cantități îndestulătoa 
re de înghețată cornuri, pră
jituri, maistrul cofetar ioan 
Ferenț si-a organizat munca 
în așa fel ca laboratorul sec
ției să funcționeze din plin. 
Planul anual al secției de 
patiserie pe anul 1954 a fost 
îndeplinit încă în preajma zi
lei de 23 August. O contribu
ție de seamă la îndeplinirea 
planului anual înainte de ter

men la patiserie a adus și 
muncitoarea Hilda Grames.

Și muncitorii din fabrica 
de sifoane a întreprinderii ,,6 
August“ și-au îndeplinit pla
nul anual în cinstea zilei de 
23 August, iar în prezent lu
crează în contul anului viitor. 
In această secție s-au eviden
țiat în îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor de plan 
tov. Ioan Rusu și Alexandru 
lutefi. *

In anul acesta întreprinde
rea ,,6 August" va produce 
5000 kg. sirop de smeură și 
mure. Pînă acum au fost re
coltate peste 2000 kg. smeură.

DE PE ÎNTINSUL PATRIEI NOASTRE
Un nou lot de biciclete fabricate

Zilele acestea, muncitorii 
și tehnicienii Fabricii de bi
ciclete din București au ter
minat cel de al doilea lot de 
500 de biciclete.

Față de lotul anterior, noi
lor biciclete le-au fost aduse

Mecanicii și fochiștii de la 
depoul de locomotive C.F.R. 
Sibiu intensifică întrecerea 
socialistă pe profesii, pentru 
a obține noi și însemnate e- 
conomîi. In prezent, pe 30 de 
locomotive este aplicată meto
da Klavdiei Baranovskaia, 
planul financiar al locomoti
vei, iar metodele feroviarilor 
sovietici Lunin, Papavin. Oăi-

unele îmbunătățiri tehnologi
ce. Au fost înlăturate unele 
defecțiuni ale torpedoului, s-a 
îmbunătățit calitatea lanțului, 

*iar mufele de la cadru, .con
fecționate din țevi sudate la

In luptă pentru economii
pov și altele sînt aplicate de 
asemenea de zeci de mecanici 
și fochiști.

In fruntea întrecerii socia
liste sînt mecanicii locomoti
vei nr. 327.077, Andrei Teașu 
și Mir.cea Maior. împreună 
cu fochiștii lor, care au eco
nomisit în luna august 22 
tone de combustibil conven-

în țară
primul lot, au fost înlocuite 
prin mufe presate și ambu'ti- 
sate. Noile biciclete prezintă 
un aspect mai frumos datorită 
folosirii unor vopsele și la
curi de calitate superioară.

(Agerpres)

țional. însemnate economii 
au obținut de asemenea și 
mecanicii Ion Păcurare și 
Ioan Isac.

Introducerea în depou a u- 
nor dispozitive de aprindere 
a combustibilului locomotive
lor cu gaz rnetan a creat noi 
posibilități pentru obținerea 
unor însemnate economii de 
combustibil în viitor.

(Agerpres).
Concursul de creație populară cu tema „Prietenia romîno-sovietică
Concursul de creație popu

lară cu tema „Prietenia ro
mîno sovietică“, organizat de 
A.R.L.U.S., se bucură de un 
larg răsunet- în rîndul oame
nilor muncii din satele și o- 
rașele țării noastre.

Muncitori, țărani muncitori,

elevi și gospodine participă 
la acest concurs cu diferite 
lucrări de artă, care oglin
desc dragostea și recunoștin
ța poporului nostru față de 
marele popor sovietic In ca
drul celor aproape 1000 de 
expoziții organizate în între

prinderi, instituții, școli și 
cămine culturale, au fost pre
zentate zeci de mii de lucrări 
de artă populară. Cu cele mai 
bune lucrări s-au organizați 
pînă în prezent peste 120 de 
expoziții.

(Agerpres),

muncii.de
fiipd.de


STEAGUL ROȘU

Materiale pentru Congresul al Il-tea al P.M.R.

Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P. M. R.
Documentele

pentru Congresul al II-lea al P.M.R. 
în dezbaterea activului 

Comitetului raional de partid
In zilele de 4 și 5 septembrie a 

avut loc la Petroșani ședința activu
lui Comitetului raional de partid pen
tru dezbaterea proiectului Statutului 
modificat al Partidului Muncitoresc 
Romín și a proiectului Directivelor 
Congresului al 11-lea al P.M.R. cu 
privire la dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2-3 ani.

La dezbateri au participat membri 
ai Comitetului raional de partid, se
cretari și membri ai comitetelor de 
partid orășenești și de întreprinderi, 
secretari ai organizațiilor de bază 
din mine, întreprinderi și de pe șan
tierele de construcții, conducători 
de întreprinderi și organizații eco
nomice, președinți ai sfaturilor 
populare, activiști ai aparatului de 
stat și ai organizațiilor de masă, mi
neri, muncitori și tehnicieni fruntași, 
tehnicieni agronomi și zootehnicieni 
din Valea Jiului.

Ședința activului Comitețylui raio
nal de partid a arătat dăldura cu 
care membrii de partid aprobă pro
iectul Statutului modificat al partidu
lui și proiectul Directivelor Congre
sului al II-lea al P.M.R. cu privire 
Ia dezvoltarea agriculturii.

Discuțiile purtate în cadrul ședin
ței au scos în evidență faptul că 
membrii de partid simt răspunderea 
ce lé revine pentru o cît mai bună pre
gătire a Congresului, pentru îndepli
nirea cu cinste a sarcinilor trasate 
de partid. Participanții la discuții au 
scos cu curaj la iveală un șir de lip
suri în activitatea organelor și orga
nizațiilor de partid, de stat și eco
nomice și au subliniat că dezbaterea 
proiectului Statutului modificat de 
către masa membrilor de partid vă 
intensifică munca de partid în Valea 
Jiului, va ridica la un nivel mai 
înalt rolul de avangardă al comuniș
tilor în lupta pentru aplicarea în viață 
a sarcinilor trasate de partid și gu
vern.

Participanții la dezbateri s-au an
gajat să întîmpine cel de ăl 11-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romín muncind cu avînt pentru ridi
carea la înălțimea cerințelor a muncii 
politice șl organizatorice de partid, 
pentru intensificarea luptei pentru o 
producție și productivitate sporită.

