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Popoarele Asiei cer pace și liniște
Asia de sud-est a devenit în ultima vreme arena unor eve

nimente care atrag atenția întregii opinii publice mondiale.
încetarea focului în Indochina a constituit o grea lovitură 

dată planurilor agresive ale cercurilor conducătoare din Statele 
Unite ale Americii, care plănuiau să extindă focul acestui război 
asupra întregului continent asiatic. Această victorie a forțelor 
păcii din întreaga lume a stîrnit furia imperialismului american. 
Nevrînd să se împac? cu eșecul pe care l-au suferit, cercurile 
diriguitoare din S.U.A. și-au intensificat în ultima vreme unelti
rile agresive îndreptate împotriva țărilor Asiei de sud-est.

Diplomația americană folosește tot felul de mijloace în ve
derea creării unui bloc agresiv în această parte a globului, numit 
Patftul Asiei de sud-est (S.E.A.T.O.), după modelul blocului 
nord-atlantic

Pentru „a convinge“ țările Asiei de sud-est asupra „necesi
tății” acestui bloc, S.U.A. au hotărît convocarea la 6 septem
brie a.c. a unei conferințe la Manilla '(Filipine) .Țările convocate 
la această conferință sînt, în afară de S.U.A., Anglia șî Franța, 
țări ca Australia, Noua Zeelandă, Filipinele, Tailanda, precum 
și statele care au participat la cohferința de la Colombo (Cey
lon), India, Birmania, Indonezia, Ceylonul și Pakistanul.

Scopul principal pe care Statele Unite ale Americii îl ur
măresc prin creearea blocului Asiei de sud-est este acela de a 
înăbuși prin forță mișcarea de eliberare națională a popoarelor 
din această parte a globului, amestecul lor în afacerile interne 
ale țărilor continentului Asiei. Vorbind despre scopul creării 
blocului S.E.A.T.O., Baldwin, comentatorul ziarului „New-York 
Times”, a scris că „problema reală“ a blocului ce se înjghebează 
este „de a organiza pe asiatici în vederea luptei împotriva asia
ticilor”. Cu toate acestea, diplomația nord-americană încearcă să 
convingă opinia publică mondială asupra caracterului de „apă
rare“ și „securitate colectivă” a regiunii Asiei de sud-est, pe 
care Pactul S.E.A.T.O., chipurile, îl urmărește.

Cercurile guvernante din Statele Unite ale Americii nu vor 
să țină seama că vremurile cînd puteau să se amestece nestin
gherite în treburile interne ale țărilor Asiei au apus pentru tot
deauna, că aceasta este ceva de domeniul trecutului. S.U.A. vor 
să împiedice marele proces de renaștere a popoarelor asiatice, 
care constituie una din trăsăturile esențiale ale vremurilor noa
stre. 'Dar dezvoltarea acestui proces nu poate fi oprită de nici 
o forță din lume:

înăbușirea mișcării de eliberare națională nu este singurul 
scop al Pactului S.E.A.T.O. Acest bloc este socotit una din ve
rigile lanțului de alianțe militare pe care S.U.A. le crează în 
întreaga lume, pentru a încercui țările lagărului democratic. Plă
nui ile S.E.A.T.O. sînt îndreptate nu numai împotriva mișcării 
de eliberare națională din țările Asiei de sud-est, ci și împo
triva Republicii Populare Chineze, față de care politicienii de la 
Washington continuă să aibă o atitudine agresivă. Chiar și nu
mai faptul că la conferința de la Manilla, convocată, zice-se, 
pentru asigurarea securității colective în Asia, n-au fost invi
tați reprezentanții Republicii Populare Chineze, dovedește cu 
prisosință caracterul agresiv al acestui bloc.

Tocmai caracterul agresiv al blocului Asiei de sud-est a 
determinat cele mai importante țări pe care S.U.A. le-au con
vocat — India, Birmania, Indonezia și Ceylonul — să refuze 
să și trimită reprezentanți sau cel puțin observatori la confe
rință. Majoritatea populației din aceste țări protestează împotri
va planurilor americane de creare a blocului S.E.A.T.O.

Ir.tr-o declarație a Federației centrale a Sindicatelor din 
Indonezia (S.O.B.S.I.) se spune că cercurile guvernante din 
S.U.A. încearcă să ațîțe incendiul războiului în Asia. S.O.B.S.I. 
cheamă pe toți oamenii muncii din Indonezia la unitate și luptă 
hoiărîtă împotriva planurilor agresive, la întărirea prieteniei 
între toți oamenii muncii din Asia în numele păcii și securității 
popoarelor.

Exprimînd voința nestrămutată a poporului, ziarul „Suluh 
Indonezia” a scris intr-un articol de fond: „Noi nu ne-am schim
bat atitudinea ; țările participante la conferința de la Colombo 
nu trebuie să adere la organizația pactului Asiei de sud-est-și nu 
trebuie să accepte ajutorul economic din partea acestei organi
zații”

După cum s-a mai anunțat, cercurile diriguitoare din S.U.A. 
discută astăzi problema includerii în S.E.A.T.O. a statelor Laos, 
Cambodgia și Vietnamul de sud, cu scopul de a le transforma 
în capete de pod militare, situate în apropierea granițelor Repu
blicii Populare Chineze. Această acțiune este în contradicție fla
grantă cu hotărîrile conferinței de la Geneva. Imperialiștii ame
ricani ar vrea ca și bandele înarmate ale lui Cian Cai-și și Li 
Sîn-Man să facă parte integrantă din S.E.A.T.O.

întreaga opinie publică mondială este convinsă că acțiunile 
Statelor Unite ale Americii cu privire la crearea Pactului Asiei 
de sud-est sînt sortite eșecului, pentru că ele nu numai că nu țin 
seama de interesele popoarelor acestui continent, de interesele 
asigurării.păcii, dar le încalcă în mod grosolan.

Popoarele continentului asiatic se ridică astăzi tot mai 
hotărît la lupta pentru instaurarea unei păci trainice în lume, 
pentru eliberarea lor de sub jugul colonial.

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste !
Muncă

La 16 august a. c. brigada 
de mineri condusă de tov. Pa- 
vel Bovte, de la sectorul 1 al 
minei Vulcan, și-a terminat 
pianul de producție pe anul 
1954. Cu acest prilej minerul 
fruntaș al întrecerii socialiste 
Pavel Boyte s-a angajat să 
îndeplinească împreună cu 
brigada sa. pină la 1 mai 1955 
încă un plan anual. In acest 
«cop brigada a chemat la în
trecere celelalte brigăzi de 
mineri de la mina Vulcan.

Această chemare a fost pri
mită cu entuziasm de majo
ritatea minerilor si tehnicie
nilor de la mina Vulcan. Prin
tre brigăzile de mineri care 
au răspuns la chemarea lan
sată de brigada minerului 
Pavel Boyte se numără și cele

entuziastă la mina
conduse de brigadierii Andrei 
Vizi, Octavian lancu. Andro- 
nic Iovan și alții.

De exemplu, în răspunsul 
dat de minerul Andrei Vizi, 
acesta se angajează să ter
mine pînă la 1 aprilie 1953 
planul de producție pe anul 
1955.. La fel, minerul Octa
vian lancu s_-a angajat ca 
pînă la 1 mai 1955 să înde
plinească un plan anual de 
producție.

