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Un mare eveniment 
in viata internațională 

/ l

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Crește âvîntul întrecerii socialiste
Noua propunere a Uniunii Sovietice, prezentată la 30 sep

tembrie la Organizația Națiunilor Unite de A. I. Vîșinski, cu 
privire la reducerea înarmărilor și la interzicerea armelor de ex
terminare în masă, reprezintă una din cele mai importante ini
țiative de pace luată de Uniunea Sovietică în ultima vreme. Ea 
va da un nou și puternic imbold procesului de destindere ce a 
început să se manifeste în relațiile internaționale.

Propunerea prezentată de A. I. Vîșinski face parte orga
nică din eforturile neobosite și pline de grijă pentru soarta și 
viitorul omenirii pe care Uniunea Sovietică le depune pentru 
a înlătura primejdia unui război atomic, care ar cufunda toate 
țările lumii în suferințe fără seamăn. Această propunere arată 
cu putere că Uuniunea Sovietică nu se mărginește să proclame 
că orice problemă internațională litigioasă poate fi rezolvată 
prin tratative pașnice; șî în practică,-pe terenul faptelor. Uniunea 
Sovietică nu neglijează nici un efort pentru a micșora distanța 
care separă pozițiile diferitelor state în problemele de care de
pind menținerea și consolidarea păcii în lume, pentru a va
lorifica orice posibilitate de înțelegere și pentru a oferi, așa 
cum dorește întreaga omenire, o bază concretă și practică de 
discuție și colaborare în aceste probleme.

Reducerea înarmărilor și interzicerea armelor atomice, cu 
hidrogen -și a celorlalte arme de exterminare în masă este una 
dintre cele mai însemnate șî urgente probleme de acest fel. 
Oricine își dă seama că o destindere de .mari proporții în situa
ți'’ internațională nu poate fi realizată cită vreme unele Siu.e 
continuă să acumuleze arme și forțe armate, să instaleze baze 
militare pe teritorii străine, să înjghebeze coaliții și blocuri a- 
gfesive. alocînd cea mai mare parte a veniturilor și resurselor 
lor în scopuri care n-au nimic comun cu interesele păcii. De 
aceea este firesc imensul șî caldul interes stîrnit în lumea în
treagă de proiectul de convenție internațională propus de Uniu
nea Sovietică. încheierea acestei convenții ar duce Ia curmarea 
giganticei irosiri de resurse și de muncă omenească pricinuită 
de goana înarmărilor și ar face posibilă deplina folosire în sco
puri pașnice a descoperirilor științei și tehnicii, inclusiv a celei 
mai mărețe descoperiri a geniului omenesc, energia atomică.

De aceea Uniunea Sovietică, credincioasă politicii sale de pace 
și colaborare internațională pune de ani de zile în centrul ac
țiunilor sale de pace la O.N.U. elaborarea unor propuneri cons
tructive cu privire la reducerea înarmărilor și la interzicerea 
armelor de exterminare în masă. Faptul că Uniunea Sovietică 
acceptă astăzi ca, în scopul încheierii unui acord în acest sens, 
să fie luate ca bază propunerile Franței și Angliei, arată cît de 
puternic este spiritul de înțelegere și colaborare al Uniunii So
vietice, cît de mare este voința ei de a înlătura orice-piedici din 
calea unui astfel de acord.

Propunerile prezentate la 30 septembrie de Uniunea So
vietică prevăd ca tratatul cu privire la reducerea înarmărilor 
șî la interzicerea armelor de exterminare în masă să cuprindă 
următoarele principii fundamentale : statele să-și reducă în de
curs de 6 luni (sau un an) armamentele, forțele lor armate și 
alocațiile din bugetele de stat pentru scopuri militare în pro
porție de 50 la sută față de nivelul existent la 31 decembrie 1953. 
îndeplinirea acestei obligații asumată de state va fi controlată 
de o comisie internațională provizorie de control, care va func
ționa pe lîngă Consiliul de Securitate al O.N.U.

După efectuarea măsurilor prevăzute mai sus va începe efec
tuarea concomitentă a unei noi serii de măsuri șî anume : sta
tele își vor reduce într-un nou termen de 6 luni (sau un an) 
armamentul, forțele armate și alocațiile din bugetele de stat 
pentru scopuri militare cu restul de 50 la sută din nivelul existent 
la 31 decembrie 1953. Tot în această etapă se va realiza inter
zicerea totală a armelor atomice, cu hidrogen și a altor tipuri 
de arme de exterminare în masă, cu interzicerea producției aces
tor tipuri de arme șî scoaterea lor complectă din armamentele 
statelor. Toate materialele atomice existente vor fi folosite nu
mai în scopuri pașnice.