In zilele următoare vor avea loc- 
ședințe cu activele comitetelor de 
partid orășenești și de întreprinderi 
din Valea Jiului pentru dezbaterea 
documentelor pentru Congresul al II- 
lea al Partidului Muncitoresc Romín.

In partid există o
Sarcina fundamentală a partidului 

în etapa actuală este — așa cum se 
arată în proiectul . Statutului modifi
cat al P.M.R. — lichidarea completă 
a exploatării omului de către om și 
construirea societății socialiste. în
făptuirea acestei mărețe sarcini cere 
organizațiilor de partid să-și măreas
că necontenit capacitatea organiza
torică și de mobilizare a maselor la 
înfăptuirea politicii partidului, ridi
carea la#un nivel înalt a.rolului lor 
de conducător politic în lupta pentru 
aplicarea în viață a hotărîrilor parti
dului și guvernului.

In proiectul Statutului modificat e 
formulată cu claritate îndatorirea fie
cărui membru de partid de a res
pecta cu strictețe disciplina de partid 
și de stat, disciplină obligatorie în 
egală măsură pentru toți membrii de 
partid. In partid, se arată mai de
parte în proiectul Statutului, nu pot 
exista două discipline — una pen
tru conducători și alta pentru masa 
membrilor de partid. Partidul are o 
singură disciplină, o singură lege 
pentru toți membrii de partid, indi
ferent de funcțiile pe care le dețin și 
de meritele lor.

Consider că includerea în proiectul 
de Statut a acestei formulări este 
deosebit de necesară, deoarece există 
membri de partid, mai ales dintre cei 
cu munci de răspundere, care consi
deră că lie este îngăduit să se abată 
de la disciplina de partid.

Astfel de exemple există și la mina 
Petrila. In cursul lunii august, tova
rășul losif Kragel, secretarul orga
nizației de bază din sectorul XI, a 
convocat adunarea generală a orga
nizației de bază. Fără nici un motiv 
serios, tovarășul Kragel a lipsit de 
la adunarea generală a organizației 
de bază. Cînd a fost întrebat de ce a 
lipsit de la adunare, mai ales că este 
și secretarul organizației de bază, 
tovarășul Kragel a dat de înțeles că 
el își poate permite asemenea abateri 
de la disciplină. Acest fapt e cu atit 
mai dăunător cu cît el însuși, în ca
litate de secretar al organizației de 
bă-ză, a dat un exemplu prost în fața 
celorlalți membri de partid. Aseme
nea abateri de la disciplină a săvîr- 
șit și tovarășul Nicolae David, secre
tarul organizației de bază nr. 3. )

Astfel de. abateri de la disciplină 
au mai săvîrșit și alți membri de 
partid cu munci de răspundere. Tov. 
Ion Benea, inginerul șef al sectorului 
II, socotea că Uii i se poate îngădui 
să bruscheze oamenii, să nu țină sea
mă de unele sarcini primite din par- 

singură disciplină!
tea organizației de bază. Foarte bine 
a procedat organizația de bază că ă 
luat în discuție abaterile de la dis
ciplină ale tov. ing. Benea și l-a sanc
ționat.

Comuniștii trebuie să respecte cu 
strictețe disciplina de partid și tot
odată să dea exemplu de respectare 
a disciplinei în muncă. Membri de 
partid cum sînt tovarășii Gheorghe 
Codrea, tehnician în sectorul III, 
funcționarul loan Kovașanschi, mine
rii loan Maczanga, Alexandru Faur, 
losif Balany sînt exemple pentru mi
nerii și tehnicienii nemembri de partid 
de muncă disciplinată, pentru înde
plinirea la timp și în condiții bune a 
sarcinilor ce le-au fost încredințate 
pe linie de producție. Respectînd dis
ciplina de stat, membrul de partid 
cîștigă încrederea maselor și arată 
totodată cum trebuie să lupte, pentru 
ducerea la îndeplinire a sarcinilor 
trasate de partid și guvern.

Nu trebuie însă scăpat din vedere 
faptul că unii membri de partid ridi 
câți în anumite munci de răspundere 
consideră că pot să se abată de la 
disciplină. Așa s-a întîmplat cu tov. 
Ion Gîlcă, ridicat în munca de mais
tru miner în sectorul II. El neglijea
ză unele sarcini în producție, iar dacă 
cineva îi atrage atenția se supără. Pe 
cînd era maistru miner, tov. Gheor
ghe Ni stor nu respecta directivele 
conducerii sectorului, avea abateri 
de la tehnica securității muncii. Fiind 
criticat pentru aceste nereguli, tov. 
Nistor n-a mai participat cu regula
ritate la adunările generale ale orga
nizației de nâză. Pentru nerespectarea 
sarcinilor primite din partea condu
cerii sectorului, pentru abaterile de 
la tehnica securității muncii, tov. 
«Nistor — Ia propunerea organizației 

f de bază — , ă fost retrogradat din 
funcția de maistru miner.

Iată cîteva exempie care dovedesc 
că introducerea în proiectul de Sta
tut a punctului în care se arată că 
în partid nu există , două discipline, 
este potrivită și foarte necesară, pen
tru că, într-adevăr, încălcarea disci
plinei de partid și de stat dăunează 
grav intereselor partidului și statului 
și tocmai de aceea trebuie sancționată 
cu asprime. Această prevedere va a- 
juta organizațiilor de partid să lupte 
pentru respectarea disciplinei de 
partid, condiție fundamentală a în
tăririi unității de voință și acțiune â 
partidului.

IUL IU SOMOGY 
secretarul comitetului de partid 

al minei Petrila

Din propunerile privitoare 
la proiectml Statutului modificat 

al P. M. R.

— Tovarășul Ștefan Dănescu (Pe
troșani), propune ca în Statutul modi
ficat al P.M.R. capitolul I, articolul 
2, punctul h, să se prevadă: „Cei care 
gîtuie critica să fie aspru sancționați, 
mergîndu-se pînă la excluderea ~ lor 
din rîndurile partidului“. Tovarășul 
Dănescu consideră necesar acest lu
cru, deoarece manifestările de gîtuire 
a criticii aduc prejudicii serioase 
muncii de partid, de stat și econo
mice.