Toate aceste angajamente 
au început să piindă viață. 
Minerii din abatajul frontal 
condus de tov. Pavel Boyte 
s»nt înzestrați cu o combină 
„Don’oâs“, Ei își depășesc 
zilnic sarcinile de plan cu 
30-40 la sută. In prezent, 
membrii acestei brigăzi stu-

Vulcan
diază posibilitățile organiză
rii lucrului după metoda gra
ficului ciclic.

Brigăzile conduse de mine
rii Andrei Vizi și Octavian 
iancu. care lucrează după 
metoda graficului ciclic la 
lucrări de pregătiri și sînt 
deservite de mașinile de în
cărcat sovietice, își depășesc 
normele de lucru cu 20-30 la 
sută. *

Cu 12-40 la sută, și-au de
pășit sarcinile de plan între 
1-4 septembrie și brigăzile 
conduse de minerii Traian 
Păcurar. Nicolae Persecaru, 
Ioan Ranorteanu din sectorul 
HI, Ștefan Taiber, Ludovic 
Antal, Aurel Isnas si Petru 
Toderici din sectoarele IV și 
Vili ale minei.

In lupta pentru economii de combustibil
Numeroase echipe de rneca’- 

nici și fochiști. de la depoul 
de locomotive Petroșani, duc 
o luptă hotărîtă pentru a rea
liza cît mai multe economii.

In cursul lunii trecute, me
canicii de locomotivă Gligor 
Crișan și loan Dascălu, îm
preună cu fochiștii Teodor 
Uncfuleneo și loan-Preja, au 
reușit ca prin aplicarea pla
nului financiar al locomoti
vei sa realizeze o economie, 
de combustibil în valoare de 
12.920 Iei. Hotărîrea mecani
cilor de locomotive de la de
poul C.F.R. Petroșani, pentru 
a realiza cît mai însemnate 
economii, este oglindită si 
prin realizările obținute în 
primele zile ale lunii sep

tembrie. In intervalul 1-7 sep
tembrie, de pildă, mecanicul 
de locomotivă Gligor Crișan 
a realizat o economie de 
combustibil convențional în 
valoare de 2040 lei.

Printre echipele de locomo
tive de la trenurile de marfă 
care au înregistrat valoroase 
economii de combustibil se 
numără și echinUe >
ele mecanicii Petru Țîntoi, 
Iosif Crișan. Gheorghe Cre- 
țescu si Vladimir Sveț care 
au realizat pe luna august e- 
conomii de combustibil în 
valoare de 12.310—12.140 lei.

Datorită aplicării cu multă 
chibzuință a planului finan
ciar al locomotivei și echipele 
de locomotive compuse din

mecanicii Carol Șleth, Iuliu 
Gvorfi și fochistii Francisc 
Alimpescu și Gheorghe Mu- 
reșan, de la trenurile de per
soane, au realizat economii 
de combustibil pe luna au
gust, în valoare de 5610 lei, 
iar echipa condusă de meca
nicul de locomotivă Francisc 
Costin a economisit pe' luna 
trecută combustibil în valoa
re de 5410 Di. Această echipă 
a realizat și în primele zile 
din luna septembrie o econo
mie de combustibil în valoa
re de 1020 lei.

Pe întregul depou, au fost 
realizate în primele 6 zile 
din luna septembrie economii 
de combustibil convențional 
în valoare de 30.600 lei.

La preparat 7 din Petrila
Echipele de muncitori de 

la preparăția din Petrila, ca
re lucrează la spălarea și pre
pararea cărbunelui extras de 
harnicii mineri de la minele 
Petrila. Lonea și Aninoasă. 
nu precupețesc nici un efort 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
care le stau în față.

Așa, de exemplu, echipele 
de muncitori conduse de frun
tașii întrecerii socialiste Iuliu 
Toth, Ilie Farcaș și Alexan
dru Mihăilă. aplicînd metode 
sovietice de lucru, au obținut

pe primele zile ale lunii sep
tembrie depășiri ale sarcini
lor de plan cuprinse între 40- 
45 la sută.

In secția atelierului elec
tric al întreprinderii lucrează 
printre alții și muncitorul 
Ștefan Țirachi. Datorită mun
cii pline de avînt. el a obținut 
o depășire de plan de 38 la’ 
sută. Lucrînd la rebobinarea 
motoarelor electrice ale aces
tei întreprinderi, tînărul mun
citor Dionisie Bako a' reali

zat în primele zile din lună 
septembrie depășiri ale sarci
nilor de plan de peste 30 lă 
sută.

Însuflețiți de succesele ob
ținute pînă acum, muncitorii 
de la preparațiă din Petrila 
sînt hotărîți să obțină noi și 
însemnate realizări în lupta 
centru îndeplinirea și depă*  
șirea sarcinilor de plan. Y.

MARIA MORARU J 
corespondent >

DIN REGIUNEA NOASTRA
Succesele laminaforilor hunedoreni

Laminatorii de la Combi
natul siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej'' din Hunedoara au 
încheiat luna august cu noi 
realizări în producție. Astfel, 
planul secției laminoare a 
fost realizat în proporție de 
100,66 la sută, iar planul de 
utilizare a capacității de pro-

ducție a lăminoarelor â fost 
realizat în proporție de 104 
là sută.

In fruntea întrecerii socia
liste în această lună s a si
tuat schimbul condus de la- 
minatorul fruntaș al întrece
rii socialiste Petre Constan-

Pentru aprovizionarea oamenilor
Aprovizionarea oamenilor 

muncii din regiunea Hune
doara cu lemne de foc pentru 
iarnă este în plină desfășura
re. Fruntașe în realizarea pla
nului transporturilor de lem
ne sînt raioanele Ilia, care și-a 
depășit planul pe luna august 
cu 900 m. steri-iemne, Orăș- 
tie și Hațeg. Este de aseme
nea fruntaș sfatul popul_r

muncii
din comuna" Geoagiu-Băi, ca
re pînă la 30 august și-a rea
lizat planul la transportul de 
lemne pe întregul an. In co
munele Lunca Cernii și Ră- 
chitova din raionul Hațeg, 
un mare număr de țărani 
muncitori sprijină acțiunea 
de aprovizionare cu lemne de 
foc reparînd drumurile,- pu

țin. care ă dat peste plan în 
luna trecută 407.000 kg. de 
laminate și schimbul condus 
de maistrul Ion Trifu împre
ună cu prim-laminatorul Ion 
Andrășescu și manevrantul 
Anghel Marcu care și-au de
pășit planul cu 17,1 la suta.

(Agerpres) 

cu lemne de foc 
durile, etc. Datorită acestor 
realizări, au fost expediate, 
în luna august, la depozitele 
„Combustibilul“ - Hunedoara, 
peste 40 vagoane de lemne, 
ia Deva 52 de vagoane, iar 
la Sebeș, numai între 25 -28 
august, au fost distribuite oa
menilor muncii peste’ 34 de 
vagoane de'lemne.

(Agerpres).



2 STEAGUL ROȘU

Pentru extinderea metodelor înaintate de munca 
pe șantierele de construcții din Valea Jiului

Duminică 5 septembrie, a avut loc la clubul muncitorilor construc
tori din Petroșani cea de a fre<a consfătuire a fruntașilor in întrecerea so
cialistă din cadrul trustului 7 La aceasta consfătuire au luat parte peste 
300 de muncitori și tehnicieni constructori de ¡a întreprinderile de con
strucții din Valea Jiului, președinți și secretari ai comitetelor sindicale, 
responsabili cu problemele de mecanizare și proiecția muncii și alții.

