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Recunoștință fierbinte 
marii Uniuni Sovietice !

Ziarele au publicat zilele acestea Comunicatul sovieto- 
roniîn privind predarea către Republica Populară Romînă a 
cotei de participație sovietice în societățile mixte sovieto-romîne.

După cum arată Comunicatul au fost predate Republicii 
Populare Romîne cotele de participație sovietice din douăsprezece 
societăți mixte sovieto-romîne, printre care: „Sovrommetal“, 
„Sovromcărbune“, „Sovromtransport”, „Sovromutilajpetrolifer“ 
și altele.

■ Societățile mixte sovieto-romîne au jucat un rol deosebit 
de important în dezvoltarea economiei naționale a țării noastre. 
Noi am moștenit de la regimul burghezo-moș'ieresc o industrie 
înapoiată cu un utilaj vechi. Aceasta situa țara noastră printre 

•cele mai înapoiate state din Europa. Create în cele mai impor
tante ramuri ale economiei, după cel de al doilea război mondial, 
în condițiile cînd poporul nostru a pus stăpînire pe bogățiile 
țării, societățile mixte sovieto-romîne au adus contribuție hotă- 
rîtoare la ștergerea treptată a rămînerii rușinoase în urmă a eco
nomiei noastre naționale, la dezvoltarea ei neîncetată.

Cu neprecupețitul ajutor primit din partea Uniunii Sovietice, 
au fost refăcute fabricile și uzinele vechi, au fost create altele 
noi. Locul utilajului vechi cu un nivel tehnic scăzut, a fost 
luat de utilaj nou, perfecționat.

Minerii Văii Jiului pot să vorbească în mod competent des
pre puternicul ajutor pe care țara noastră îl primește din partea 
Uniunii Sovietice. Minele Văii’Jiului care au făcut parte din 
societățile mixte sovieto-romîne au cunoscut o dezvoltare nemai- 
întîlnită. Cîteva cifre confirmă pe deplin acest lucru. Intre anii 
1948—1954, numărul crațerelor din minele Văii Jiului a crescut 
cu 230 la sută, al locomotivelor — cu 280 la sută, al mașinilor 
de extracție — cu 116 la sută, al compresoarelor — cu 66 la sută, 
al ventilatoarelor — cu 450 la sută, al havezelor cu 57,5 la sută.

Intre anii 1950—1954, creșterea procentuală a numărului 
mașinilor de încărcat reprezintă 263,6 la sută, iar al perforatoa
relor _ 211,4 la sută. In general, nivelul mediu de mecanizare 
în minele Văii Jiului reprezintă 80—85 la sută. Aceasta a avut 
ca urmare, fără îndoială, o creștere considerabilă a producției 
de cărbune.

Ajutorul sovietic dat țării noastre nu s-a rezumat numai la 
trimiterea de mașini și utilaje de înaltă productivitate care, fără 
putință de tăgadă, au contribuit la dezvoltarea pe o linie ascen
dentă a economiei noastre naționale. Inginerii și tehnicienii so
vietici au dat posibilitate inginerilor și tehnicienilor noștri să 
cunoască cuceririle științei sovietice, le-a oferit putința de a 
lucra cu documentație sovietică în crearea unor ramuri care pînă 
nu demult nu existau în țara noastră. Oamenilor muncii din 
patria noastră li s-a creat posibilitatea aplicării celor mai avan
sate metode de muncă. Au fost aplicate și extinse metodele de 
tăiere rapidă a metalelor, forajul rapid, evidența prețului de cost, 
precum și alte metode în domeniile medicinei, agriculturii, ș.a.m.d.

Ajutorul sovietic a avut un rol hotărîtor în crearea și dez
voltarea în țara noastră a unor noi ramuri de producție. Pînă 
nu demult, țara noastră trebuia să aducă din străinătate mașini 
și utilaje petrolifere, miniere, mașini agricole. Astăzi noi produ
cem asemenea mașini și utilaje în așa măsură încît putem să și 
exportăm. La noi în țară au luat un puternic avînt ramurile de 
care depinde dezvoltarea agriculturii.

Ajutorul pe care țara noastră îl primește din partea Uniunii 
Sovietice constituie expresia relațiilor de tip nou, socialiste, 
relații bazate pe principiul egalității și reciprocității între sta
tele mari și mici. Asemenea relații întreține Uniunea Sovietică 
și cu celelalte țări; aceleași principii stau și la baza relațiilor 
țării noastre cu toate statele.

De cu totul alte principii sînt conduse cercurile conducă
toare din țările capitaliste în politica relațiilor cu alte state. 
Politica acestor țări, și în special a Statelor Unite ale Americiî, 
este îndreptată spre subjugarea și înrobirea țărilor mai puțin 
dezvoltate din punct de vedere economic spre împiedicarea 
dezvoltării economice a acestora.

Activitatea rodnică a societăților mixte sovieto-romîne a 
avut — așa cum arată Comunicatul — un.rol pozitiv în refacerea 
și dezvoltarea economiei naționale a Republicii Populare Romîne 
și a pregătit condițiile pentru trecerea conducerii întreprinderilor 
societăților în mîinile organizațiilor de stat din Romînia. Aceasta 
a determinat guvernul U.R.S.S. și guvernul R.P.R. să examineze 
problema acestor societăți convenind asupra predării către Re
publica Populară Romînă a părții de participație sovietice din 
douăsprezece societăți.

Acordurile cu privire la vînzarea și predarea către Repu
blica Populară Romînă a părții de participație sovietice din so
cietățile mixte sovieto-romîne, prevăd că partea romînă le va 
achita în condițiuni avantajoase, în rate eșalonate pe o serie de 
ani.

Oamenii muncii din patria noastră sînt profund recunoscă
tori marii Uniuni Sovietice pentru noile acorduri, exprimîndu-și 
convingerea că acestea vor duce mai departe la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare frățească între poporul nostru 
și Uniunea Sovietică, la dezvoltarea țării noastre pe drumul con
struirii socialismului.

In întimpinarea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Sporesc realizările în întrecerea socialistă
Angajamentele minerilor din Petrila devin fapte

Zi de zi, minerii din Pe
trila dau tot mai mult căr
bune peste plan, depășindu-și 
angajamentele luate în cin
stea Congresului partidului 
și a zilei de 7 Noiembrie. A- 
tunci cînd au răspuns che
mării colectivelor din unele 
întreprinderi din regiunea 
Stalin. minerii din Petrila au 
hotărît să dea patriei peste 
sarcinile de plan cu 1,5 la 
sută mai mult cărbune. Pînă 
în ziua de 27 sentembrie, pe 
întreaga mină a fost obținută 
o depășire de plan de 2,8 la 
sută. Cifra aceasta ne arată 
entuziasmul cu care se mun
cește la mina Petrila, dra
gostea cu care întîmpină mi
nerii Congresul partidului și 
cea de a 37-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Dacă colectivul sectorului 
1 al minei și-a realizat pla
nul în proporție de 104,2 la

In întrecerea ce se desfă
șoară la depoul C.F.R. Petro
șani, mecanicii și fochiștii 
luptă cu însuflețire pentru 
traducerea în viață a anga
jamentelor luate în cinstea 
celui de al 11-lea Congres al 
partidului și a zilei de 7 No
iembrie. Printre obiectivele 
angajamentelor luate de co
lectivul acestui depou a fost 
și realizarea pînă la 30 oc
tombrie a unei economii de 
combustibil în valoare de 
238.000 lei.

Din primele zile ale între
cerii pentru îndeplinirea an
gajamentelor, mecanicii și fo
chiștii depoului de locomoti
ve Petroșani ău început să-și 
traducă în fapte angajamen
tele. Acest lucru a dus Ia re
ducerea consumului specific

sută, acest lucru se datorește 
și contribuției brigăzii mine
rului Nicolae Ardean care, 
’ucrînd la un abataj figuri, â 
obținut o depășire de plan de 
două ori mai mare decît pre
vedea angajamentul.