— Tovarășul Adalbert Mathe (Pe
troșani), propune ca aliniatul doi din 
articolul 1 al proiectului Statutului 
modificat să prevadă „Cei care ex
ploatează sau au exploatat munca al
tora nu pot fi membri ai Partidului 
Muncitoresc Romîn".

— Tovarășul Ștefan Maier (Lupeni) 
și alții propun ca celor excluși din 
partid să li se ridice imediat carnetul 
de partid de către organizația de 
bază respectivă și să li se interzică 
participarea la adunările generale ale 
organizației de bâză. Cei care fac pro
punerea arată că acest lucru e nece
sar pentru a nu da posibilitate ce
lor excluși pînă la confirmarea exclu
derii lor, să-și continue activitatea 
lor dăunătoare în sînul organizațiilor 
de partid.

— Tovarășul Traiăn Costea (Petro
șani). propune ca la articolul 4 din 
capitolul I să se prevadă „Tinerii 
pînă la vîrstă de 26 ani inclusiv se 
primesc în partid numai dacă sînt 
membri ăi Uniunii Tineretului Mun
citor“. Tovarășul Costea consideră că 
această prevedere va scoate cu mai 
multă putere în evidență rolul Uniu
nii Tineretului Muncitori ca rezervă 
de cadre a partidului.

—Tovarășul C Armean (Petroșani), 
propune că lâ articolul 19 ’ din pro
iectului Statutului modificat al parti
dului să se introducă un aliniat prin 
care să se precizeze că stagiul de 
candidatură se socotește de la dată 
cînd adunarea generală a organiza
ției de bază hotărăște primirea în 
rîndul căndidaților de partid. Tova'- 
rășul cere să se facă această preci
zare deoairece unele organizații de 
bază nu se preocupă de educarea căn
didaților de partid pînă ce hotărîreâ 
adunării generale cu privire la primi
rea în rîndul căndidaților nu se co'n- 
firmă de comitetul raional de partid.

Fiecare membru de partid — 
participant activ la munca organizației de bază

Organizația de bază de instituție 
poate și trebuie să desfășoare o vie activitaie

Așa cum se arată în proiectul Sta
tutului modificat, organizațiile de 
bază sînt temelia partidului. Ele mo
bilizează masele largi de oameni ai 
muncii la traducerea în viață a hotă
rîrilor partidului și guvernului, la 
luptă activă pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan, etc. Fără 
îndoială că ducerea la îndeplinire a 
tuturor sarcinilor ce stau în fața or
ganizațiilor de bază nu poate fi fă
cută printr-o muncă sectară dusă de 
cîțiva membri de partid. Este necesar 
ca în acest scop să fie antrenați, pe 
bază de sarcini concrete, toți membrii 
și candidații de partid.

In- cadrul organizației noastre de 
bază sînt mulți membri de partid care 
se achită cu simț de răspundere de 
sarcinile încredințate. Tovarășul Ar- 
păd Gref, membru în biroul organi
zației de bază, este un exemplu demn 
de urmat. Sînt însă unii membri de 
partid din organizația noastră de 
bază care privesc cu dezinteres sar
cinile încredințate. Printre aceștia se 
numără și Simion Feher. Tovarășul 
Feher are un nivel politic ridicat și 

rar putea aduce o contribuție prețioa
să la îmbunătățirea muncii de partid 
în sector. Totuși tovarășul Feher nu 

s-a achitat și nici nu se achită de 
sarcinile încredințate. Mai mult, pe 
motivul că nu are timp, tovarășul 
Feher lipsește de numeroase ori și 
de la adunările organizației de bază. 
Așa s-a întîmplat și în ziua de 18 
august cînd organizația de bază a 
analizat munca comitetului de secție 
sindicală în problema organizării și 
desfășurării întrecerii socialiste.. Cu 
toate că a fost criticat pentru inac
tivitate, el continuă să dea dovadă de 
pasivitate față de sarcini.

De aceea, eu consider că este bine 
venit articolul 8 din capitolul I al 
proiectului de Statut care arată că a- 
celor membri de partid, care un timp 
îndelungat și cu tot ajutorul primit 
nu depun nici o activitate de partid, 
nu participă sub nici o formă la mun
ca organizației de partid li se poate 
retrage calitatea de membru de partid.

Acest articol va face ca fiecare 
membru de partid care' nu se achită 
de sarcini să-și analizeze în spirit 
autocritic activitatea sa și să lichi
deze cu nepăsarea față de sarcinile 
de partid.

NICOLAE CITA 
secretarul organizației de bâză nr. IX 

de Ța mina Lupeni '

In proiectul Statutului modificat al 
Partidului Muncitoresc Romîn sînt 
arătate cu multă claritate sarcinile ce 
stau în fața organizațiilor de bază, 
prin a căror realizare organizațiile de 
bază își vor putea îndeplini cu adevă
rat rolul de conducător politic în uni
tățile în cadrul cărora activează.

Proiectul Statutului modificat pre
vede că organizațiile de bază din în
treprinderi au drept de control asu
pra administrației, .,

Organizații1 «’<? tfe"7"
nu pot îndeplini funcții de control 
dir. rauza condițiilor speci&e dz mun
că. Sfatul popular raional, de exem
plu, în cadrul . căruia este cAistituită 
organizația noastră de bază, e orca
nul puterii de stat în raionul Pe
troșani și activitatea sa cuprinde în
tregul raion. Organizația de bâză din 
instituție este constituită pe princi
piul locului de muncă și deci e lesne 
de înțeles că ea nu ooate controla ac
tivitatea comitetului executiv ăl sfa
tului popular raional. Controlul acti
vității comitetului executiv al sfatu
lui popular raional e exercitat de or
ganul de partid corespunzător — co
mitetul raional de partid,

Și fără a avea dreptul de control, 
organizațiile de bază din cadrul insti* 
tuțiilor pot și trebuie să desfășoare o 
activitate intensă. Sarcini deosebite 
revin organizațiilor de bază din insti
tuții în privința educării membrilor 
și camiidatilor de pardd și a ¿eterialți 
oameni ai muncii în spiritul vigilen
ței revoluționare, al respectări» strrcte 
a secretului de stat etc.