Tovarășul Gheorghe Cita, directorul trustului 7, a prezentat cu acest 
prilej un referat despre munca și realizările constructorilor din Valea Jiu
lui. Folosind metode înaintate de muică constructorii din \/alea Jiului au 
reușit să construiască și să dea in folosință minerilor pirul la începutul 
acestui an 110 blocuri cu 1815 apartamente. 8 cămine cu 1650 locuri, 5 
școli pentru 2350 elevi și studenți, 6 dispensare cu 52 paturi, 4 cluburi 
cu o capacitate de 1400 locuri, 5 magazine și alte lucrări.

Aceste succese se datoresc folosirii — de către muncitorii construc
tori - - a metodelor înaintate de lucru, in special a lucrului in brigăzi 
complexe. Dacă la sfirșitul lunii iulie a. c. in cadrul trustului 7 funcționau 
12 brigăzi complexe și 26 brigăzi de specialitate, care reprezentau 22 la 
sută din efectivul muncitorilor, acum, la începutul lunii septembrie, numă
rul lor s-a ridicat la 26 brigăzi corn 'iexe și 88 brigăzi de specialitate, 
adică aproape 60 la sută din efectivul muncitorilor constructori. Prin folo
sirea metodelor Orlov, Malighin. Kutenkov, salariul mediu al unui zidar 
calificat a crescut la 800- 1000 lei pe lună.

Referatul s-a ocupat și de unele lipsuri in munca de sprijinire a acti
vității brigăzilor de constructori în extinderea întrecerii socialiste

Jn continuata consfătuirii au fost prezentate de către muncitori frun
tași in întrecere referate despre metodele lor de muncă. Publicăm mat 
¡OS, în rezumat, unele din aceste referate.

Brigada complexă de zidărie
SANDU TUDOR 

responsabil de brigadă complexă 
Vulcan

fiecare formație este 
compusă dintr-un 
muncitor cu califi
care corespunzătoa

re și două ajutoare. Zidarul calificat 
așează cărămizile pe zid (execută zi
dărie propriu-zisă), primiîl ajutor în
tinde mortarul cu ajutorul unui can- 
ciog cu coadă, iar al doilea ajutor 
dă cărămida la mîna zidarului și cio
plește cărămizile necesare la legături. 
Cele 3 formații cuprind în total 9 zi
dari, al zecelea zidar din brigadă e- 
xecută completări de zidărie.

Cărămida se aprovizionează în 
schimbul II pe planșeu sau pe schelă, 
in conteinere așezate pe două rîn- 
duri, iăsîndu-se loc de circulație pen
tru roabele cu mortar și pentru roa
bele cari înlocuiesc lada zidarului. 
Intre cărămidă și zid se lasă un spa
țiu liber de 80 cm.

Mortarul se prepară de către bri
gadă și se ridică cu ajutorul unei ma
carale Pionier pînă la bunkerul de pe 
planșeu. De aici se transportă cu a- 
jutorul roabelor, fiecare formație de 
zidari fiind deservită de un muncitor 
necalificat.

O formație de zidari execută zidă
rie pe o lungime de cca. 15 m. (frorit 
de lucru). Mortarul se depozitează în 
2 puncte, așezate la distanță de 5 me
tri unul de celălalt. Mortarul nu se 
întinde pînă la marginea zidului, ci 
se lasă o fășie de cca. 2 cm. de am
bele părți, care se umple cu mortar 
în momentul așezării cărămizilor. In 
cazul că s-ar întinde mortarul pe 
toată suprafața zidului. în momentul 
așezării cărămizilor mortarul ar ieși 
din rosturi și s-ar scurge pe zid.

In timpul verii nu înaintăm cu în
tinderea mortarului mai mult de 5 m., 
deoarece ana se pierde din mortar și 
nu se mai face legătura cu cărămida.

Brigada pe care o conduc execută 
zidărie fără mistrie; zidarul apucă cu 
ambele mîini cîte o cărămidă de la 
ajutor și o așează pe zid. Folosim 
lucrul în 3 la zidurile de 25, 37,5 său 
50 cm., deoarece altfel ar trebui să 
schimbăm zilnic formațiile brigăzilor. 
Formațiile funcționează cu aceiași 
muncitori zilnic, ei fiind obișnuiți să 
lucreze împreună. Astfel se obține un 
randament măi mare. In perioadele 
cînd lucrăm la construcții de apar
tamente, unde avem zidării obișnuite 
(fără stîlpi sau bolți) o formație rea
lizează zilnic aproximativ ' 15 m. c. 
zidărie.

Pentru montarea planșeuîui avem 
2 formații ia grinzi și 2 la corpuri. 
Grinzile pentru o casă de scări (3 a- 
partamente) se execută într-o zi, iar 
corpurile în 2 zile.

Intre formații există o întrecere 

permanentă, căutînd fiecare să reali
zeze cît mai mult și de cît mai bună 
calitate. Fomația de zidari care exe
cută lucrări de calitate mai bună lu
crează întotdeauna ziduri exterioare. 
Alicăria și bucățile de cărărui ' sînt 
zidite de către brigada aceasta, ceea 
ce ne dă posibilitatea să realizăm e- 
conomii de materiale. In cursul tri

Avantajele tencuirii mecanizate
In urma schim- MARIN MUSTAȚA

bului de experiență responsabil de brigadă de tencuieli 
care a avut loc în mecanizate — Petroșani
luna aorilie a. c.
pe șantierul Blocuri Vulcan, am în
ființat o brigadă de tencuieli meca
nizate, după metoda Kutencov, meto
dă care mărește productivitatea mun
ci: cu 300 Ia sută, față de tencuielile 
manuale

Pe șantierul căminul Institutului 
de mine din Petroșani, brigada eră 
compusă din 28 tov. din care: La ciu
ruit nisip, alimentat coolergangul cu 
nisip din banda transportoare și pre
parat mortar cu coolergangul: 1 me
canic și 2 muncitori necalificați; la 
transportul mortarului cu pompa de 
ios: 1 mecanic; la transportul morta
rului cu a 2-a pompă și pulverizarea 
lui pe pereți; 1 mecanic și 1 zidar (cu 
o calificare inferioară); la punctajul 
pereților cu șipci orizontale: 3 zidari; 
la tras cu dreptarul după pulverizare 
si sfrins mortarul căzut: 3 zidari; la 
completarea de tencuieli și tras tin- 

11 zidari: la executarea muchiilor 
și spaleților: 2 zidari (cei mai califi
cați). iar la montarea și demontarea 
schelelor: 2 dulgheri.

Din punct de vedere al succesiunii 
lucrărilor, echipele s-au eșalonat după 
cum urmează: Echipa de punctaj eră 
totdeauna înaintea brigăzii, cu un ă- 
vans de cca. 1500 m.p.. în așa fel ca 
brigada să aibă un front de lucru su
ficient. Cei 3 muncitori ai echipei de 
punctaj executau în același timp fi
xarea cuielor și a șipcilor de ipsos. 
La început, în această echipă am ă- 
vut 4 muncitori, însă, într-un timp 
foarte scurt, mi-am dat seama că ă- 
ceștia nu sînt întrebuințați în mod 
rațional.