Pentru înfăptuirea controlului asupra îndeplinirii convenției 
cu privire la interzicerea armei atomice, cu hidrogen și a celor
lalte arme de exterminare în masă, statele vor înființa un orga
nism internațional permanent care va avea împuternicirea de 
a exercita acest control -- inclusiv dreptul de inspecție, în mă
sura necesară pentru a asigura îndeplinirea convenției de către 
toate statele.

Noile propuneri aie Uniunii Sovietice reprezintă un mare 
eveniment de însemnătate mondială, care va exercita o puter
nică și binefăcătoare influență asupra întregii desfășurări a re
lațiilor internaționale. In cercurile O.N.U. se subliniază marea 
impresie pe care au făcut-o aceste -propuneri. Reprezentanții 
Franței, Angliei și Statelor Unite au recunoscut caracterul nou 
și important al propunerilor sovietice. Este semnificativ că dele
gatul Angliei, Llovd, care urma să ia cuvîntul la 1 octombrie 
și-a amînat cuvîntarea pentru ziua de 4 octombrie, în urma 
prezentării noii propuneri sovietice pe care a declarat că vrea

In toate secțiile Uzinei de 
reparat utilaj minier din Pe
troșani munca se desfășoară 
într-un, ritm viu. Muncitorii 
de aici se străduiesc, în ca
drul întrecerii, să traducă în 
fapte angajamentele luate în 
cinsteii celui de al Il-lea Con
gres al partidului și a zilei de 
7 Noiembrie. Despre acest lu
cru vorbesc realizările nume
roșilor muncitori, realizări 
care sîn.t oglindite de grafi
cele de întrecere din fiecare 
secție.

In secția mecanică, de pil-

Noul cartier de locuințe 
muncitorești din Lupeni se 
dezvoltă pe zi ce trece. Aici, 
constructorii clădesc blocuri 
de locuințe, cămine, magazi
ne. Pînă acum, s-au înălțat 9 
blocuri de locuințe, un cămin 
și cîteva magazine.

In cinstea celui de al doilea

(Continuare in pag. 2-a)

In cinstea celui de al II-lea 
Congres al partidului și a zi- 

,lei de 7 Noiembrie, grupa sin
dicală nr. 19 de la uzinele 
metalurgice ,,21 Decembrie“ 
din Capitală, a inițiat, cu cî
teva zile în urmă, acțiunea 
prețioasă de sprijinire organi
zată a muncitorilor rămași 
în urmă cu scopul ridicării 
lor la nivelul fruntașilor

In mai toate întreprinderile 
sînt frecvente cazurile cînd, 
în cadrul aceleiași grupe sin
dicale între realizările cîtor- 
vă fruntași și cele ale celor
lalți membri ai gruoei, este o 
mare diferență. Străduința 
izolată a fruntașilor, fără o 
preocupare permanentă din 
partea acestora de ridicare 
la nivelul lor, a celor rămași 
în urmă are drept rezultat ne- 
îndepiinirea planului global al 
întreprinderii. Aplicarea a- 
cestei inițiative are o mare 
importanță pentru dezvoltarea 
întrecerii socialiste, deoarece, 
prin ridicarea celor rămași 
în urmă la nivelul fruntașilor 
în producție se obține un ă- 
vînt general în lupta comună 
pentru îndeplinirea și depăși
rea planului de producție.

încă din primele zile de. la

Infr-un ritm mai viu
dă, cele mai remarcabile suc
cese le-au înregistrat pe luna 
septembrie muncitorii Gheor- 
ghe Vlădău. Margareta llieș. 
Lucian Paul, Zoltan ‘ Gaia, 
Traian Lazăr și alții care 
și-au întrecut productivitatea 
planificată cu 70-117 la sută. 
La secția turnătorie, echipele 
de turnători conduse de tov. 
losif Aradi, Gavrilă Rusu, 
Mihai Bertig, Francisc*Gur- 
ka, Benedek Farkas, Mihai 
Lurț și Petru Goia, ca urma
re a faptului că și-au organi
zat bine munca, au reușit să

Angajamentele constructorilor prind viajă
Congres al partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie, munci
torii constructori de pe șan
tierul din Lupeni și-au luat 
angajamentul să execute o 
serie de lucrări.