Nici față de lipsurile care se mani
festă în instituție organizația de bâză 
nu poate și nu trebuie să stea pasivă.' 
La articolul 61 al proiectului Statutului 
modificat al partidului se arată că 
organizațiile de baaă sînt obligate să 
constate și să semnaleze lipsurile din 
munca instituției și a funcționarilor 
acesteia, înaintînd observațiile și pro
punerile lor organelor conducătoare de 
partid și conducătorului instituției res
pective. Astfel, organizația de bază 
de instituție vă putea să joace un rol 
important în ridicarea la nivelul ce
rințelor a activității instituției respec
tive. « . >

VASILE BARDOCZ 
membru în organizația de bază 
din cadrul sfatului popular raional
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Pentru îmbunătățirea muncii cu inovațiile 
Iu preparația Petrila

Mișcarea inovatorilor — purtătoa
rea progresului tehnic — se dezvoltă 
neîncetat în fiecare întreprindere din 
raionul nostru. Zeci și sute de munci
tori și tehnicieni înaintați desfășoară 
o activitate neobosită pentru a aduce 
îmbunătățiri tehnicii, pentru a găsi, 
noi procedee tehnologice, pentru a e- 
conomisi munca, energia și materia
lele. Marea majoritate a inovațiilor 
și raționalizărilor propuse de inova
torii în producție contribuie în primul 
rînd la ușurarea eforturilor muncito
rilor, înlocuiesc munca omenească cu 
aceea a mașinilor și mecanizmelor.

La preparația Petrila mișcarea ino
vațiilor s-a dezvoltat simțitor anul 
acesta. Dacă în anul trecut s-au făcut 
19 propuneri de inovații, anul acesta 
pînă la 1 septembrie au fost înregis
trate 18 propuneri, adică aproape a- 
tîtea cît în anul 1953.

Dar nu numai numărul de inovații 
este în continuă creștere la această 
întreprindere. A crescut mult, în ul
timul timp, și preocuparea inovatori
lor pentru a rezolva probleme tehnice 
din ce în ce mai grele, obținîndu-se 
rezultate pozitive în această direcție. 
Iată cîteva din inovațiile mai impor
tante.

Inovatorul Victor Găier a propus 
o perfecționare tehnică, a cărei pu
nere în practică a îmbunătățit radi
cal procesul descărcării sterilului lă 
haldă. Prin această perfecționare teh
nică s-au eliberat 52 muncitori de lă 
descărcarea sterilului, utilizîndu-se 
în alte munci, a fost mărită viteza 
de circulație a cupelor de funicular, 
s-au economisit sute de metri de șine, 
mari cantități de șuruburi și lemn, 
întreagă instalație a fost construită 
din materiale vechi și din economii. 
Noua instalație elimină strangulările 
din descărcarea sterilului, lucru care 
mai înainte a pricinuit mări perțur- 
bații în munca colectivului prepara
ției. Numai faptul că această inova
ție economisește munca a 52 oameni 
pe zi arată cît de mare este valoarea 
ei practică, ce aport însemnat a adus 
ea lă îmbunătățirea întregii activități 
3 întreprinderii.

¡Și, Ia preparația Petrila, mai sînt 
exemple de inovații care au adus'îm
bunătățiri radicale procesului de pro
ducție. Spre exemplu, inovația tov. 
Simion Crișan a dus la scoaterea din 
funcție a întregului sistem de împin
gere prin pompare a smoalei la bri
chetai, înlocuindu-1 cu un sistem mult 
mai economic. La propunerea unui 
ălt inovator, tov. Marin Dumitru, a 
fost înlocuit podul transbordor Ia li
niile ferate normale prin ramificații, 
ceea ce aduce întreprinderii o econo
mie anuală de peste 40.000 lei.

Inovatorii de Ia preparația Petrila 
au răspuns la multe probleme tehnice 
care s-au ridicat în fața conducerii 
întreprinderii. In cadrul concursului 
organizat în vederea îmbunătățirii 
pregătirilor pentru iarnă, inovatorii ău 
propus montarea de calorifere îngro
pate sub liniile ferate pentru a nu se

Sîmbată dimineață s-ă redeschis 
magazinul alimentar nr. 1 din Petro
șani care în ultima vreme a fost re
novat și mărit ■— s-au amenajat noi 
vitrine, s-a confecționat mobilier nou: 
tejghele, rafturi, ghișee de casă. Raf

' Tn ziarul „Steagul Roșu” nr. 1528 
din 18 august a.c. a apărut articolul 
intitulat „Pe șantierele de construcții 
din Valea Jiului mișcarea inovatorilor 
cunoaște o slabă dezvoltare“. In acest 
articol s-a arătat printre altele ,că la 
cabinetele tehnice a unor întreprin
deri de construcții din Valea Jiului nu 
există responsabili din care cauză în 
aceste întreprinderi mișcarea inovato
rilor cunoaște o slabă dezvoltare. 

forma ghiață pe șine, precum și adap
tarea la silozurile de șist a unei re
țele de tuburi spirale prin care să 
circule aburi.

Toate aceste realizări dovedesc că 
la preparația Petrila s-a muncit, mai 
ales în ultimul timp, cu inovațiile. Cu 
excepția lunii august, colectivul cu 
inovațiile de la preparație a ținut în 
ultimele luni cu destulă regularitate 
ședințele pentru rezolvarea propune
rilor oamenilor muncii, reușind să 
reducă din numărul de dosare rămase 
nerezolvate din anul trecut. Cu toate 
acestea munca de sprijinire a inova
torilor la preparația Petrila nu se 
desfășoară la nivelul cerințelor

Se manifestă încă la această între
prindere o subapreciere a propuneri
lor muncitorilor de către conducerea 
tehnico-administrativă. Dovadă e tă
răgănarea punerii în practică a unor 
inovații valoroase cum este și aceea 
a tov. Victor Gaier. .Trebuie arătat 
că modificarea sistemului de descăr
care ,a sterilului la haldă s-ă pus în 
practică mai mult din inițiativa ino
vatorului, sprijinit de organizația de 
partid, decît din dorința administra
ției de a .schimba starea lucrurilor.