‘ Echipa de pulverizare am redus-o 
de la 2 muncitori, cîți erau inițial, lă 
1 muncitor. Această reducere s-a fă
cut datorită spațiilor mari în care 
lucram.

Tencuiala s-ă executat începînd de 
la pereți. Am orgânizat-o în acest fel 
deoarece după tencuirea pereților se 
montau schelele de pe care se execu
tau tavanele. După executarea tava
nelor, pe aceiași schelă se trăgea tin- 
ciul la tavan și pînă lă jumătatea pe
reților, iar după demontarea schelei 
pe restul pereților

După tencuirea mecanică și trasul 
cu dreptarul aveam 2 muncitori neca-

★

In încheierfca lucrărilor acestei con
sfătuiri. au luat cuvîntul mai mulțl 
tovarăși printre care și ing. M. Wein
traub, din partea Ministerului Con
strucțiilor, Gh. Cîta, directorul trus
tului 7 construcții, Keler Iosif, secre
tar al sindicatelor muncitorilor con
structori, Crișan D. Benedec, din 
partea Comitetului raional de partid.

Vorbitorii au subliniat importanță 
extinderii pe scară cît mai largă â 
experienței înaintate, care constituie 
chezășia succesului muncii construc
torilor. De asemenea, a fost arătată 
necesitatea ca conducerile tehnice ale 
șantierelor și întreprinderilor să nu 

mestrului II, am realizat o economie 
de 37.000 bucăți cărămizi.

O brigadă complexă cum este a 
noastră, luînd în considerație și în
treruperii obișnuite, poate construi 
cu ușurir.j într-un an 300 aparta
mente în roșu, fapt care demonstrează 
cu prisosință superioritatea acestei 
metode.

1 ¡ficați care strîn- 
ggau, mortarul că
zut, îl recondițio
nau și-l puneau lă 

dispoziția echipei de completare pen
tru a fi dat pe pereți. Mortarul căzut 
reprezenta 10—15 la sută din canti
tatea totală de mortar.

In urma acestor îmbunătățiri am 
avut o producție de 150 m. p. pe zi, 
rezultat care era încă foarte slab'.

Analizînd această situație împreună 
cu brigada, cu comitetul de întreprin
dere și conducerea tehnică a șantie
rului, am constatat o serie de defec
țiuni și anume: Pompele aveau defec
țiuni în ceeeă ce privește pulverizarea 
și înfundareă atît a furtunului cît și 
a duzei. Această defecțiune se datoră 
mecanicilor care nu cunoșteau sufi
cient modul de funcționare al pom
pelor.

Mai tîrziu randamentul muncii 
noastre a crescut cu 400 m. p. ten
cuială pe zi.

Odată cu creșterea randamentului 
a trebuit să înlocuim sistemul de ciu- 
ruire a nisipului întrucît ciurul vi
brant nu dădea cantitatea necesară. 
S-a modificat sistemul de ciuruire 
montîndu-se încă o bandă transpor
toare de pe care cădea nisipul pe un 
ciur fix și printr-un jghiab direct lă 
banda coolergangului. Prin acest sis
tem am mărit producția la 450 m. p. 
tencuială pe zi.

N-am avut posibilitatea să mărim 
producția de grund din cauză că a- 
veam un avans de 3000 m. p. grund 
față de echipă de tinci. După cum se 
știe tinciul nu se poate aplica pe un 
grund uscat, din cauză că aderența 
se face cu greutate, randamentul este 
scăzut și muncitorii nu sînt întrebu
ințați rațional.

Astăzi aceste greutăți sînt înlătu
rate deoarece s-a introdus aplicarea 
unui strat de ipsos cu adaus de lapte 
de var direct pe grund. Această ra
ționalizare ne este de un real ajutor; 
echipele de grund nu mai sînt le
gate din punct de vedere tehnologic 
de echipa de tinci, avînd astfel posi
bilitatea de a mări producția de grund 
la 500-600 m. p. pe zi. Un alt avan
taj pe care îl prezintă acest sistem 
nou este că el se poate aplica pe 
grund vechi, uscat, făcînd o aderentă 
bună, ne mai fiind legat de umidi
tate.

★ *

precupețească nici un efort pentru 3 
asigura toate condițiile tehnico-orga- 
nizatorice brigăzilor de constuctori. 
pentru ca acestea să poată obține un 
randament cît mai mare în muncă.

Organizațiile de partid trebuie să 
antreneze în muncă organizațiile 
U.T.M. și sindicale de pe șantierele 
de construcții pentru ca acestea, la 
rîndul lor, să mobilizeze pe munci
tori în lupta pentru construcții mal 
multe, mai bune și mai ieftine

Seara, la Teatrul de stat din Petro
șani, pentru constructorii pârticipanți 
lă consfătuire, a fost prezentat spec* * 
tăcolul cu piesa „Simion Albac“.

Măsurile econo
mice elaborate de 
Hotărîrile plenarei 
C.C. al P.M.R. din
Î9-2Ü august 1953, privitoare la îm
bunătățirea condițiilor de trai ale oa
menilor muncii din patria noastră, au 
fost primite cu bucurie de muncitorii 
constructori de pe șantierele Văii Jiu
lui. Potrivit acestor măsuri, pină la 
sfirșitul anului 1955, trebuie con
struite în patria noastră un număr 
de 50.000 apartamente, dintre care 
5000 în Valea Jiului. Se pune întreba
rea: lucrind după vechile metode vom 
putea construi la timp apartamentele 
pentru harnicii noștri mineri?

In cursul anului 1952, lucrind după 
sistemul de 1 sau 2 zidari într-o for
mație '— la un bloc lucrind zeci de 
formații de acest fel — am reușit să 
construim în Vulcan abia un bloc în 
roșu și parterele la alte 2 blocuri. In 
total s-au clădit doar 75 apartamente 
cu un număr de cca. 70 zidari, din 
care majoritatea cu calificare supe
rioară.

Citisem în ziare despre realizările 
brigăzii complexe a tov. Gheorghe 
Cioc și după explicațiile care ni s-au 
dat de către tehnicienii de pe șantier, 
am hotărît să urmăm și noi exemplul 
acestei brigăzi.

Construcția primului bloc după me
toda brigăzii complexe de zidărie à 
început la 3 iulie 1953, iar la 22 au<- 
gust lucrările de zidărie, planșeele și 
casele de scări ale blocului C erau 
terminate, deci în numai 44 zile. In 
același an brigada noastră a con
struit în roșu blocurile A și B.

In perioada 3 iulie 1953 — 3 sep
tembrie 1954, brigada noastră a exe
cutat un număr de 235 apartamente, 
un cămin cu 350 locuri (echivalînd 
cu 60 apartamente) și 4 magazine 
(echivalînd cu 20 apartamente). A- 
ceste lucrări echivalează cu un număr 
dè 315 apartamente, executate de o 
singură brigadă complexă, care a
avut un efectiv mediu de 45 munci
tori. In formații răzlețe de zidari a- 
ceste lucrări nu puteau fi executate 
nici în 3 ani.