Brigada minerului Ștefan 
Miliai lucrează în contul lunii 
august 1957. In angajamen
tul său se prevedea o depăși
re de normă de 50 la sută. 
Pînă în prezent brigada mi
nerului Ștefan Mihai a dat 
cu 94 la sută mai muit căr
bune de cît avea planificat.

In sectorul II, brigăzi de 
mineri cum sînt cele conduse 
de tov. Alexandru Nagv, care 
a lealizat o depășire de două 
cri mai mare decît angaja
mentul, și de tov. Nicolae 
Circu — cu o depășire de 6 
la sulă peste angajament, 
stau în fruntea întrecerii so
cialiste.

Cu 10 la sută și-au între
cut pianul la cărbune și mi-

lupiă pentru economii 
de combustibil convențional 
pe depou cu 23 la sută în cea 
de a doua decadă a lunii sep
tembrie, față de reducerea 
de 21 la sută obținută în pri
ma decadă. In aceeași peri
oadă de timp a sporit și par
cursul mediu la trenurile de 
marfă cu 1 la sută

O contribuție de seamă lâ 
obținerea acestor succese â 
fost adusă de echipa compu
să. din tov. Dumitru Hera și 
Nicolae Tărtăreanu de pe lo
comotiva 150.1016, care a e- 
conomisit în prima decadă a 
lunii septembrie 23 tone de 
combustibil convențional, iar 
în cea de ai doua decadă 24 
tone combustibil. La fel și e- 
chipele de locomotivă compu
se din mecanicii loan Roșea,

nerii din sectorul III âl minei 
Petrila. Lucrînd într-unul din 
abatajele cameră ale secto
rului, brigada minerului Adal- 
bert Kiss și-a întrecut cu mult 
angajamentul său. Aplicînd 
metodele. Voroșin și Jandaro- 
va și folosind rațional timpul 
de muncă, brigada tov. Adal- 
bert Kiss și-a depășit cu 59 
Ia sută normele de lucru.

Conducînd o brigadă ute- 
mistă, minerul Cornel Cenu- 
șe a extras peste plan cu 76 
la sută mai mult cărbune, 
față de angajamentul de 50 
la sută.

Pînă acum este fruntaș în 
întrecere colectivul sectoru
lui IV. Acesta și-a realizat 
planul la cărbune în propor
ție de 110,5 la sută. La acest 
frumos rezultat au contribuit 
și minerii din brigăzile tov. 
ioan Marian și loan Gos, ca-, 
re obțin depășiri de plan de 
29 și respectiv 33 la sută.

loan Ștefănescu, Gligor Cri- 
șan și fochiștii Bloșin Sechef, 
Petru Anca și Teodor Uncu- 
lenco de pe locomotivele 
150.1095 și 150.1092 au eco
nomisit 19 și. respectiv, 16 
tone combustibil convențional 
rn prima decadă și 21 și. res
pectiv, 17 tone în decada a1 
doua a lunii septembrie.

Intre 18-23 tone de com
bustibil convențional au eco
nomisit în primele două de
cade din septembrie și echi
pele de mecanici și fochist! 
de Ia trenurile de călători, 
din care fac parte tov. Iosif 
Barbura. Petru Morodan, loan 
Banu. Gheorghe Armancu, 
Carol Schleth, Ladislau Ra
dar, Petru Balazs și Francisc 
Alimpescu.

DIN REGIUNEA NOASTRA
Orașul Brad în plină dezvoltare

Orașul Brad capătă necon
tenit o înfățișare nouă. Zilnic 
se ridică noi construcții edi
litare, se conturează noi străzi, 
apar parcuri și grădini.

Anul acesta, a fost termi
nată construcția a două blo
curi muncitorești cu cîte 18 
apartamente fiecare, ‘unde 
s-au și mutat 36 familii de 
muncitori.

De curînd, a fost inaugurat 
marele club muncitoresc „7 
Noiembrie“ cuprinzînd o sală 
de spectacol cu o capacitate 
de peste 600 de locuri, sală 
de lectură, bibliotecă, etc.

In curînd, va fi dată în fo
losință baia comunală la care 
se fac ultimele instalații sa
nitare.

In centrul orașului au fost 
amenajate 2 parcuri, Orașul 
Copiilor și Casa Pionierilor.

Cartierele periferice ale □- 
rașului devin și ele tot mai 
frumoase. Aici au fost con
struite străzi noi, electrificate, 
parcuri, grădini și alte lu
crări.

Angajamentele membrilor G.A.C.
Hotărîți de a obține pro

ducții sporite la hectar, mem
brii gospodăriei agricole co
lective „21 Decembrie“ din 
satul Pricaz, raionul Orăștie, 
și-au luat angajamente spo
rite în cinstea celui de al II- 
lea Congres al Partidului și 
a celei de a 37-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

In vederea măririi fertilită
ții solului și sporirii produc- 
:iei la hectar, colectiviștii de 
aici au hotarît să aplice în-

99

grășăminte naturale și chi
mice pe 60 la sută din supra
fața ce va fi însămînțată cu 
grîu, să realizeze pînă la 15 
octombrie planul însămînță- 
nîor de toamnă în condiții 
tehnice superioare, folosind 
numai semințe de soi cură
țite și tratate, însămînțeze 
cu grîu după metoda sovieti
că in rînduri încrucișate 80 
la sută din suprafața planifi
cată și să extindă suprafețele 
ce le vor însămința cu orz cu

21 Decembrie” din Pricaz
200 la sută, față de anul tre
cut. Totodată, pentru a asi
gura producții de legume tim
purii în primăvara anului 
1955, colectiviștii din Pricaz 
au hotărît șă însămînțeze din 
toamna acestui an cu spanac, 
salată și ceapă 20 la sută din 
suprafața destinată culturilor 
de legume.

Pe întreaga suprafață care 
va fi însămînțată în primă
vară, colectiviștii vor execută 
arături adînci de toamnă.



2 STEAGUL ROȘU

CRONICĂ TEATRALA

„OM IN LOC“
Un scriitor luptător

puțin timp, pe scena teatrului 
de stat din Petroșani, s-a prezentat în 
premieră o piesă inspirată din viața 
minerilor cehoslovaci. Piesa, creație 
a dramaturgului cehoslovac Vaklav 
Jelinek. aduce în scenă unele feno
mene existente și la noi, ca lipsa sim
țului de răspundere a unor cadre 
bătrine pentru ridicarea celor noi, a 
fugii nejustificate din fața greutăților 
minei etc.

Acțiunea se petrece în perioada ac
tuală într-o regiune minieră din Boe- 
mia. Locul declanșării conflictului îl 
constituie casa bătrînului miner I\ru- 
picka, unde apropiata pensionare a 
lui e așteptată cu multă înfrigurare de 
întreaga familie. Pe neașteptate însă 
bucuria bătrînului pălește în fața unei 
greutăți neprevăzute, care-1 împied:că 
de a face din evenimentul pensionării 
sale o sărbătoare. Această greutate 
șe ivește în faptul că înainte de a 
părăsi mina trebuie să-și aducă un „om 
în loc”, pentru ca producția să nu se 
resimtă ; dar acest om, cu toate cău
tările, nu-i de găsit. Obiceiul aducerii 
unui înlocuitor în clipa plecării de 
la mină se arată ca o tradiție născută 
în anii puterii populare, în amintirea 
înflăcăratuluî luptător Vilem Hamuz, 
ucis în 1932 de capitaliști. In felul 
acesta comuniștii din vechea gardă 
continuă lupta celui căzut, simțindu-1 
alături de ei, soldat viu, pe frontul 
construirii socialismului.