O frînă serioasă în călea dezvol
tării mișcării inovatorilor este faptul 
că la această întreprindere nu există 
cabinet tehnic. De si sînt dispozițiuni 
în acest sens, conducerea preparației 
n-a luat măsuri pentru amenajarea 
unui cabinet tehnic unde inovatorii 
să poată studia documentația nece
sară. La fel conducerea preparației 
nu se îngrijește pentru asigurarea u- 
nor materiale mărunte necesare re
zolvării inovațiilor, cum sînt de e- 
xemplu formularele pentru dosarele 
de propuneri. In prezent preparația 
Petrila nu are un responsabil -al ca
binetului tehnic, locul de responsabil 
fiiiîd suplinit de un tovarăș care are 
și alte munci. Direcțiunea Generală 
a Minelor a anulat acest post din 
schema de organizare a preparației cu 
toate că practica dovedește că este 
necesar.

Desenele și calculele economiilor 
se fac cu întîrziere lă preparație. De 
fapt desenatori ăr fi; sînt trei, dar au 
numai o singură masă de desen pen
tru că o ă două masă ă fost ..împru
mutată“ anul trecut, pentru 4 luni, 
serviciului proiecte și devize din Di
recțiunea Generală a Minelor și „îm
prumutată" a rămas cu toate adre
sele și intervențiile verbale ale tova
rășilor din Petrila. Se spune că a- 
ceăstă masă de desen se află în pre
zent la filială I.P.R.O.C.-ului din Pe
troșani.

In alcătuirea referatelor pentru di
ferite inovații și în finanțarea recom
penselor inovatorilor se întîmpină de 
asemenea greutăți la preparația Pe- 
trilă. Unii tehnicieni, cum este tov. 
Victor Sălcă, întîrzie referatele cu lu
nile. Tov. contabil șef al întreprin
derii, loan Balogh, se opune premie
rii prin apreciere a unor inovații lă 
care nu se pot stabili calcule teh- 

Pentru buna aprovizionare a populației
turile pline de mărfuri frumos aran
jate. tejghelele curate, acoperite cu 
sticlă, luciul mozaicului, coloanele 
frumoase ale stîlpilor, au schimbat 
radical aspectul magazinului.

In primele ore ale dimineții, nu

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU“

„Pe șantierele de construcții din Valea Jiului 
mișcarea inovatorilor cunoaște o slabă dezvoltare”

Printre întreprinderile criticate în 
articol se află și întreprinderea 705 
construcții din Petroșani. Conducerea 
acestei întreprinderi ne informează că 
critica este justă și că s-au luat măsuri 
de îndreptare. Astfel, a fost numit un 
responsabil la cabinetul tehnic și a 
fost constituită comisia de inovații. 
Datorită acestui fapt la întreprinderea 
705 construcții Petroșani au și fost 
prezentate pînă acum 2 propuneri de 

nico-economice, cu toate că Regula
mentul inovațiilor prevede acest lu
cru; Contabilul șef trebuie de altfel 
foarte mult „rugat“ pentru a semna 
documentele cu calculele economiilor; 
cîte odată le semnează numai după 
două ore de „tocmeală".

Aceste lipsuri trebuie lichidate. 
Conducerea preparației Petrila tre
buie să ia toate măsurile pentru ca 
dosarele cu propunerile de inovații 
nerezolvate să fie completate și puse 
în discuția colectivului cu inovațiile. 
De asemenea, conducerea are datoria 
de a crea condiții, cu sprijinul Direc
țiunii Generale a Minelor, pentru a- 
provizionarea cu materialul mărunt 
necesar întocmirii dosarelor, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
ale desenatorilor.

înființarea unui cabinet tehnic al 
preparației este o sarcină urgentă, 
care nu suferă nici o amînare. Ca
binetul tehnic nu numai că trebuie 
deschis, dar e necesar ca el să tie 
dotat cu documentația tehnică, să tie 
pus la dispoziția oamenilor muncii. 
Organele competente din Direcțiunea 
Generală a Minelor au datoria de a 
studia dacă este necesar la prepa- 
rațîe un responsabil cu cabinetul teh
nic. Este mult mai rațional ca res
ponsabilul cabinetului tehnic să cu
muleze și o altă funcție secundară, 
decît ca un funcționar sau tehnician 
cu sarcini de producție să se ocupe 
„așa printre alte lucruri“ și de ca
binetul tehnic. Mai ales în situația 
actuală cînd un mare număr de pro
puneri de inovații nu sînt încă defi
nitiv rezolvate, este necesar ca pen
tru munca curentă să fie un respon
sabil al cabinetului tehnic.

Există la preparația Petrila toate 
condițiile pentru ca munca de inova
ții să cunoască un tot mai puternic 
avînt. Inovatorii de aici dovedesc că 
au însușit tehnica nouă și că sînt ho- 
tărîți să o perfecționeze. Trebuie nu
mai ca în munca lor inovatorii să gă
sească un larg sprijin din partea con
ducerii adminiștrative, a tehnicienilor 
și inginerilor cu experiență, ca propu
nerile lor să fie aplicate în practică 
la timp și cu încredere, ca stimularea 
lor morală și materială să nu se tă
răgăneze cu lunile.

Organizația de partid și comitetul 
de întreprindere de la preparația Pe
trila au datoria de a lupta pentru li
chidarea completă a atitudinii de sub
apreciere manifestată față de propu
nerile oamenilor muncii, să militeze 
pentru o cît mai strînsă colaborare 
între muncitori și tehnicieni, în re
zolvarea diferitelor probleme spinoa
se ale producției. împotriva lîncezelti 
și altor lipsuri din munca de rezol
vare a inovațiilor, de punerea lor în 
practică, organizația de partid de la 
preparația Petrila trebuie să ia o ă- 
titudine și mai hotărîtă decît pînă 
acum

La preparația Petrila mișcarea Ino
vatorilor trebuie sprijinit» tot țnai 
din plin.

'W’T I. MIRZA

meroși cetățeni și-âu făcut cumpără
turile la acest magazin. Aici cumpă
rătorii sînt serviți cu atenție de către 
vînzători ca loan Haiduci, Ștefan 
Teler, Ana Sicra, Borza Valeria, loan 
Blidaru, Elisabeta Pîrvu și alții 

inovații, propuneri care sînt în curs 
de rezolvare.

★
In „Steagul Roșu” nr. 1498 din 14 

iulie 1954, a apărut o scrisoare sem
nată de tov. Bărsn loan în care se 
arată că dușurile de la baia minerilor 
din Lonea sînt defecte. In răspunsul 
trimis redacției conducerea minei Lo
nea ne informează că sezisarea este 
justă și că s-au luat măsuri ca toate 
dușurile de la baie să fie reparate.