Componența brigăzii complexe pe 
care o conduc este următoarea: 10 zi
dari, 5 dulgheri, 5 mecanici (3 ma
caragii și 2 la betoniere), 4 monta- 
tori de grinzi, corpuri și scări. 6 be- 
toniști. 6 muncitori la conteinerizarea 
cărămizilor și transportul cu maca
raua, 8 muncitori la preparatul și 
transportul mortarului, 1 muncitor a- 
jutor la completarea zidăriei — în 
total 43 muncitori.

Lucrul în cadrul brigăzii decurge 
in felul următor:

Zidarii sînt împărțiți în 3 formații;
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Din viața organizațiilor de bază de Ia mina Lupeni Ni se semnalează că...

Membrii și candidații de partid 
dezbat proiectil Statutului modificat al partidului

In după amiaza zilei de 6 septem
brie, membri și candidații de partid 
din cadrul organizației de bază nr. 
4 de la mina Lupeni s-au adunat pen
tru a :zbate proiectul Statului modi
ficat al Partidului Muncitoresc Romín.

Discuțiile purtate și propunerile fă
cute privitor la proiectul Statutului 
modificat, dovedesc interesul mem
brilor și candidaților de partid față 
de acest important document.

— Eu — a spus comunistul Iosif 
Șimon — am citit și studiat proiectul 
Statutului modificat al partidului 
nostru și sínt întru totu de acord cu 
prevederile sale. Modificările aduse 
de proiect sînt necesare, pentrucă 
partidul și-a ridicat pe o treaptă su
perioară rolul de conducător al luptei 
pentru construirea socialismului. a 
acumulat o vastă experiență. Noi, 
membrii de partid, avem datoria să 
muncim și mai dîrz pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor partidului, șă 
demascam fără cruțare pe dușmanul 
de clasă care caută să frîneze 
munca noastră creatoare.

Printre membrii de partid care au 
luat parte la discuții se numără și 
tov. Virgil Macra. Așa cum prevede 
articolul 2 din proiectul Stătutului 
modificat, a spus vorbitorul, fiecare

îngrijească necontenit de didaților pentru a le dezvolta interesul 
pentru studiu, ca pe baza dorinței șt 
pregătirii lor să fie încadrați în dife
rite cercuri ale învățămîntului de par-

Printre sarcinile importante ce stau 
în fața fiecărei organizații de bază 
se numără organizarea învățămîntu- 
lui candidaților d i partid, educa.'"1 ’or 
comunistă. Proiectul Statutului modi
ficat al Partidului Muncitoresc Ro- 
rr.în arată că stagiul de candidat nu 
trebuie să rămînă o simplă formali
tate. Organizația de partid este da
toare să se 
educarea și creșterea nivelului politic 
al candidaților de partid, în vederea 
intrării lor în partid. '

încadrarea în învățămîntul de 
partid constituie un mijloc impor
tant de educare a candidaților de par
tid. de ridicare a nivelului lor politic 
și ideologic. Frecventând cercurile și 
cursurile învățămîntului de partid, 
candidații de partid își dezvoltă con 

membru de partid are d'atoria să 
muncească fără încetare pentru a-și 
însuși bazele marxism-Ieninismului. 
La drept vorbind, în organizația noa
stră de bază mai sînt unii membrii de 
partid care neglijează această sarci
nă. Ei nu au participat la învățămîn
tul de partid, nu s-au străduit să-și 
ridice nivelul politic și ideologic. 
Acest lucru este dăunător în-munca 
de partid. Este necesar ca fiecare 
membru și candidat de partid să pri
vească învățămîntul politic cu mai 
mult simț de răspundere.

Luînd cuvîntul, tov. Francîsc Va- 
silczum a spus : Proiectul de Statut 
al partidului nostru va aduce fără în
doială o cotitură însemnată în mun
ca de partid. Dar această cotitură nu 
poate fi făcută numai dacă sînt antre
nați în munca de organizație toți 
membrii de partid, numai dacă ei se 
vor achita cu simț de răspundere de 
sarcinile primite.

Printre membrii de partid care au 
participat cu viu interes la dezbaterea 
proiectului Statutului modificat se nu
mără și Gheorghe Bogdan, Ioan Ani, 
Emil Micula, Dominic Nemeș șl alții. 
Minerii și tehnicienii comuniști parti- 
cipanți la dezbaterea proiectului de 

Toți candidații de partid învață
știința, atitudinea comunistă față de 
muncă, devin luptători pregătiți ai 
cauzei socialismului.

Ținînd seamă de acestea, biroul or
ganizației de bdZă nr. 9 de la mina 
Lupeni, a cărei activitate se desfă
șoară în cadrul atelierului electro
mecanic al minei, >a desfășurat o sus
ținută muncă politică în rîndul can- 

tid
Drept rezultat al acestei munci, 

toți cei 5 candidați primiți pînă în 
prezen*  de organizația de bază vor 
să învețe. In urma cererii lui, candi
datul Alexandru Mișic a fost înca
drat într-un cerc de studiere a Isto

Poporul bulgar păstrează din ve
chime o legendă despre „floarea fer
mecată”, cu ajutorul căreia omul poa
te obține tot ce dorește. Legenda po
menește cum au căutat eroii populari 
această floare minunată...

Floarea a fost găsită la 9 septembrie 
1944. In acea zi, poporul bulgar, în
suflețit de sosirea Armatei Sovietice 
eliberatoare pe teritoriul Bulgariei, a 
pornit răscoala armată pentru a smul
ge puterea din mîinile regimului 
menarho-fascist.

In țară a fost instaurat primul gu
vern popular al Frontului Patriei. 
Bulgaria a pășit pe calea dezvoltării 
democratice, a înfăptuit reforma agra
ră, a naționalizat întreprinderile in
dustriale mari, băncile, transportul.

In cei zece ani de la nașterea ei în 
Republica Populară Bulgaria au avut 
loc transformări uriașe. Bulgaria mo- 
narho-fascistă era una din cele mai 
•înapoiate țări din Europa din punct 
de vedere economic. Această țară era 
aproape lipsită de o industrie grea. 
Pe ogoare predomina plugul de lemn, 
în orașe bîntuia șomajul, iar la sate 
— sărăcia.

Astăzi. însă. Bulgaria pare un 
uriaș șantier de construcție. Pretutin 
deni clocotește o muncă creatoare. Nu 
există colt al tăriî în care să nu se 
înalțe schelele construcției, în care 
să nu fi început sau să nu fi luat 
sfîrșit construirea vreunui obiectiv 
important pentru economia națională. 
Regimul de democrație populară a 
descătușat puterea de creație a milioa
ne de oameni ăi muncii de la orașe 
și sate care și-au luat soarta în

NAȘTEREA BULGARIEI NOI
de P. BABENKO

La 9 septembrie poporul bulgar sărbătorește cea de a 10- aniversare 
a răscoalei populare și a eliberării Bulgariei de sub jugul fascismului și 
din lanțurile robiei imperialiste — eliberare cucerită și asigurată de victo
rioasa Armată Sovietică eliberatoare.

Ziua de 9 septembrie 1944 a constituit începutul unei vieți noi pentru 
poporul frate bulgar.

propriile lor mîini și care construiesc 
c viață nouă.

Dintr-o țară agrară înapoiată, Bul
garia s-a transformat într-o țară in- 
dustrial-agrară. Tînăra ei industrie se 
dezvoltă rapid. Ramurile principale 
ale industriei bulgare sînt producția 
de energie electrică, industria extrac
tivă, construcția de mașini și indus
tria chimică. Au fost construite sute 
de întreprinderi noi. \7olumul produc
ției industriale a depășit de aproape 
cinci ori nivelul dinainte de război.