Krupicka aleargă peste tot să gă
sească pe cineva care să muncească 
în locul său la mină. Truda îi este 
zadarnică, fiindcă oamenii cu mentali
tăți învechite, ca ginerii săi, func
ționarul Iosef Hainy și croitorul Ci- 
pera, se opun acestui lucru, conside- 
rînd munca în subteran groaznică. 
Pînă și tineri, alături de unii foști 
mineri, ca bătrînul Ulrich, dau înapoi 
sub influența dușmanului de clasă, 
care-și găsise teren prielnic de îm- 
prăștiere a sămînței lui otrăvite, în 
circiuma lui Neubergher.

Dar lucrurile se schimbă, buruiana 
răsărită din sămînța dușmană este 
smulsă din sufletul oamenilor și ast
fel bătrînul Krupicka va găsi nu un 
singur ,, om în loc”, ci zeci de tineri 
dornici de a îmbrățișa minunata me
serie de miner.

De multă pătrundere a personaju
lui și de înțelegere a intențiilor auto
rului a dat dovadă Costel Rădulescu, 
creind un Krupicka frămîntat sincer, 
ea un orizont vast, plin de viață și

Pentru un ritm mai rapid
al lucrărilor de construcții în Valea Jiului

Sub conducerea partidului și gu
vernului. oamenii muncii din patriă 
noastră luptă cu entuziasm pentru 
realizarea sarcinilor mărețe ale con
struirii socialismului. Dezvoltarea 
continuă a economiei noastre socia
liste se face pe baza folosirii tehnicii 
înaintate și creșterii neîntrerupte a 
productivității muncii, în scopul asi
gurării satisfacerii nevoilor de trai, 
materiale și culturale, mereu crescîn- 
de ale celor ce muncesc.

In asigurarea creșterii permanente 
ă nivelului de trai al celor ce mun
cesc, muncitorilor și tehnicienilor 
constructori din Valea Jiului le revin 
sarcini de seamă. Ei trebuie să adu
că contribuția lor la crearea unor con
diții tot mai bune de trai pentru mi
neri. In acest scop, constructorii tre
buie să clădească și să dea în folo
sință minerilor un volum mare de lo
cuințe muncitorești și de construcții 
cu caracter social-cultural, de bună 
calitate și la un preț de cost redus.

Îndrumați în permanență de orga
nizațiile de partid, muncitorii și teh
nicienii constructori din Valea Jiului 
au obținut în ultimii ani succese de 
seamă în realizarea sarcinilor lor. 
Pînă la începutul anului curent, con
structorii au înălțat și dat în folosin
ță minerilor din Valea Jiului 110 blo
curi de locuințe muncitorești cu 1815 
apartamente, 8 cămine muncitorești 

năzuinți, cu toată bătrînețea care-l 
gheboșează. Dar scena certei cu Ul
rich din tabloul I nu-i suficient stu
diată, astfel că bruscarea, fostului 
miner pare la un moment dat prea 
repede venită.

Dem. Columbeanu a știut să-și stă- 
pîne'ască perfect rolul în chipul lui 
Ulrich, pe care într-adevăr îl vezi 
cum trăiește, făcîndu-te la un moment 
dat să și uiți că-i pe scenă. Această re
marcă o putem face și despre jocul lui 
Dorel Botoșescu în rolul lui Cipera, 
deși uneori, prin aerul pe care și-l la, 
e amenințat să cadă în bufonerie, lu
cru observat într-o mai mică mă^râ 
și la Jean Tomescu (Iosef Hainy), care 
întruchipează tipul micului burghez, 
interesat numai pentru blidul său.

Cu finețe a fost prezentată. în in
terpretarea Emiliei Pantazopol, figu
ra mamei plină de griji, harnică, 
suferind pentru toți, încercînd să sfîr- 
sească" ori ce lucru cu bine. Păcat însă 
că în primele scene se observă încer
cările actriței de a intra în rol.

Multă prospețime aduce Anca Le- 
dunca prin lulea, însă trebuie să fie 
atentă : e necesar ca ea să aibă o 
doză de naivitate în sentimentele ce 
le nutrește pentru Lukeș (Vaieriu 
Donca) dar nu trebuie să-și ia aer de 
prostănacă, cum pare în unele mo
mente ale primei sale apariții în 
scenă.

Vorbind de regie, trebuie să spu
nem că a adus o bună contribuție reu
șitei spectacolelor, dar mai are încă 
slăbiciuni. Pentru varietatea și darea 
impresiei de verosimil, ar fi fost foarte 
bine ca ieșirile din scenă să se facă 
și în alt mod, nu numai în goană, iar 
unele artificii să nu cadă prost pla
sate, ca cele create de Dorel Botoșescu 
de dragul comicului numai, tocmai 
în clipele cînd bătrînul Krupicka evo
că momente grave.

Cu toate acestea, punerea în scenă 
a comediei „Om în loc” trebuie s-o 
considerăm ca un succes de seamă al 
Teatrului de Stat din Petroșani. E 
bine ca această piesă să fie văzută 
de un număr cît mai mare de oameni 
ai munci! din Valea Jiului, fiindcă 
prin conținutul sănătos al ei, pe 
care jocul în general bun al actorilor 
reușește să ți-1 transmită, credem că 
ea își va atinge scopul, contribuind 
la educarea minerilor noștri.

N. IRIMESCU

GHEORGHE GITA ! 
directorul Trustului 7 construcții

cu 1650 locuri, 5 școli în care învață 
2350 elevi și studenți, 6 dispensare,
4 cluburi muncitorești cu 1400 locuri,
5 magazine etc. Acum, minerii din 
Valea Jiului se mîndresc cu frumoasa 
clădire a Institutului de mine „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Petroșani, cu 
Școala tehnică de cărbune din Lupeni, 
cu clubul minerilor din Petrila, cu 
noul orășel muncitoresc de la Uricani 
sau noile cartiere de locuințe mun
citorești de la Lonea și Vulcan, halele 
din Petroșani și alte lucrări, care au 
schimbat mult înfățișarea Văii Jiului.

Sarcinile constructorilor din Valea 
Jiului cresc an de an. Pentru a tra
duce în viață prevederile Hotărîrii 
partidului și guvernului din 3 iulie 
1952 cu privire la sporirea produc
ției de cărbune și ridicarea nivelului 
de trai al minerilor, constructorii tre
buie să mai execute mari lucrări de 
construcții de locuințe muncitorești 
și instituții social-culturale pentru mi
neri. Astfel., numai în anul 1954, con
structorii au început la Petroșani con
struirea unui grup de 12 blocuri cu 
288 apartamente, dintre care 8 blocuri 
vor fi înălțate încă în acest an. De 
asemenea. în toate localitățile din 
Valea Jiului se înalță noi și moi con
strucții.

'Azi se împlinesc 50 de ani de Ia 
nașterea marelui scriitor sovietic Ni- 
colai Alekseevici Ostrovski. Numele 
lui a devenit cunoscut și iubit datorită 
romanelor „Așa s-a călit oțelul” și 
„Născuți în furtună”, nu numai de 
popoarele din U.R.S.S., cî de întreaga 
lume progresistă'

„Pentru mine nu există bucurie mai 
mare de cît bucuria luptei pentru mi
nunata fericire a omenirii” — sînt cu
vintele care l-au călăuzit pe Ostrov
ski în creația lui”.