Traducîndu-și în viață an
gajamentele luate în cinstea 
Congresului partidului, zilele 

O inițiativă prețioasă
lansarea ei, inițiativă grupei 
sindicale nr. 19 de la uzinele 
„21 Decembrie" a fost îmbră
țișată cu căldură de către 
membrii altor grupe sindicale 
din întreprinderile noastre. 
Printre primii care s-au ală
turat acestei inițiative sînt 
muncitorii din grupa l-a sin
dicală de la întreprinderea 
„Electroapărataj“ din Capi
tală. In consfătuirea de pro
ducție care a avut loc marți 
după terminarea schimbului, 
membrii acestei grupe au ho- 
tărît să nu lase pe nici unul 
din cei rămași în urmă să lu
creze nesprijinit pentru ca 
astfel întreaga grupă să de
vină în cel mai scurt timp 
fruntașă. Pînă acum, inițiati
va a mai fost îmbrățișată de 
membrii grupei sindicale nr. 
1 de la uzinele „Semănătoa
rea“, de cei ai grupei sindi
cale nr. 7 de la țesătoria 
„Donca Simo“ din Capitală, 
de membrii grupei sindicale 
nr. 34 din schimbul B al sec
ției filatură de la uzinele „30 
Decembrie" Arad și de mem
brii altor grupe sindicale care 
de asemenea au hotărît ridi
carea tuturor muncitorilor din 
grupă la nivelul fruntașilor. 

încheie luna septembrie cu 
depășiri ale sarcinilor de plan 
cuprinse între 80-120 la sută.

Și în secțiile construcții și 
iitingărie muncitorii s-au stră
duit în cadrul întrecerii să-și 
depășească normele de lucru 
stabilite. Astfel, tov. Constan
tin Popa, Ștefan Dușa, Vasile 
Rusu, Maria Magda, Rozalia 
Muntean, Ana Cucurudea, Io- 
sif Balog și alții au efectuat 
cu 70-90 la sută mai multe 
lucrări decit aveau planificat.

I. TAR AS 
corespondent

trecute constructorii de pe 
acest șantier au dat în folo
sință minerilor din Lupeni 
blocul nr. 3“cu 44 apartamen
te. De asemenea, brigada 
tîmplarului Gheorghe Baciu 
și brigada zugravului Ozvan 
Âniș au executat în proporție 
de 90 la sută lucrările inte
rioare ale blocului II și de 
50 Ia sută lucrările blocului 
IV. In același timp, brigada 
de tencuitori condusă de tov. 
Gheorghe Filip, a executat în 
proporție de 60 la sută ten- 
cuielile de la blocul V.

Cu mult entuziasm se mun
cește și la construirea blocu
rilor VI și XI, unde brigadă 
complexă de zidari a tov. Ioan 
Tulei, obține depășiri de nor
mă de 30-50 la sută.

IN CLIȘEU : Blocul nr. 3 
cu 44 apartamente care, con
form angajamentului luat de 
constructori, în cinstea Con- 
gresuiui partidului, a fost dat 
în folosință minerilor din Lu
peni.

In consfătuirile de producție 
care au avut loc cu acest pri
lej, mulți dintre cei rămași în 
urmă s-au angajat să urme
ze îndrumările fruntașilor ca
re îi vor ajuta să le aplice 
întocmai în muncă pentru à 
ajunge și ei fruntași.

Luînd în discuție inițiativa 
prețioasă a grupei sindicale 
nr. 19 de la uzinele „21 De
cembrie" din București, în 
ședința sa din 29 septembrie 
a c„ Prezidiul Consiliului 
Central al Sindicatelor, con 
sideră că această inițiativă 
are o mare importanță pen
tru dezvoltarea întrecerii so
cialiste și de aceea, cere tu
turor organelor sindicale să o 
extindă în toate întreprinde
rile din țară, organizînd spri
jinirea celor rămași în urmă 
de către fruntași. Aceasta va 
contribui în mare măsură la 
desfășurarea cu succes a în
trecerii socialiste în cinstea 
Congresului partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie, lă rea
lizarea planului la toți indi
cii, la ridicarea productivită
ții muncii și reducerea pre
țului de cost al produselor.