Nicăieri în Bulgaria nu este atît de 
evidentă diferența între vechi și nou 
ca in tînărul oraș Dimitrovgrad. A- 
cum cîțiva ani aici se întindea un Ioc 
viran acoperit cu buruieni și seaeți. 
In prezent, pe colinele de pe cele două 
părți ale liniei de cale ferată se înal
ță locuințe luminoase, au fost cons
truite o fabrică de pîine, spitale, cre- 
șe, școli, biblioteci, trei școli medii 
tehnice, cinci cinematografe. Magazi
nele sînt întotdeauna pline de cum
părători. Pe marginea străzilor au 
fost plantați mii de copaci.

Pe teritoriul noului oraș a fost con
struită fabrica vVulkan” — cea mai 

Statut, și-au exprimat voința fermă de 
a contribui prin munca lor la îmbună
tățirea activității pqlitice în cadrul 
sectorului, de a întîmpina cel de al 
11-lea Congres al partidului cu noi și 
însemnate succese în muncă.

Dezbaterea acestui important do
cument al partidului nostru de către 
membrii și candidații de partid din 
organizația de bază nr. 4 a avut și 
unele lipsuri. Tovarășii care au luat 
cuvîntul nu au analizat în spirit cri
tic șî autocritic felul cum și-au dus 
activitatea membrii de partid din or
ganizația de bază. Discuțiile purtate 
nu au scos cu tărie Ia iveală lipsurile 
spre a putea fi înlăturate.

Dezbaterea în adunările de partid 
a proiectului Statutului modificat tre
buie să constituie un bun prilej de 
analiză în spirit critic și autocritic a 
muncii organizațiilor de bază, a 
membrilor și candSiaților de partid, 
un prilej de scoatere la iveală a lipsu
rilor și de îniăterare a lor. Astfel, dez
baterea proiect-ului Statutului modi
ficat va contribui efectiv la ridicarea 
Ia un nivel mai înalt a rolului orga
nizațiilor de bază de conducător po
litic al luptei pentru îndeplinirea hotă
rîrilor partidului și guvernului.

riei Partidului Muncitoresc Romîn. 
Candidații Teodor Vereșteu șî Ludo
vic Gașpar au fost încadrați într-un 
cerc de studiere a Istoriei P.C.U.S. 
a n-d I.

Ceilalți doi candidați, lăcătușul Ioan 
Lipan și fierarul Ioan Damian, care 
sînt tovarăși tineri, șl-au exprimat do
rința de a învăța în cadrul cursului 
seral al Școlii medii tehnice miniere 
din Lupeni, spre a deveni tehniceni 
pregătiți ai industriei noastre carbo
nifere. Dorința lor a fost sprijinită cu 
căldură de biroul organizației de 
bază

Astfel, în anul școlar 1954-1955, 
toți candidații de partid din organiza
ția de bază nr. 9 de la mina Lupeni 
învață.

A. ARDELEANU

mare fabrică de ciment din 'Bal
cani, precum și o centrală termoelec
trică. In apropiere s-a construit așe
zarea minieră „Tînăra gardă”. Din
colo de aceasta se află minele bazinu
lui carbonifer al Mariței. In partea de 
sud a orașului se înalță clădirile 
combinatului chimic „Stalin” — una 
dintre cele mai mari întreprinderi din 
Bulgaria. Ingrășămintele minerale fa
bricate de acest combinat sporesc ier- 
tilitatea ogoarelor Bulgariei. Ele sînt, 
de asemenea, exportate în Cehoslova
cia, Romînia. Franța, Grecia, Finlan
da și Olanda.

Dimitrovo fostul oraș Pernik — 
se transformă într-un oraș nou, socia
list. Acesta este principalul centru 
carbonifer al R.P. Bulgaria. In mi
nele din această regiune lucrează un 
mare număr de mașini de fabricație 
sovietică de înaltă productivitate, în
tre care combine carbonifere „Don 
bas”. Bazinul Dimitrovo produce în 
prezent de 3.5 ori mai mult cărbune 
decu în 193°

Cultura națională a Bulgariei este 
în continuă înflorire. In cel zece ani 
de putere populară, în țară s-au con

.. Pe strada din apropierea poli
clinicii., intre cele două magazine 
alimentare din Petrila există gră
mezi mari de tot felul de gunoaie, 
care răspîndesc un miros ur'rt și în
greunează circulația.

Comitetul executiv al sfatului 
popular al orașului Petrila și orga
nele Sanepid trebuie să ia măsuri, 
pentru curățirea străzii.

P. MIHĂESCU 
corespondent

...In apartamentele nou construite 
la Uricani există băi și toate insta
lațiile de apă. Totuși, minerii care 
locuiesc aici nu pot face baie fiindcă 
n-au apă. Tov. Petrescu, șef insta- . 
lator, nu se interesează de alimen- i 
tarea blocurilor cu apă. Din această 
cauză minerii care vot să facă baie 
sînt nevoiți să aducă apa de la dis
tanțe mari.

Locatarii acestor blocuri cer să 
se ia măsuri pentru ca prin con
ductele instalate să circule apă. 
Altfel, baia nu are nici un rost.

E. FARCAȘ ! 
corespondent

* ;i

...Cetățenii care locuiesc pe str. 
„Eroilor" din Petroșani sînt, pe 
bună dreptate, nemulțumiți de felul 
cum sfatul popular orășenesc re
zolvă cererile lor. î

In cursul acestui an tov. Ștefan 
Hocman, Nicolae Valea, Gheorghe 
Bota. Dionisie Vereș și alții care 
locuiesc pe această stradă, au cerut 
in repetate rinduri sfatului popular, 
respectiv tov. președinte M. Kovacs. 
să ia măsuri pentru repararea stră- 

j zw care s-a stricat din cauza ploi- 
i lor, oferindu-se ei înșiși să preste- 
\ze muncă voluntară. Rămînea doar 
<ea sfatul popular să asigure mate
rialele necesare. Și totuși sfatul 
\popular al orașului Petroșani nu ă 
[luat pînă în prezent nici o măsură. 
'De ce ”

ANDREI PARIȘ 
corespondent

struit aproximativ 800 de școli noi. 
S-a desfășurat pe scară largă cons
trucția de teatre, palate ale culturii. 
Numai în ultimii cinci ani numărul 
teatrelor a crescut cu 50 la sută, Iar 
al cinematografelor—de peste două ori.

Numărul instituțiilor de învățămînt 
superior din țară a sporii de patru 
ori în comparație cu perioada dinainte 
de război. In aceste instituții primesc 
o pregătire superioară 30.000 tineri șl 
tinere care se specializează în 15 ra
muri. In țară analfabetismul a fost li
chidat aproape complet. A fost intro
dus învățămîntul general obligatoriu : 
de șapte ani.

Viața oamenilor muncii din Bulga
ria se îmbunătățește an de an.

Drept indice, al creșterii bunăstării 
maselor este sporirea venitului națio
nal, care anul trecut a depășit aproa
pe de două ori venitul național din 
1939. In țară șomaiul a fost definitiv 
lichidat, a sporit salariul real, se re
duc neîncetat prețurile la mărfurile 
alimentare și industriale de larg con
sum.