El și-a început activitatea literară 
în 1930, fiind orb, cu romanul „Așa 
s-a călit oțelul”, pe care l-a dictat 
prietenilor săi. Pavel Korceaghin, eroul 
acestui roman, întruchipează cele mai 
bune trăsături de caracter ale poporu
lui sovietic — principialitate, bărbăție, 
patriotism, atitudine socialistă față 
de muncă etc. Pavel Korceaghin este 
cunoscut de tineretul cinstit din lu
mea întreagă. Cu el împreună au lup
tat ostașii sovietici în Marele Război

SCRISORI CATRE REDACȚIE

Atitudine învechită față de cumpărători
Mergeam spre magazinul alimentar 

nr. 11 din Petroșani și mă gîndeam 
că cine a luat inițiativa ca magazinele 
de stat să fie deschise și duminica 
înainte de masă, s-a orientat just. 
Există multe gospodine care, fiind în 
cîmpul muncii, n-au timp să facă 
toate cumpărăturile în cursul săptă- 
mînii. Printre acestea mă număr și 
eu.

Mă gîndeam cu admirație la măsura 
bine chibzuită luată de O.C.L., cînd 
deodată, iată-mă în ușa magazinului 
alimentar nr. 11. înăuntru, ca de obi
cei, erau și alți cumpărători. Cereau 
ce aveau de cerut, li se făceau bonuri, 
plăteau și-și vedeau mai departe de 
treburi. Eu, printre altele, am cumpă
rat și 3 kg. de sare. Am plătit regle
mentar Ia casă și cînd să-mi iau pa
chetele iată ce mi-a spus vînzătorul 
Obweger :

— O bună gospodină nu vine să 
cumpere sare duminica. Parcă cele 
șase zile din săptămînă nu ți-s de 
ajuns pentru aceasta.

I-am demonstrat că sînt în produc
ție, că în orele de serviciu nu pot pă
răsi locul de muncă, că atunci cînd 
sînt liberă magazinele sînt închise și 
că trebuie să mă ocup totuși de gos
podărie.

— Lasă, că știu eu cum sînt fe-

Executarea unui volum atît de 
mare de lucrări pune în fața munci
torilor și conducerilor întreprinderi
lor de construcții din Valea Jiului 
problema îmbunătățirii continue a 
organizării muncii pe șantiere. In a- 
ceastă direcție, de un mare ajutor ne-a 
fost bogata experiență de muncă a 
constructorilor sovietici, metodele lor 
înaintate de muncă. Pentru buna des
fășurate a muncii s-a introdus pe 
șantiere proiectul de organizare a 
șantierelor. In cadrul acestui proiect, 
toate fazele de dezvoltare a șantiere
lor și a lucrărilor de construcții sînt 
planificate în succesiunea lor nor
mală. Aceasta asigură un ritm uni
form muncii constructorilor, fără 
strangulări și întîrzieri. In bune con
diții proiectul de organizare a mun
cii este aplicat pe șantierul 12 blo
curi din Petroșani.

O mare atenție a fost dată ridicării 
productivității și ușurării muncii con
structorilor prin mecanizarea largă a 
muncii pe șantiere. Prin introducerea 
macaralelor-turn, catarg și pionier, 
ca și a benzilor transportoare, trans
portul materialelor pe verticală a 
fost mecanizat complet, pe toate șan
tierele. In același timp, la săparea 
fundațiilor blocurilor, munca omului 
a fost înlocuită cu excavatorul, iar 
transportul manual al pămîntului — 
cu vagonete trase de locomotive Die- 

pentru Apărarea Patriei, după exem
plul lui construiesc o viață nouă ti
nerii din țările de democrație popu
lară, și-l simte tovarăș docherul din 
Franța sau Japonia, îi primește îmbăr
bătarea șomerul din America, munci- 
torul de pe plantațiile din Uruguay 
sau țesătorul din Iran. Ei au adoptat 
drept deviză legămîntul Iui Pavel 
Korceaghin: „Tot ce are omul măi 
scump este viața. Ea i se dăruește 
o singură dată și trebuie trăită în așa 
fel ca să nu-i pară imens de rău pen
tru anii trăiți în zadar, ca să nu-1 mis
tuie rușinea pentru trecutul Iui urît 
și meschin șl ca murind să poată spu
ne : Toată viața și toate forțele mele 
au fost consacrate pentru eliberarea 
omenirii — tot ce este mai frumos în 
lume”.

Acest legămînt al lui Pavel Korcea
ghin ia fost legămîntul care l-a călău
zit pe Ostrovski în tot cursul zdrun
cinatei sale vieți.

meile. Dac-ar fi deschis magazinul șl 
duminică după masă, precis că dum
neata ai veni atunci după sare.

In ajutorul vînzătorului a venit 
apoi casiera Bucur, așa că mi-a fost 
foarte greu să țiu piept la doi Inși care 
căutau „să mă învețe minte” de a mai 
merge duminica după cumpărături.

Eu știu că vînzătorii de la magazine 
trebuie să aibă o comportare justă 
față de cumpărători și nu o atitudine 
de dispreț, care oglindește în același 
timp atitudinea lor înapoiată față de 
muncă.

Am părăsit magazinul indignată, 
pentru că pînă la urmă vînzătorul 
Obweger m-a insultat cu niște cu
vinte jignitoare. Și toate acestea pen
tru cele 3 kg. de sare de care aveam 
nevoie 1

Dacă astfel se vor purta șt pe viitor 
vînzătorul Obweger și casiera maga
zinului alimentar nr. 11 din Petroșani, 
e de înțele- '•ă vor reuși să-și asigure 
liniștea personală în zilele de dumi
nică, îndepărtînd cumpărătorii.

Ar fi bine ca acești tovarăși să fie 
ajutați de către conducerea O.C.L. 
să-și lichideze lipsurile de care dau 
dovadă

DORINA CORNEANU 
funcționară ’ î

sel. Prepararea materialelor — be-j 
toane, mortare — se face acum cu 
betoniere, iar tencuielile interioare se 
execută prin mijloace mecanizate, cu 
ajutorul pompelor de mortar Sokolov- 
Sokolovschi.

Muncitorii și tehnicienii construc
tori au trecut la aplicarea de noi me
tode de muncă, mai înaintate, atît în 
organizarea formațiilor de muncă, în 
brigăzi complexe și de specialitate, 
cît și în executarea muncii.

Folosirea metodelor înaintate de 
muncă pe șantiere a adus mari îm
bunătățiri muncii constructorilor Lu- 
crînd în brigadă complexă, construc
torii din brigada condusă de tov. 
Sandu Tudor de pe șantierul Vulcan 
au clădit numai într-un an de zile 
blocuri de locuințe cu un total de 315 
apartamente. Executarea unui volum 
asemănător de construcții, prin folo
sirea metodelor vechi de muncă la’ 
zidire, ar fi necesitat 3 ani. Succese 
frumoase au obținut în muncă și bri
găzile complexe de zidari conduse de 
tov. Iosif Vereș, Andrei Maurer, Ioan 
Voicu, Ștefan Forșt și alții. Folosind 
asemenea metode de muncă un zidar 
care lucrează în brigadă cîstigă peste 
800-1000 lei.

Un succes de seamă în munca de 
construcții a fost înregistrat în acest 
an pe șantiere prin folosirea metodei 
sovietice Malîghin, de aplicare meca
nizată a tencuielilor. Înainte, tencu
ielile se făceau manual și numai de 
către constructori cu o înaltă califi
care a muncii. Acum, formînd bri
găzi specializate de tencuitori, con
structorii aplică mecanizat tencuie-



STEAGUL ROȘU

Din viața organizațiilor de bază cHn raion Ni se semnalează că...
Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P.M.R. 

în adunarea generală a organizației de bază cartier Petrila
Proiectul Statutului modificat al 

partidului a fost dezbătu^ cu deo
sebit interes de către membrii și can
didați! de partid ai organizației de 
bază de cartier Petrila. Participanții 
la adunare au dezbătut în amănunți
me fiecare capitol din proiectul Sta
tutului modificat al P.M.R. și, în spe
cial, acela care se referă la îndato
ririle și drepturile membrilor de par
tid.