ȘTIRI SPORTIVE
HANDBAL

Pe arena sportivă din Aninoăsa 
s-a desfășurat duminică 5 septem
brie meciul de calificare pentru ca
tegoria A la handbal între echipele 
AAinerul Aninoasa și Progresul Arad, 
Meciul a luat sfîrșit cu rezultatul de 
11-7 pentru Progresul.

FOTBAL
in după-amiaza zilei de duminică, 

! echipa Minerul Petroșani a susținut 
■ un meci amical cu echipa Construc

torul Arad. După , cele 90 minute de 
joc întîinirea a luat sfîrșit cu rezul
tatul de 2—2. Echipa gazdă a preș- , 
tat un joc confuz, jucătorii dovedind 

Tipsă de voință. în special în repri- 
i za 1

★
Duminică, echipa de fotbal Mine- i 

rul Lupeni a întîlnit la Reghin. în' 
cadrul categoriei B, echipa Avîntul ’ 
din localitate. Victoria a revenit e- 

i chipei Avîntul Reghin cu scorul 
de 3—2.

VOI. EY
Echipa de voley a colectivului spor

tiv Constructorul Lupeni a susținut 
duminică un meci cu echipa Minerul 
din Uricani. Meciul a fost cîștigat de 
gazde cu scorul de 3—0

Informații pronosport
Concursul nr. 22

etapa din 5 septembrie 1954

Iată cum «• r ată un buletin cu toate 
rezultatele exacte :

I Avîntul Reghin — Minerul Lu
peni I

II Flacăra Moreni — Progresul Si
biu X.
III Metalul , Uzinele tractoare — 

Locomotiva T.-Severin 1.
, IV Progresul Satu Mare — Flacăra 

Mediaș 1.
V Constructorul Craiova — Metalul 

București 2.
VI Locomotiva Arad — Flamura 

Roșie Cluj X.
VII Flamura Roșie Buhuși — Dina

mo Bîrlad 1.
VIII Progresul Focșani — Locomo

tiva Iași 1.
IX Dinamo Galați — Dinămo Băj- 

cău 1.
X Metalul Oradea — Metalul Re

șița X.
XI Locomotiva Pașcani — Flamura 

roșie Burdujeni 2.
XII Știința Iași—Metalul PloeștiS.

Programul concursului nr. 23 
etapa din 12 septembrie 1954

I Flacăra Mediaș—Avîntul Reghin. '
II Metalul Steagul roșu — Progre

sul Sibiu.
III Progresul București—Metalul Bu ' 

curești.
IV Locomotiva Cluj — Flamura ro

șie Cluj. i

V Metalul Ploești — Metalul Brăila.
VI Metalul Cîmpina — Locomotiva 

T.-Severin.
VII Metalul Baia Mare — Locomo

tiva Arad.
VIII Dinamo Bacău—Știința Iași.
IX Progresul Focșani — Flamura 

roșie Bacău.
X Locomotiva Craiova — Flacăra 

Pitești.
XI Metalul Reșița — Progresul 

Satu Mare.
XII Flamura roșie Sf. Gheorghe — 

Metalul Uzinele tractoare.

Meciuri de rezervă

A. Flamura roșie Burdujeni — Di
namo Galați.

B. Locomotiva Constanța — Fla
mura roșie Buhuși.

C. Dinamo Bîrlad — Locomotiva 
Pașcani.

D. Minerul Lupeni — Locomotiva 
Oradea.
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După respingerea tratatului C.D.E.
Un nou plan al revanșarzilor de la Bonn

S.U.A. se pregătesc să încheie un pact militar 
cu Cian-Kai-și

, După hotărîrea Adunării Naționale 
franceze de a respinge tratatul cu pri
vire la „armata europeană”, la Bonn 
și-au intensificat considerabil activi- 

I tatea cercurile care vor să realizeze 
cu orice pre| înarmarea Germaniei oc
cidentale

Guvernul de la Bonn, întrunit pen
tru a discuta această chestiune, a ți
nut ședințe timp de două zile. Din1 co
municatul dat publicității după șe
dințe reiese că cercurile revanșarde 
de la Bonn nu au tras în
vățăminte dir. rezultatele voiului Adu
nării Naționale franceze. Ca și pînă 
acum, ele luptă pentru o „armată eu
ropeană” în care Germania occiden
tală să aibă un rol dominant. După 
cum se arată în comunicat, guvernul 
de la Bonn „pentru a continua linia 
de pînă acum” în politica externă a 
elaborat un plan în cinci puncte, care 
urmărește de fapt adîncirea scindării 
Germaniei. Acest plan este în același 
timp o dovadă că se vor exercita noi 
nresiuni asupra Franței și că se va 
face o nouă încercare de a o șantaja. 
Conform planului arătat mai sus, au
toritățile de la Bonn cer „continuarea 
politicii Uniunii europene”... Ele in
sistă asupra „consultărilor cu privire 
la tratativele ulterioare pentru reali
zarea unificării militare cu țările care 
au ratificat tratatul cu privire la „co
munitatea defensivă europeană”, sau 
care se află în ajunul ratificării”. In

Eforturile lui Scelba 
de a menfine coaliția guvernamentală

ROMA (Agerpres).
După cum anunță postul de radio 

Oggi in Italia, guvernul Scelba-Sara- 
gat se va prezenta la redeschiderea 
parlamentului într-o situație de criză 
evidentă. Scelba depune cele mai mari 
eforturi pentru a menține coaliția gu
vernamentală evadripartită după 
greaua lovitură primită prin lichida
rea C.D.E.

Potrivit calendarului său, parla
mentul ar urma să-și reia lucrările 
cu discutarea tratatului C.D.E.. fapt 
care apare acum ridicol după respin

felul acesta, Bonnul se străduiește. în 
mod vădit să creeze o nouă combinați' 
de tipul „comunității defensive euro
pene” cu un număr mai mic de țări

Guvernul de la Bonn cere de ase
menea „restabilirea suveranității”. Ce 
înțeleg conducătorii de la Bonn prîn 
„suveranitate” reiese din acel punct al 
amintitului plan, care propune „regle
mentarea juridică a staționării trupe
lor altor țări în Republica Federală”. 
In felul acesta, planul prevede cu an
ticipație nu numai dominația politică 
și economică a S.U.A., într-o „Germa
nie suverană”, ci și staționarea per
manentă a trupelor americane. După 
părerea Bonnului, „suveranitatea” în
seamnă o remilitarizare nelimitată 
sub controlul S.U.A. și continuarea o- 
cupației militare a Germaniei.