In construirea socialismului, Bul
garia populară se sorijină pe ajuto
rul multilateral al Uniunii Sovietice. 
Relațiile de prietenie dintre UR.S.S. 
și Bulgaria au fost întărite prin Tra
tatul sovieto-bulgar de prietenie, co
laborare și asistență mutuală.

Pășind în cel de al doilea deceniu 
al existenței sale libere și indepen
dente, poporul bulgar, condus de Par
tidul său Comunist si de Guvernul 
Popular, este plin d® hotărîre de a 
realiza noi succese . în lupta pentru 
pace și socialism. (Agerpres).
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Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului Statelor Unite

Divergențe în guvernul italian

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 5 septembrie, A. A. Gromîko, 
locțiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., l-a primit pe Ch. 
BGilen, ambasadorul S.U.A. în 
U.R.S.S., și i-a înmînat următoarea 
notă :

„Guvernul Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste consideră necesar 
să declare guvernului Statelor Unite 
ale Aniericii următoarele :

Conform unor date precis stabilite, 
la 4 septembrie a. c., ora 19 și 12 mi
nute (ora Vladivostokului), un avion 
militar bimotor de tip „Neptun* , pur- 
tînd semnele de recunoaștere ale for
țelor miiitare aeriene ale S.U.A. a 
violat frontiera de stat a U.R.S.S. în 
regiunea capului Ostrovnoi, la est de 
pcrtul Nahodka.

in momentul în care de avionul a- 
merican, ce violase frontiera de stat 
a U.R.S.S., s-au apropiat două avi
oane de vînătoare sovietice pentru 
a-i atrage atenția că se află între ho
tarele U.R.S.S. și a-i cere să pără
sească imediat spațiul aerian al U-

Avioane ciancaișiste au violat spațiul aerian 
al R. P. Chineze

PEKIN (Agerpres). — China Nouă
La 4 septembrie, ora’ 6,40, un grup 

format din patru avioane de vînătoa
re de tip ,,F-47f', aparținînd forțelor 
militare aeriene ciancaișiste, au pă
truns în spațiul aerian chinez deasu 
pra insulelor Daden și Siroten și 
după ce au aruncat nouă bombe s-au 
retras. La ora 7.45 un al doilea grup, 
compus din patru avioane de vînă
toare ciancaișiste de tip „F-47“ a 
apărut deasupra insulei Amoa și au

După respingerea de către Adunarea Națională franceză 
a tratatului „comunității defensive europene”

LONDRA (Agerpres). — In urmă 
respingerii de către Franța a trata
tului „comunității defensive ptiroe-'- 
ne", cercurile conducătoare din țările 
occidentale încearcă să realizeze cît 
mai grabnic reînarmarea Germaniei 
occidentale. Agenția France Presse 
anunță că guvernul britanic a invi
tat țările din Europa occidentală care 
urmau să formeze C.D.E. să participe 
ia o conferință internațională pentru 
a examina situația la care s-a ajuns 
prin „moartea“ proiectului C.D.E. La 
această conferință urmează să ia

Un grup de laburiști englezi 
au sosit la Varșovia

VARȘOVIA (Agerpre.s). — P. A. P.
In urma invitației Comitetului po

lonez pentru colaborarea culturală 
cu străinătatea, un grup de laburiști 
englezi — membri ai Camerei Lor
zilor și Camerei Comunelor, a sosit 
la Varșovia.

Pandit Nehru va vizita R. P. Chineză
PEKIN (Agerpres). — China nouă 
La invitația Guvernului Popular 

Central al Republicii Populare Chi
neze, la mijlocul lunii octombrie Pan-

PE S
— Ziarul „Guardian“, care apare 

la Melbourne, relatează că Consiliul 
australian pentru apărarea păcii a 
dat publicității o declarație în care 
arată că aderarea Australiei la 
S.E.A.T.O. va provoca ostilitatea a 
sute de milioane de oameni din ță
rile învecinate.

Pentru aceștia, adaugă ziarul, or
ganizația S.E.A.T.O. urmărește, după 
cum s-a exprimat Jawaharlal Nehru, 
„să țină în șah cu ajutorul armelor 
aspirațiile țărilor Asiei”.

„.în declarație se spune că obli
gațiile militare față de S.E.A.T.O. 

niunii Sovietice, avionul american â 
deschis focul asupra lor. in fața a- 
cestei situații, avioanele sovietice au 
fost nevoite să deschidă și ele focul, 
m urma acestui, fapt, avionul ameri
can s a îndepărtat în direcția mării.

Guvernul sovietic consideră nece
sar să atragă atenția guvernului 
S.U.A că acesta nu este primul caz 
de violare a frontierei de stat a 
U.R.S.S. de către avioane militare 
americane.

Guvernul sovietic adresează guver
nului S.U.A. un protest hotărît împo
triva acestui nou caz de violare fla
grantă a frontierei sovietice de către 
un avion militar american, insistă 
ca persoanele vinovate de acest caz 
de violare să fie trase la răspundere 
cu severitate și așteaptă ca guvernul 
S.U.A. să ia imediat măsuri pentru 
a împiedica pe viitor violarea fron
tierei de stat a Uniunii Sovietice de 
către avioanele americane“.

Ambasadorul a declarat că nota 
guvernului sovietic, va fi remisă gu
vernului S.U.A.

aruncat două bombe. Unitățile chi
neze de artilerie antiaeriană au do- 
borît un avion și au avariat altul. 
Avionul doborît a căzut în mare.

La 2 septembrie, ora 9,07 minute, 
două avioane de vînătoare ciancai
șiste de tip „F-84“ au pătruns în spa
țiul aerian deasupra orașului Fucion. 
Alte două avioane de vînătoare cian
caișiste de tip „F-84“ au zburat dea
supra insulei Amoa.

parte, pe lîngă Franța, Italia, Germa
nia occidentală, Belgia, Luxemburg 
și Olanda — și Marea Britanie, Sta
tele Unite și Canada.

In cadrul ^acestei conferințe, după 
cum afirmă agenția France Presse, 
care va începe probabil la 14 sep
tembrie la Londra, se va discuta pro
blema participării Germaniei occiden
tale la sistemul militar al Europei 
occidentale — adică problemă’ resta
bilirii „suveranității“ Germaniei oc
cidentale și a remilitarizării ei.

Din acest grup fac narte lordul 
Stansgale, membru al Camerei Lor
zilor, lordul Silkin, deputății John 
Hynd, George Brown, Ian Mikardo, 
Desmond Donnelly, Hugh Delargi și 
Roy Mason — membri ai Camerei 
Comunelor.

dit Djavăharlal Nehru, primul minis
tru și ministru al Afacerilor Externe 
al Republicii India, va face o vizită 
oficială în R. P. Chineză.

CURT
luate de primul ministru Menzies la 
24 august ar putea avea rezultate 
tragice pentru Australia.

— După cum relatează ziarul 
„France Soir”, comisia executivă a 
partidului M.R.P. — „Mișcarea re
publicană populară” ■— a exclus din 
partid pe André Monteil, secretar de 
stat al marinei militare, Henri Bouret, 
deputat în Adunarea Națională, și pe 
Leo Hamon, membru în Consiliul re
publicii, pentru faptul că s-au pro
nunțat împotriva creării „armatei eu
ropene”.