La discuții au participat numeroși 
tovarăși. Tovarășii Lup Sabin, Ber- 
toti Iuliana, Hogman Gheorghe, Ju-

Una din îndatoririle membrilor de 
partid este ridicarea nivelului lor de 
conștiință. însușirea principiilor de 

■bază ale marxism-leninismului. Invă- 
țămîntul de partid este cel mai impor
tant mijloc de ridicare a nivelului po
litic și ideologic al membrilor și can- 
didaților de partid. De aceea, orga
nizațiile de bază trebuie să se îngri
jească din timp de pregătirea în bune 
eondițiuni a anului școlar în învăță
mîntul de partid, care va începe în 
curînd

Ținînd seama de experiența acu
mulată în anii trecuți, biroul organi
zației de bază nr. 7 de la mina Vul
can ^-a ocupat din timp de această 
problemă importantă. Majoritatea 
membrilor de partid au fost încadrați 
în diferite forme de învățămînt de 
partid. Pa baza cererii personale și a 
nivelului de cunoștințe, tovarășa Iri-

In ajutorul celor care solicită să intre în rîndul 
candidaților de partid

Organizația de bază de la întreprin
derea 701 construcții Petroșani a do- 
bîndit o experiență prețioasă în mun
ca de primire de candidați. Biroul or
ganizației de bază s-a ocupat îndea
proape de sprijinirea acelor oameni 
ai muncii din întreprindere care, prin 
munca și prin faptele de zi cu zi, au 
dovedit că merită să facă parte din 
partidul clasei muncitoare. Pînă în 
prezent au fost primiți 5 candidați, 
care au fost confirmați de Comitetul 
raional de partid. Printre candidații 
primiți se numără fruntașul întrecerii 
socialiste Mustață, Marin, responsa
bilul unei brigăzi specializate de ten- 

hasz Maria și alții au subliniat că 
prevederile noului Statut urmăresc să 
ducă la o îmbunătățire simțitoare a 
activității tuturor organizațiilor de 
bază. Vorbitorii au arătat că biroul 
organizației de bază trebuie să se 
preocupe de reactivizarea tuturor 
membrilor de partid. Acei membri de 
partid carș nu-și îndeplinesc îndatori
rile ce le revin, care nu-și îndeplinesc 
sarcinile ce le-au fost trasate, tre
buiesc trași la răspundere.

Adunarea generală a organizației 

învățămîntul de partid — în centrul atenției
na Andrași a fost încadrată în cercul 
de studiere a Istoriei P.C.U.S. anul II. 
Tot în acest cerc a fost încadrată și 
tov. Aritina Ciura, iar tov. Ionel Herța 
a fost încadrat în cercul de studiere 
a Istoriei P.C.U.S. anul I.

Biroul organizației de bază nu s-a 
ocupat însă numai de încadrarea în 
învățămîntul de partid a membrilor 
organizației. El s-a ocupat cu atenție 
și de încadrarea în diferite forme de 
învățămînt a muncitorilor șî tehnicie
nilor din activul fără de partid. Tov. 
inginer Vasile Brînzan a fost înca
drat în cercul de studiere a Istoriei 
P.C.U.S. anul II. De asemenea, tov. 
I. Mateescu a fost încadrat în cercul 
de studiere a istoriei P.C.U.S. anul I.

Dacă majoritatea membrilor de par
tid cît și o bună parte din tovarășii 
din activul fără de partid și-au ex
primat dorința de a studia pentru a-și 

cuitori, dulgherul Crînguș Petru, me
canicul Pomană llie și alții.

In urma muncii politice desfășu
rată de organizația de bază, numeroși 
muncitori, mai ales dintre cei tineri, 
și-au exprimat dorința de a deveni 
candidați de partid, înaintînd în a- 
cest scop cereri biroului organizației 
de bază. In prezent, biroul are îna
intate 18 noi cereri de primire în rîn- 
dul candidaților, între care se nu
mără acelea ale lăcătușilor Pop Iosif 
și Szilagy Ștefan, a funcționarei Ji- 
taru Margareta etc.

Membrii biroului organizației de 
bază au dat un sprijin prețios celor 

de bază de cartier din Petrila pentru 
dezbaterea proiectului Statutului mo
dificat s-ar fi desfășurat la un nivel 
mai înalt, dacă cei prezenți ar fi cri
ticat pe acei membri de partid care 
nu-și îndeplinesc întocmai sarcinile 
încredințate, lipsesc de la adunările 
generale ale organizației de bază și 
nu plătesc cotizația cu regularitate. 
Criticarea lipsurilor în cadrul acestei 
dezbateri, ar fi contribuit din plin la 
îmbunătățirea întregii activități a or
ganizației de bază.

ridica nivelul politic-ideologic, mai 
sínt unii membri de partid care ne
glijează această sarcină. Printre aceș
tia se numără tov. Alexandru Muțiu 
și Andrei Smitco. Or, este știut că un 
membru de partid care a uitat să în
vețe, care consideră ridicarea nivelu
lui său politic ca ceva lipsit de im
portanță, va rămîne în urma eveni
mentelor, iar cu timpul viața îl va 
debarca.

Biroul organizației de bază, trebuie 
șă urmărească îndeaproape felul în 
care se preocupă fiecare membru sau 
candidat de partid de ridicarea nivelu-, 
lui politic-ideologic și să-i tragă la 
răspundere pe acei ce consideră învă- 
țămîntul de partid ca ceva lipsit de 
importanță. Fiecare membru de par
tid trebuie să muncească pentru a-șî 
ridica nivelul de cunoștințe, pentru 
însușirea bazelor marxism-leninismu
lui.

care și-au manifestat dorința de a de
veni candidați. Marea lor majoritate 
sînt membri ai activului fără de par
tid al organizației de bază sau agi
tatori. In vederea ridicării nivelului 
lor de cunoștințe, acești tovarăși au 
fost încadrați în învățămîntul de par
tid. In același timp, biroul organiza
ției de bază s-a îngrijit de completa
rea dosarelor acelor ce solicită să de
vină candidați, cu documentele nece
sare. Astfel, toate dosarele sînt com
plete, iar pentru punerea lor în dis
cuția adunării generale a organiza
ției de bază, biroul a întocmit un pro
gram.

...Oamenii muncii din Lonea sini 
nemulțumiți de felul cum factorii 
poștali de la oficiul P.T.T.R. Loned 
se ocupă de difuzarea presei și a 
distribuirii scrisorilor. De pildă, zia
rele a ¡ung la abonați cu 3-4 zile 
întirziere, iar scrisorile au aceeași 
soartă.

Conducerea oficiului poștal din 
Lonea trebuie să ia măsurile cuve
nite pentru a asigura difuzarea 
ziarelor și a scrisor ilor la timp

N. VĂRZARU 
corespondent

*
...In repetate rinduri se intimplă 

ca unitățile O.C.L. Aprozar din Va
lea Jiului să fie aprovizionate cu 
legume și fructe necorespunzătoare, 
din oare cauză nu se pct vinde. Așa, 
de exemplu, în ziua de 19 septem
brie a. c. unitatea nr. 22 din Petro
șani a primit o cantitate de 370 kg. 
prune, dintre care s-au vindut 120 
kg., restul fiind de calitate proastă.

Despre această stare de lucruri 
a fost șezisală de mai multe ori 
conducerea O.C.L. Aprozar, dar nu 
s-au luat încă măsuri. De ce ?