Cele cinci puncte formulate de gu
vernul' lui Adenauer în comunicatul 
dat publicității la Bonn, sînt conside
rate de comentatorii ziarelor engleze 
ca o cerere, pentru înarmarea nelimi
tată a Germaniei occidentale.

Corespondentul de la Bonn al zia
rului „New York Times”, Handler, 
scrie că în comunicatul guvernului 
de la Bonn sînt expuse obiectivele 
„noii” politici externe care „urmă
rește, probabil izolarea Franței... A- 
ceastă politică are scopul evident de 
a obține dreptul la înarmare ne baza 
unor tratative bilaterale cu Washing
tonul și Londra” 

gerea acestui tratat de către Aduna
rea Națională franceză. Cu toate aces
tea, dacă guvernul ar anunța că inten
ționează să retragă proiectul de lege 
privitor la ratificarea C.D.E., ar în
semna că recunoaște falimentul po
liticii sale. De aceea, Scelba pare ho- 
tărît să nu retragă proiectul de lege, 
dar în același timp să amine discu
țiile sine die. Acest plan va întîmpina 
însă replica opoziției hotărîtă să dea 
bătălia pentru a afirma necesitatea 
unei inițiative italiene în politica ex
ternă. capabilă să afirme prestigiul 
Italiei.

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
,transmite: S.U.A. accelerează trata
tivele cu gomindaniștii în vederea în
cheierii așa-numitului „pact de apărare 
mutuală”'.

După cum se anunță, Rankin, „am
basadorul” S.U.A. pe lîngă clica go- 
mindanistă, care s-a înapoiat recent 
din Washington în Taivan, a dus ia

Puternică mișcare grevistă în Chile
NEW YORK (Agerpres). — TASS
Potrivit unei știri primite din San

tiago, în Chile continuă a fi în grevă 
50.000 de muncitori. In întreaga țară 
au fost închise școlile de stat, deoa
rece 28.000 profesori din școlile medii 
și superioare au declarat o grevă de 
48 de ore cerînd mărirea salariilor.

Continuă de asemenea să fie în 
grevă 10.000 de muncitori de la fabri
cile de încălțăminte. La minele din 
El-Teniente, aparținînd societății ame
ricane ..Braden Cooper Mining“, sînt 
în grevă de la 18 august peste 5.000 
de mineri și alți muncitori, care cer

Noul guvern al Braziliei
Ziarul brazilian „Imprensa Populai" 

scria în numărul său din 27 august 
că Cafe Filho a devenit președinte „în 
urma loviturii de stat pusă la cale de 
monopolurile americane” și că „am
basada americană a fost centrul de 
unde au pornit primelp ordine și pri
mele împușcături care au dus la văr 
sarea sîngelui poporului nostru”.

Noui guvern, subliniază ziarul, con
stituie „un triumvirat al societăților 
americane „Light and Power”, „Stan
dard Oii“ și „Electric Bond and 
Share”.

Sînt îndeobște cunoscute, scrie zia
rul, legăturile noilor miniștri cu mo
nopolurile americane și activitatea 
lor în interesul S.U.A. Conducătorul 
loviturii, generalul Eduardo Gomes, li
derul partiduluj, „Uniunea națională 
democrată” este președintele Comisiei 
mixle militare americano-braziliene -'i 
se ocupă cu aplicarea acordului mili
tar încheiat între cele două țări. Cafe 
Filho l-a numit în funcția de ministru 
al aviației. După cum arată ziarul 

30 august tratative secrete cu Cian 
Kai-și și George Yeh, „ministrul Afa
cerilor Externe” gomindanist, cu pri
vire la încheierea pactului sus-amin- 
tit. După cum se arată, Rankin a 
prezentat lui George Yeh un proiect 
de pact elaborat de autoritățile ame
ricane.

sporirea salariilor. Confederația mun
citorilor din industria cuprului, care 
grupează aproximativ 15.000 mineri 
care lucrează la trei din cele mai mari 
mine de cupru ce aparțin americani
lor, a fixat pentru 6 septembrie o gre 
vă generală în sprijinul greviștilor de 
la El-Teniente.

De o săptămînă sînt în grevă peste 
7.000 de muncitori tipografi. „Cen
trul sindical unit“, care grupează 
500.000 de muncitori, a fixat pentru 
9 septembrie o grevă generală de pro
test împotriva noii legi fiscale votate 
recent de Congres.

„Imprensa Popular”, Râul Fernandez 
numit în funcția de ministru al afa
cerilor externe, este avocatul societă
ților nord americane susmenționate șl 
promotorul „teoriei” potrivit căreia 
Brazilia „trebuie să facă parte din or
bita americană”.

Lucas Lopez Garces, ministrul 
Transportului. Telecomunicațiilor șl 
Lucrărilor publice, este unul din cei 
cinci consilieri ai Comisiei mixte a- 
mericano-b-raziliene pentru aplicarea 
punctului 4 al programului Truman. 
Eugenio Gudin, ministrul Finanțelor, 
este repiezentantul societăților ameri
cane de electricitate care stăpînesc în 
Brazilia. Ca șef al cancelariei militare 
de pe lîngă președintele republicii a 
fost numit generalul Juarez Tavora, 
care a luat parte activă la lovitura 
de stat. El este reprezentantul socie
tății americane „Standard Oii” șl s-a 
pronunțat fățiș pentru cedarea petro
lului brazilian monopolurilor amerl- 
canț.

Uneltirile adepfilor C.D.E. continuă La deschiderea conferinței de la Manilla
PARIS (Agerpres). —
In timp ce imensa majoritate a po

porului francez continuă lupta împo- 
tnva reînarmării Germaniei, grupu
rile de adepți ai tratatului C.D.E. con
tinuă manevrele pentru a forța re- 
înarmarea cu orice chip a militariști- 
lor vest-germanl.

Agenția France Presse anunță că 
comitetul executiv al organizației 
franceze a așa-numitei „Mișcări eu
ropene” a dat publicității la 2 septem
brie textul unei declarații în legătură 
cu respingerea tratatului C.D E. de 
către Adunarea Națională franceză.