ROMA (Agerpres). —
In urma respingerii de către Adu

narea Națională franceză a tratatu
lui comunității defensive europene, 
divergențele din sînul guvernului ita
lian au crescut simțitor

In cadrul coaliției guvernamentale 
quadripartite s-au produs sciziuni care 
amenință cu declanșarea unei crize 
de guvern.

Intre șeful guvernului, Scelba, mi
nistrul de Externe, Piccioni, și vice
președintele Consiliului, Saragat, au 
loc divergențe serioase, care sînt con
firmate de cercurile ziaristice din 
Roma.

Divergențele se datoresc faptului că, 
în timp ce Piccioni și Saragat fuse
seră pentru o atitudine mai „elastică” 
a delegației italiene la conferința de 
la Bruxelles, Scelba, punîndu-și spe
ranțele în ratificarea de către Franța

Naziști în conducerea economiei 
Germaniei occidentale

BERLIN (Agerpres). — A. D. N. 
transmite;

Potrivit datelor Institutului econo
mic german, numeroși mari bancheri 
germani care au colaborat activ cu 
naziștii ocupă din nou poziții-chee în 
economia Germaniei occidentale.

Bancherul Hermann Abs, fost pre
ședinte al consiliului de administra
ție al băncii „Deutsche Bank“, care 
în perioada agresiunii hitleriste a 
controlat mările bănci din Austria, 
Cehoslovacia. Iugoslavia, Grecia, Ro- 
mînia si Polonia, a fost numit încă 
în 1950. cu sprijinul imperialiștilor 
americani, conducătorul Institutului 
de credit pentru refacerea economiei 
vest-geimane. subordonat capitalului 
financiar american. In prezent Abs 
este președintei13 consiliului de admi
nistrație ■ al băncii „Süddeutsche 
Bank“ (succesoarea băncii „Deutsche 
Bank") din München, președinte al 
consiliului de administrație al con
cernului „Vereinigte Glanzstoff-Fa
briken'1 și ocupă de asemenea posturi 
de conducere în numeroase alte con
cerne.

O influență hotărîtoăre asupra în
tregii vieți din Germania occidentală 
exercită în momentul de față și o se
rie de âiți foști membri ai consiliului 
de administrație al băncii „Deutsche 
Bank", printre care E. Bechtolf, R. 
Frohwein, K. Plăssmănn și O. Roes- 
Ier. Bechtolf este președintele consi
liului de administrație al băncii 
„Nord Deutsche Bank“ (altă succe
soare â băncii „Deutsche Bank") din 
Hamburg; K. Plassmann conduce 
„Rheinisc-Westfaelische Bank" (a 
treia succesoare a băncii „Deutsche 
Bank“) din Düsseldorf iar Frohwein 
este consilierul băncii „Süddeutsche 
Bank“. Roesler este membru în con
ducerea așa-numite< „Asociații fede
rale â băncilor particulare".

Karl von Halt, fost membru în con
ducerea băncii „Deutsche Bank“, este 
membru în consiliul de administrație 
al băncii „Süddeutsche Bank". Sub 
regimul hitlerist el a fost membru al 
așa-numitului „Cerc. al amicilor lui

Noi baze militare americane
WASHINGTON (Agerpres). —
Militariștii americani continuă ex

tinderea bazelor militare în diferite 
regiuni ale lumii.

United Press anunță că după au
dieri secrete, subcomitetul senatorial 
pentru serviciile armate și-a dat con- 
simțămîntul pentru cheltuirea unor 
mari sume de bani de către forțele 
aeriene americane în vederea construi
rii de obiective militare în Extremul 
Orient, Islanda, Anglia și insulele 
Azore. - - * 

a C.D.E., ceruse o atitudine de „intran
sigență”.

Astăzi, după eșecul rușinos al în
cercării de a crea „armata europea
nă", divergențele privesc tocmai po
ziția viitoare a Italiei în ceea ce pri
vește politica față de Germania occi
dentală.

In timp ce Scelba intenționează să 
ceară totuși parlamentului italian să 
ratifice C.D.E., Saragat, îngrijorat de 
izolarea crescîndă în care se găsește 
partidul social-democrat, cere ca gu
vernul să se alieze propunerii Angliei, 
care respinge posibilitatea realizării 
C.D.E. fără Franța.

Saragat subliniază că discutarea 
în parlament a proiectului ratificării 
C.D.E. ar duce la scindarea partidului 
său (social-democrat) în două frac
țiuni, iar guvernul ar intra în criză.

Himmler", format din reprezentanții 
de frunte ai capitalului financiar ger
man și care a sprijinit încă înainte 
de 1933 activitatea criminală a or
ganizației „S.S." finânțînd-o cu sume 
mari de bani. Din acest „Cerc" au 
făcut parte bancherii Schroeder („I. 
G. Farbenindustrie"), Flick, Rennert 
(„Reichwerke—Koncern"). Rasche
(„Dresdner Bank") și alții.

Posturi importante ocupă în prezent 
în Germani-1 occidentală si reprezen
tanții consiliului de administrație al 
fostei bănci ..Dresdner Bank". Prin
tre aceștia sînt în primul rînd Zins- 
ser si Goetz. Zinsser este membru în 
conducerea lui „Rhein-Main Bank" 
(succesoarea fostei „Dresdner Bank") 
și președintele consiliului ^e supra
veghere a întreprinderii „Farbwerke 
Floechst" care ă făcut parte în trecut 
din concernul „I. G. Farbenindustrie". 
Karl Goetz ocupă postul de președinte 
al Consiliului de sunraveghere al 
băncii ..R’nein-Ruhr Bank". (tot o suc
cesoare a băncii „Dresdner Bank") 
și posturi de răspundere în consiliile 
de administrație ale mărilor concerne 
industriale și de asigurări.

Emil Puii, unul din conducătorii 
fostei. „Dresdner Bank". este membru 
al consiliului de administrație ăl 
Băncii de Credit din Hămburg. In 
timpul războiului, el ă primit din par
tea formațiilor S.S. pentru „Bancă 
Reichult’i" bijuteriile luate de la per
soanele ucise în lagărele de concen
trare.

Un rol activ joacă în prezent îri 
Germania occidentală și Friedrich 
Ernst, un alt bancher hitlerist. In 
1939, el ă fost numit „comisar al 
Reichului pentru problemele folosirii 
bunurilor provenite din prăzi de răz
boi". El avea în sarcină să se ocupe 
de întreprinderile din țările ocupate 
de hitleriști. In prezent, Ernst con
duce ășa-numitul „Consiliu de cerce
tări în problemele unificării Germa
niei", este coproprietar al băncii 
„Delbrueck, Schickler und Co" din 
Hămburg și președintele consiliului 
de administrație al concernului 
„A.E.G.".

Președintele subcomitetului, sena
torul Francisc Case, care a condus 
audierile în legătură cu efectuarea a- 
cestor construcții, a declarat că este 
vorba de construirea de piste de ate
rizare și de decolare, instalații navale, 
posturi militare în regiuni izolate și 
case de locuit pentru personalul ame
rican.

El a adăugat că aceste construcții 
fac parte dintr-un program al forțe
lor aeriene prevăzînd peste 200.000.000 
de dolari pentru construcții militare 
in străinătate. - - ■ 3