MARIA 1ORDACHE DUM1TRESCU 
corespondent

Mașini-unelte noi 
de mare productivitate 

în atelierul depoului nostru
Buna funcționare a locomotivelor 

din depoul nostru e asigurată în 
mare măsură de muncitorii atelieru
lui depoului, unde se efectuează dife
rite reparații, se toarnă și se prelu
crează anumite piese noi. Cu toate 
că în acest atelier lucrează munci
tori harnici și pricepuți, uneori ope
rațiile s-au făcut cu întirziere, din 
cauza unor mașini vechi, cu un ran
dament scăzut.

De curînd, în atelierul depoului 
nostru au sosit mai multe mașini-u- 
nelte noi, moderne, de mare produc
tivitate. Printre acestea se numără 
un strung fabricat la uzinele „Iosif 
Rangheț“ din Arad și o raboteză.

Muncitorii atelierului au lucrat cu 
drag la instalarea acestor mașini. O- 
dată cu punerea lor în funcțiune, mun
citorii s-au angajat să păstreze noile 
mașini-unelte în cele mai bune condi- 
țiuni și cu ajutorul lor să contribuie 
ia îndeplinirea la timp și în bune con- 
dițiuni a planului de producție al de- 
noului.

T. POP 
corespondent

lrle, folosindu-se de diferite mașini ca: 
betoniere, collerganguri, pompe de 
mortar, injectoare și altele. Lucrînd 
cu asemenea utilaje, brigada de ten- 
cuitorj condusă de tov. Marin Mus
tață de la șantierul 12 blocuri Petro
șani, realizează zilnic peste 500 m.p. 
tencuială de bună calitate. Succese 
însemnate în aplicarea tencuielilor 
mecanizate obțin și brigăzile tov. M. 
Gyulai de la Vulcan, I, Schön de la 
Lonea și altele.

Pentru buna desfășurare a proce
sului muncii pe șantiere, întreprin
derile de construcții au luat o seamă 
de măsuri tehnico-organizatorice. Pe 
majoritatea șantierelor mari au fost 
înființate ateliere de prefabricate, 
unde se produc grinzi de beton, scări, 
boiandrugi, corpuri de umplutură etc. 
La punctele de descărcare a materia
lelor de construcții, din gările Petro
șani și Lupeni, descărcarea și încăr
carea nisipului, cărămizii, pietrișului 
sc face mecanizat. Pentru aprovizio
narea constructorilor cu materialele 
necesare s-a căutat să se folosească 
într-o măsură mai mare resursele lo
cale din raion. Astfel, multe șantiere 
sînt aprovizionate cu cherestea de la 
gaterul din Cîmpul lui Neag, se fo
losește pe larg nisipul de deal și ste
rilul de haldă.

Toate aceste măsuri tehnico-orga
nizatorice luate de întreprinderile de 
construcții, folosirea metodelor înain
tate de muncă, aplicarea largă a me
canizării și inițiativa creatoare a 
muncitorilor și tehnicienilor construc
tori, asigură condițiile necesare pen
tru ca constructorii să realizeze și să 

depășească sarcinile de plan ce le au 
pe acest an, să dea minerilor con
strucții cît mai multe, de bună cali
tate și la un preț de cost redus.

In munca multor întreprinderi și 
șantiere de construcții mai persistă 
însă o seamă de lipsuri serioase, care 
frînează ritmul producției la lucră
rile de construcții. Cele mai multe 
lipsuri se datoresc proastei folosiri a 
mijloacelor tehnico-materiale cu care 
sînt înzestrate aceste întreprinderi și 
șantiere, unor defecțiuni de organi
zare a muncii și nefolosirii din plin 
a capacității utilajelor mecanice. Se 
manifestă în unele locuri și o subapre
ciere din partea tehnicienilor con
structori față de aplicarea metodelor 
și procedeelor tehnice noi de muncă, 
care sînt uneori privite cu neîncre
dere.

Metoda cea mai bună de organiza
re a Șantierelor este lucrul după pro
iectul de organizare. Aceste proiecte 
prevăd amănunțit utilajele, schelele și 
sculele necesare în timp și în spa
țiu, amplasarea și deplasarea mate
rialelor și a formațiunilor de muncă, 
graficele cu termene pentru începerea, 
construirea și terminarea lucrărilor 
de bază etc. Tehnicienii de pe șantie
rele 12 blocuri și fabrica de pîine din 
Petroșani aplică satisfăcător prevede
rile proiectelor de organizare a șan
tierelor, se străduiesc să respecte ter 
menele stabilite pentru începerea șl 
terminarea lucrărilor. Nu același lu
ciu se poate spune însă despre șan
tierele Petrila II (șef de șantier tov. 
inginer Mathe), șantierul Lupeni (șef 
de șantier tov, inginer Eugen Pizo) 

și șantierul Bărbăteni (șef de șantier 
tov. inginer Iordache), unde se încal
că prevederile proiectului de organi
zare, nu se respectă termenele sta
bilite de începere și terminare ă lucră
rilor planificate.

Folosirea justă a materialelor de 
construcții, fără risipă, este o condi
ție principală pentru asigurarea unei 
bune desfășurări a muncii pe șantie
re și a ieftinirii construcțiilor. Mai 
sînt însă șantiere, ca cele din Lupeni, 
Lonea, Petrila, unde materialele de 
construcții nu sînt păstrate în bune 
eondițiuni, ci stau împrăștiate pe cu
prinsul șantierului, în calea autoca
mioanelor care le calcă și le distrug. 
Multe materiale — cărămidă, nisip, 
var, corpuri de umplutură — se ri
sipesc în timpul transportării lor din 
cauza neglijenței echipelor de la 
transport. De asemenea, pe unele șan
tiere materialele se manipulează de
fectuos, provccîndu-se risipă. Astfel, 
se pierde mult mortar la prepararea 
și transportarea lui pe schele.

Șantierele din Valea Jiului sînt în
zestrate cu un parc apreciabil de uti
laje și mașini, care ușurează muncă 
constructorilor și măresc productivi
tatea muncii lor. Munca manuală este 
înlocuită pe șantiere în proporție de 
50 Ia sută cu cea a mașinilor, dar în 
folosirea utilajelor nu se atinge de 
cît rar productivitatea lor nominală. 
Folosind utilajele sub indicii lor pla - 
nificați, așa cum se face pe șantie
rele de la Petrila și Lupeni, crește 
prețul de cost al construcțiilor și se 
lungește perioada de execuție a lu
crărilor.

• Lipsuri însemnate persistă încă în 
extinderea metodelor înaintate de 
muncă pe șantiere. La șantierul Uri- 
cani, brigada de tencuieli mecanizate 
nu este sprijinită de tehnicieni. Din 
lipsa de interes a tov. inginer loan 
Sitescu, această brigadă obține re
zultate mult sub realizările altor bri
găzi din Valea Jiului. Conducerea 
șantierului din Lupeni, în frunte cu 
tov. inginer Eugen Pizo, n-a creat 
timp de trei luni condiții de lucru 
pentru brigada de tencuieli mecani
zate, ceea ce a dus pînă la urmă lă 
desființarea acestei brigăzi. Aseme
nea atitudini față de metodele îna1- 
intate de muncă au făcut ca și creș
terea de noi cadre calificate pe șan
tiere să devină anevoioasă. Lucrînd 
după vechile metode sau nefiind sprh 
jiniți în muncă, tinerii muncitori con
structori n-au posibilitatea de a se 
califica în folosirea metodelor înain
tate de muncă.

Cea mai mare lipsă însă în munca] 
întreprinderilor și șantierelor, este 
actualmente nerespectarea termenelor 
de predare a lucrărilor construite. La 
întreprinderea 704 construcții de la 
Uricani. blocurile Fg. 1, V., U. I și 
U. 2, cu numeroase apartamente, nu 
sînt predate nici acum cu toate că au 
fost construite de multe luni. La fel, 
în cadrul întreprinderii 702. pe șantie
rul Lupeni, s-au început lucrări de 
construire a două noi blocuri, dar 
încă nu s-au predat cele trei blocuri 
construite anul trecut. Tot așa, pe 
șantierul s-a11 ■'instruit în

(Continuare în pag. 4-a)
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Tratativele
,,Pravda“ publică astăzi documen

tele pe care le-au schimbat guvernul 
U.R.S.S. și guvernul S.U.A. în cursul 
tratativelor sovieto-america ne în pro
blema atomică.