In declarație se deplînge votul prin 
care deputății poporului francez și-au 
exprimat voința lor de a împiedica re
nașterea forțelor militariste din Ger
mania occidentală.

Printre semnatarii acestei declarații 
figurează numele unor politicieni fran
cezi cunoscuți pentru sprijinul acor
dat teoriei „Europei unite”,lansată de 
naziști la începutul celui de al doilea 
război mondial. Printre aceștia sînt

PE SCURT
— După cum anunță postul de ra

dio Grecia ' Liberă, avînd în vedere 
sentimentele antiimperialiste manifes
tate de poporul grec la mitingurile 
care au avut loc recent pentru unirea 
Ciprului cu Grecia, guvernul grec a 
cerut guvernului britanic să evite tri 
miterea de unități navale engleze în 
Grecia. Grecia Liberă califică aceasta 
drept o încercare a guvernului de ă 
„liniști spiritele” în legătură cu pro
blema Ciprului.* < 

Paul Reynaud, fost prim-ministru în 
guvernul francez, care a semnat ar
mistițiul cu hitleriștii în 1940, Georges 
Bidault, Robert Schuman. Rene Ple- 
ven, Pinay, Laniel, Bruyneel, Chupin, 
Maurice Schuman, Teitgen și alții.

Agenția France Presse relevă însă 
faptul că unii dintre acei al căror nu
me figurează .pe lista semnatarilor de
clarației au dat încă joi seara o dez
mințire categorică, arătînd că nu au 
semnat niciodată o asemenea declara
ție și că nu recunosc textul ei. Print-re 
persoanele care au afirmat că nu au 
nimic comun cu declarația „Mișcării 
europene” se numără și deputății Fe- 
lix Gaillard, Andre Morice și Roland 
de Moustier. Potrivit relatării agenției 
France Presse, Roland de Moustier a 
declarat : „Țin să declar că nu mi-am 
pus niciodată semnătura pe acest ma
nifest, deoarece sînt un adversar hotă- 
rît al discordiilor sterile și rămîn un 
partizan al eforturilor în vederea rea
lizării unei înțelegeri între toți patrio- 
ții francezi”.

— Ziarul „Ferman” scrie că, potrivit 
unor știri demne de încredere, un grup 
de funcționari americani și iranieni 
d? la serviciul din Meșhed al adminis
trației pentru aplicarea „punctului pa
tru al programului Truman” și-a în
sușit în complicitate 1.500.000 de tu-' 
mani din fondurile alocate de adminis
trație pentru „lucrări edilitare, învă- 
țămînt și ocrotirea sănătății”

La 6 septembrie, din inițiativa 
S.U.A. s-a deschis la Manilla (Filipi- 
ne) conferința celor opt țări în vede
rea creării blocului militar al Asiei 
de sud-est (S.E.A.T.O.). După cum se. 
știe, inițial Statele Unite au propus 
ca în acest bloc să fie incluse toate 
țările Asiei de sud-est. Insă principa
lele țări din această regiune — India, 
Birmania, Indonezia și Ceylon, dîn- 
du-șl seama că această organizație are 
un caracter vădit agresiv, au refuzat 
să oarticipe la conferință sau să tri
mită cel puțin obseryatori. La Manilla 
și-au trimis reprezentanții numai Fi- 
lipinele și Tailanda, care urmează în 
mod docil politica americană, precum 
și Pakistanul, legat de „ajutorul" a- 
merican. Totodată. Pakistanul a f“eut 
o rezervă importantă. Guvernul paki
stanez a declarat că prezența repre
zentantului său la conferință nu în- 
seamă că Pakistanul va fi legat de 
hotărîrile ce vor fi adoptate de ceilalți 
participanți la conferință dacă repre
zentantul Pakistanului nu le va apro
ba.

La conferință au și sosit reprezen
tanții S.U.A., Angliei, Franței, Aus
traliei, Noii Zeelande, FilTpinelor. Taî- 
landei și Pakistanului. In realitate 

„ tratativele au început la 1 septembrie, 
cînd experții țărilor sus-menționate 
s-au întrunit în cadrul unei consfă
tuiri preliminare. Ministrul Afacerilor 
Externe al Marii Britanii, Eden, care 
trebuia să conducă delegația engleză, 
s a decis în ultimul moment să nu 
participe Ia conferință.

După cum anunță corespondentul 
din Manilla al ziarului „Daily Tele

graf and Morning Post”, „chiar prima 
ședință a comitetului de lucru al 
S E.A.T.O. s-a desfășurat sub semnal 
unor serioase divergențe”. Unii dele
gați, scrie corespondentul, „nu as
cund faptul că sînt dezamăgiți de po
ziția americană”. Mai cu seamă acești 
delegați, după cum arată corespon
dentul, privesc cu muffă prudență în
cercarea S.U.A. de a atrage Laosul, 
Cambodgia și Vietnamul de sud în 
noul bloc militar (S.E.A.T.O.) încâl
cind astfel acordurile de la Geneva.

In afară de aceasta, Statele Unite 
ar vrea să extindă cadrul noii orga
nizații în curs de creare, prin inclu
derea insulei Taivan, unde s-^ cuibă
rit clica ciancaișistă izgonita de pe 
continent de către poporul chinez. Or, 
potrivit relatărilor corespondenților de 
presă din Manilla, o astfel de încer
care „va provoca o vie împotrivire din 
partea Angliei, Franței. Australiei și 
Noii Zeelande. Pentru a camufla în« 
tr-un fel oarecare caracterul agresiv al 
blocului, unii participanți la conferință 
propun să se scoată din proiectul tra
tatului prezentat de Statele Unite 
mențiunile cu privire la „pericolul co
munismului”. Ei cred că o astfel de 
schimbare a terminologiei va ajuta la 
înșelarea vigilenței popoarelor țărilor 
din Asia de sud-est — Indiei. Ceylo
nului. Birmaniei și Indoneziei. —și la 
atragerea lor printr-un miiloc sau al
tul în acest bloc militar agresiv.

Ca momeală pentru aceste țări au 
fost introduse în proiectul tratatului 
aluzii vagi la unele avantaje econo
mice pe care, chipurile, aceste țări Ie 
vor căpăta din partea noii organizații 
dacă vor adera la ea.
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