După cum se știe, guvernul sovie
tic, urmînd în mod consecvent poli
tica sa de pace, a prezentat în repetate 
rînduri în Organizația Națiunilor U- 
nite propuneri prevăzînd încheierea 
unei convenții internaționale cu pri- 

!vire la interzicerea necondiționată â 
armei atomice, cu hidrogen și a ce
lorlalte tipuri de arme de extermina- 
re în masă, cu privire la reducerea 
substanțială a armamentelor clasice 
și la instituirea unui control eficace 
asupra respectării acestor acorduri. 
Prezentînd aceste propuneri, guver
nul sovietic a pornit de la faptul că 
ele corespund cererilor mereu cres- 
cînde ale popoarelor de a se pune 
capăt cursei înarmărilor, inclusiv în 
domeniuil armei atomice și cu hidro
gen, și de a se lua neîntîrziat măsuri 
pentru ca omenirea să fie ferită de 
grozăviile unui război atomic nimi
citor.

In ciuda afirmației conținute în 
memorandumul american din 9 iulie 
— nu Uniunea Sovietică, ci guvernul 
S.U.A. este acela care â împiedicat 
pînă în momentul de față încheierea 
acordurilor sus-menționate în condiții 
acceptabile pentru toate, statele su
verane si egale în drepturi.

Totuși, faptul că pînă în momentul 
de față nu s-a reușit să se realizeze 
aceste acorduri nu trebuie să micșo
reze importanța eforturilor în vede
rea realizării înțelegerii necesare în
tre puterile interesate. Iată de ce’ gu
vernul sovietic a declarat la’ timpul 
săli că este gata să participe la tra
tative confidențiale sau diplomatice 
în legătură cu propunerea președinte
lui Eisenhower din 8 decembrie 1953 
.privind folosirea internațională a e- 
nergiei atomice în scopuri pașnice.

Arăiînd că înfăptuirea acestei pro
puneri, care prevede ca statele res
pective să pună o anumită parte din 
stocurile lor de materiale atomice la 
dispoziția unui Organism internațio
nal pentru folo’sirea' energiei atomice 
în scopuri pașnice nu poate contribui 
lâ încetarea cursei înarmărilor, gu
vernul sovietic a făcut un nou efort 
pentru a găsi o ieșire din situația 
creată. El a propus ca în cursul tra
tativelor să se examineze concomi
tent propunerea Uniunii Sovietice ca 
statele participante la Acord, călă- 
uzindu-se de năzuința de a micșora 
încordarea internațională, să-și asu
me obligația solemnă și necondițio
nată de â’ nu folosi arma atomică, cu

sovieto-americane în problema atomică
hidrogen și alte arme de exterminare 
în masă.

Guvernul sovietic ă subliniat că 
realizarea unui acord internațional în 
această problemă ar putea constitui 
un important pas pe calea spre com
plecta înlăturare din armamentele 
statelor a armei atomice, cu hidro
gen și a celorlalte tipuri de arme de 
exterminare în masă, cu instituirea 
unui strict control internațional, care 
să asigure îndeplinirea acordului pri
vitor la interzicerea folosirii armei 
atomice în scopuri de război.

Documentele publicate astăzi arată 
însă că guvernul S.U.A. a adoptat o 
poziție negativă și față de această 
propunere a U.R.S.S. După cum re
iese din documente, guvernul S.U.A. 
a încercat să justifice poziția sa ne
gativă prin argumente foarte șubrede, 
invocînd, de exemplu, că n-ar putea 
fi convins de faptul că un acord cu 
privire la renunțarea necondiționată 
a statelor la folosirea armei atomice 
si cu hidrogen va fi îndeplinit. Pu- 
nîndu-se însă astfel problema, orice 
tratat internațional poate fi pus la 
îndoială I

Documentele publicate denotă că în 
etapă actuală a tratativelor sovieto- 
americane nu s-a reușit încă să se 
cadă de acord asupra pozițiilor păr
ților într-o serie de probleme esen
țiale. In . cursul tratativelor, cruvernul 
sovietic a insistat și continuă să in
siste asupra necesității unor acordmi 
internaționale care să asigure nead- 
miterea folosirii energiei atomice în 
scopuri de război și să facă cu pu
tință folosirea ei numai în scopuri 
pașnice, spre binele omeqirii. După 
cum se știe, știința sovietică a ob
ținut succese remarcabile în lupta 
pentru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice. In U.R.S.S. funcțio
nează deja prima centrală electrică 
din lume pe bază de energie atomică.

Se știe, pe de altă parte, că guver
nul S.U.A. declară de asemenea că 
se străduiește să contribuie la folo
sirea energiei atomice în scopuri 
pașnice.

Intrucît ajungerea la un acord asu
pra pozițiilor în această problemă în
tre U.R.S.S. și S.U.A are o mare în
semnătate pentru realizarea unei în
țelegeri internaționale privitoare lă 
folosirea energiei atomice în scopuri 
pașnice, guvernul sovietic consideră 
că este de dorit că cele două guverne 
să-și continue eforturile în scopul 
unei apropieri a pozițiilor părților. 
Posibilitățile pentru ajungerea la un 
acord asupra pozițiilor părților nu 
trebuie considerate epuizate.

In nota memorială din 22 septem

brie, guvernul sovietic a atras aten
ția guvernului S.U.A. asupra unor 
principii importante de care nu se 
poate să nu se țină seamă la exami
narea problemei colaborării interna
ționale în domeniul folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice. O premi
să esențială a colaborării internațio
nale în acest domeniu o constituie re
cunoașterea faptului că orice acord 
de acest fel nu trebuie să pună o oa
recare țară sau un grup de țări într-o 
situație privilegiată, în care această 
țară sau acest grup de țări ar putea 
să impună voința lor altor state.

Orice organism internațional, creat 
pe baza Unui acord respectiv între 
state, își poate îndeplini cu succes 
funcțiile numai în cazul cînd compe
tența lui, destul de largă pentru a-i 
permite să îndeplinească în mod e- 
ficient misiunile care i-aii fost încre
dințate, nu va fi folosită în același 
timp în detrimentul securității unor 
sau altor state. Acest organism poate 
să corespundă destinației sale numai 
în cazul cînd competența și sarcinile 
sale, la fel ca și activitatea sa prac
tică. vor fi în concordanță cu prin
cipiile unanim recunoscute ale Cartei 
Națiunilor Unite.

Guvernul sovietic împărtășește pă
rerea guvernului S.U.A. că organis
mul internațional respectiv să ranor- 
teze Consiliului de Securitate și Adu
nării Generale despre activitatea să. 
Se înțelege de la sine că atunci cînd 
în legătură cu aceasta se vor ivi ches
tiuni privind securitatea unor sau 
altor state, hotărîrile necesare trebuie 
luate tocmai de Consiliul de Securi
tate în conformitate cu _ competența 
sa ca organism care poartă răspun
derea principală pentru menținerea 
păcii și securității internaționale.

Caracterul actual al acestor prin
cipii reiese absolut evident dacă a- 
mintim că în ultima vreme în coloa
nele presei americane au apărut nu
meroase informații despre intenția 
cercurilor guvernante din S.U.A. de 
a crea un oarecare „pool atomic“ (u- 
niune internațională) care, potrivit 
celor scrise de ziarele americane, să 
reprezinte ceva în genul „planului ă- 
tomic al lui Marshall“ și să nu fie sub 
controlul Organizației Națiunilor U- 
nite. Referindu-se la planurile de 
creare a acestei „uniuni internațio
nale", observatorul agenției america
ne Associated Press, Hightower, scria 
recent că „acest organism va funcțio
na în afara O.N.U.-ului, altfel activi
tatea lui ar putea fi împiedicată (?!)! 
de manevrele comuniștilor". Nu este 
necesar să arătăm că planuri de ă- 
cest fel nu pot cîtuși de puțin con- 
tribuí la rezolvarea problemei folosi

rii energiei atomice în scopuri paș
nice.

După cum se arată în notă memo
rială din 22 septembrie, „guvernul 
sovietic, luînd notă de declarația gu
vernului S.U.A. că este gata să reia 
oricînd tratativele legate de folosirea 
pașnică a energiei atomice, declară 
la rîndul său. că este gata să conti- 
nuie aceste tratative pentru examina
rea atît a propunerii guvernului so
vietic, cît si a propunerii guvernului 
S.U.A.“.

In lumina acestei declarații, nu ponte 
să nu provoace mirare faptul că repre
zentantul S.U.A., Lodge, luînd cuvîntul 
la 24 septembrie în ședința Comitetu
lui General al Adunării Generale a 
O.N.U., a susținut că, chipurile, U- 
niunea Sovietică ar refuza să parti
cipe la proiectul de creare a unui Or
ganism internațional pentru folosirea' 
energiei atomice în scocuri pașnice. 
RăspUnzînd la această declarație ne
întemeiată, reprezentantul U.R.S.S., 
A. I. Vîșinski, a arătat în mod just 
că declarația lui Lodge, potrivit că
reia Uniunea Sovietică ar refuza să 
colaboreze la problema creării unul 
organism internațional pentru ener
gia atomică, nu corespunde realității.

Publicarea în presă a tuturor do
cumentelor privitoare la tratativele 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. în proble
ma atomică a fost propusă de guver
nul sovietic la 22 septembrie, pentru 
ca opinia publică să fie informată a- 
sunra’ tratativelor; Totodată, s-a ară
tat că publicarea întregii corespon
dențe diplomatice privitoare la tra
tative este determinată de faptul că 
în presă au apărut informații care au 
oglindit inexact pozițiile părților. Se 
știe. între altele, că unele ziare ame
ricane au încercat în repetate rînduri 
să denatureze poziția Uniunii Sovie
tice în problemă energiei atomice, ur
mărind să dezinformeze opinia publi
că americană. Publicarea documente
lor vă putea pune canal inexactități
lor de orice fel în prezentarea aces
tei probleme importante, care afectea
ză nu numai interesele popoarelor 
din U.R.S.S. și S.U.A., ci și ale po
poarelor din toate țările.

Uniunea Sovietică, luptînd neînce
tat pentru cauza păcii și securității 
în întreagă lume, ă sprijinit și spri
jină în permanență o asemenea re
zolvare ă problemei ^atomice, care să 
poată preîntîmpină primejdia unui 
război atomic și să deschidă perspec
tive largi pentru folosirea energiei a- 
tomice nu în scopuri de distrugere, 
ci în scopurile construcției, ale pro
gresului omenirii.

(Articol de fond apărut în ziarul 
„PRAVDA“ nr. 269 (13202)
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acest an trei blocuri și un cămin, dar 
blocurile înălțate anul trecut încă nu 
sînt date în folosința minerilor. Con
ducerea întreprinderii 703 Petrila a 
repartizat 25 zidari la diferite lucrări 
secundare și numai un singur zidar a 
rămas să execute, timp de luni de 
zile, lucrările de finisare a blocului 
H cu 32 apartamente.

Aceste lipsuri au fost posibile și 
datorită faptului că serviciile din ca
drul trustului n-au fost în suficientă 
măsură mobilizate la rezolvarea mul
tiplelor probleme ce stau în fața în
treprinderilor de construcții. Așa, de 
exemplu, serviciul tehnic (șeful ser
viciului tov. inginer Vasile Vlasin) 
n-a reușit încă să se achite de sarci
nile pe care le are. rezolvînd proble
mele și dînd soluțiile în majoritatea 
cazurilor din birou, rupte de reali
tatea de pe teren și de necesități.

Serviciul producției, care a făcut 
unele progrese în îmbunătățirea ac

al
Pentru un ritm mai rapid 

lucrârilor de construcfii în Valea Jiului
tivității sale, mai are încă lipsuri în 
ce privește urmărirea respectării pla
nului fizic de predare a lucrărilor, 
astfel că de multe ori urmărindu-se 
numai realizarea planului valoric se 
neglijează realizarea planului fizic.

Toate aceste lipsuri pot și trebuie 
să fie lichidate cît mai curînd. Con
ducerile întreprinderilor și șantierelor 
de construcții din Valea Jiului trebuie 
să fie pătrunse de însemnătatea sar- 
cinei ce le stă în față: clădirea a cît 
mai multe locuințe de bună calitate 
pentru mineri. Aceste conduceri tre
buie să știe că sarcinile de plan sînt 
obligatorii și, deci, ele trebuiesc res
pectate întocmai. Nu se mai poate ad
mite nerespectarea termenelor de pre
dare a construcțiilor clădite.

In cinstea celui de al II-leâ Con
gres al partidului și a zilei de 7 No
iembrie, muncitorii și tehnicienii con
structori din Valea Jiului și-au luat 
noi angajamente în muncă. Condu
cerile întreprinderilor de construcții 
au datoria să-și concentreze toate for

țele în direcția asigurării condițiilor 
îndeplinirii cu succes a acestor anga
jamente. Și pentru aceasta au la în- 
demînă toate cele necesare. Pe șan
tierele de construcții trebuie asigurată 
buna desfășurare a muncii, pentru rea
lizarea ritmică a sarcinilor de plan; 
trebuie respectate proiectele de orga
nizare, trebuie asigurată funcționarea 
deplină a utilajelor mecanice, lărgite 
formele noi de organizare a forțelor 
de muncă, ca brigăzile complexe și 
de specialitate, îmbunătățită aprovi
zionarea cu! materiale.

Succesele obținute în muncă pînă 
acum de constructori sînt o puternică 
dovadă a largilor posibilități de rea
lizare în bune condițiuni a sarcinilor 
de plan. Trebuie să învățăm din aces
te succese și să stîrpim lipsurile care 
mai persistă în munca noastră.

Să dăm cît mai multe construcții 
pentru mineri, de bună calitate, la un 
preț de cost redus și la termenele 
stabilite I

Armata Populară Chineză 
de Eliberare 

ripostează energic provocărilor 
bandelor ciankaișiste

FUȚZIAN (Agerpres). — Chină 
Nouă transmite :

La 23 septembrie. avioane ciankai
șiste au efectuat 11 atacuri împotri-' 
va insulei Amoy. Artileria antiae
riană a armatei populare de elibe
rare ă doborît trei avioane și a ava
riat alte șase.

In aceeași zi șase avioane cian- 
kăișiste au atacat punctul Ciucijen,- 
peninsula Gulei și Ciankou din ra
ionul Cianpu, au aruncat 17 bombe 
și au mitraliat locuitori pașnici. La’ 
Ciucijen au fost rănite cinci persoa< 
ne, iar pe peninsula Gulei au fost 
distruse cîteva case. In apropiere de 
Ciankou a fost scufundat un vas de 
pescari.

In aceeași zi trupele ciankaișiste, 
care se găsesc pe insula Quemoy, au 
supus focului artileriei cîteva puncte 
din Amoy.

Artileria armatei populare de eli
berare a ripostat energic și a dis
trus șase tunuri ale ciankaișiștilor.
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