(Agerpres)



'Z STEAGUL ROȘU

La ordinea zilei

îmbunătățirea continua a activității unităților comerciale
In anii regimului democrat-popu- 

iar, în țara noastră s-a dezvoltat un 
comerț de tip nou, comerțul socialist. 
Noul comerț este pus în slujba po
porului muncitor și este complet 
străin de metodei! de jaf și înșelă
ciune ale comerțului capitalist.

Rețeaua comercială din Valea Jiu
lui se dezvoltă an de an. Pînă acum, 
în diferite localități ale raionului nos
tru funcționează peste 200 unități co
merciale. S-au construit și se con
struiesc noi localuri pentru diferite 
unități comerciale. La Uricani au fost 
construite localuri pentru magazine 
alimentare, măcelării, aprozar, la Lu- 
peni o nouă cofetărie, iar la Vulcan 
și Lonea sîrl în curs de construcție 
noi blocuri cu magazine. Zilele tre
cute s-au deschis magazine noi la 
LivC^'nl și Petroșani, iar la 15 oc
tombrie se .? deschide un nou restau
rant în Petroșani,

Oameni noi au apărut în unitățile 
comerțului socialist. Tot mai mulți 
vînzători adoptă o atitudine nouă 
față de muncă și bunul obștesc, ati
tudine din care lipsesc cu desăvîrșire 
vechile trăsături ale comerțului bur
ghez ; necinstea, înșelarea și jefuirea 
cumpărătorilor. Acum, onestitatea, 
bunăvoința, calmul, grija pentru ne
voile cumpărătorilor, disciplina, spi
ritul de răspundere și dragostea de 
muncă, caracterizează o mare parte 
a noilor lucrători din comerț.

Partidul și guvernul nostru poartă 
o permanentă grijă pentru ridicarea 
continuă a bunăstării oamenilor mun
cii. Aceasta se tfede clar prin dez
voltarea continuă ă producției bunu
rilor de larg consum și datorită a- 
cestui fapt, aprovizionarea tot mai 
bună a unităților comerciale cu pro
duse și sortimente variate, de bună 
calitate, care sînt mult cerute de oa
menii muncii.

Mulți vînzători din brigăzile de 
bună deservire din unitățile comer
ciale caută să facă față cu "¡succes ce
rutelor oamenilor muncii, deservîn- 
uu-i cu atenție. Ei arată cumpără
torului diferite sortimente de produ

In „Steagul Roșu“ nr. 1550 din 14 
septembrie a. c. a apărut la rubrica 
„Ni se semnalează că..." o scrisoare 
semnată de tov. C. Simota în care se 
arăta că pîinea care se distribuie prin 
magazinele alimentare din Petroșani 
este de calitate proastă fapt care pro
voacă nemulțumiri în nodurile cum
părătorilor.

Conducerea întreprinderii de Pani
ficație Petroșani ne informează că 

se, scoțînd în evidență calitățile pro
duselor și avantajele lor. Mulți vîn
zători folosesc cu succes reclama di
feritelor produse prin vitrine și ștan
duri în interiorul magazinelor. Astfel, 
colectivul magazinului textil nr. 22/43 
din Vulcan clă totdeauna . tenție a- 
ranjării și prezentării mărfurilor în 
vitrine și magazin. La fel se preo
cupă de această problemă colectivele 
magazinelor nr. 1/31 Petroșani, nr. 
16/48 Lonea, 31/52 Lupeni și altele, 
care știu să-și amenajeze frumos vi
trinele și interioarele magazinelor.

Rezultatele frumoase obținute pînă 
acum în ce privește dezvoltarea con
tinuă a rețelei de unități comerciale 
și ridicarea nivelului deservirii în u- 
nitățiie comerțului socialist, sînt însă 
umbrite în parte de upele lipsuri care 
mai persistă în acest domeniu. Astfel, 
majoritatea organizațiilor comerciale, 
în loc să dezvolte rețeaua de unități 
comerciale în cartierele muncitorești, 
se luptă care să deschidă cît mai multe 
unități în... centru, pe strada princi
pală a localităților. Astfel, s-a ajuns 
ca în Petroșani, pe o distanță de 500 
rn. de pe strada principală să fie 9 
magazine alimentare și 14 magazine 
cu produse industriale, pe cînd în 
cartierele muncitorești ale orașului 
să funcționeze numai 5 magazine ali
mentare. O asemenea... repartizare a 
rețelei de unități comerciale se poate 
intîlni și la Lupeni, Vulcan, Lonea. 
Aceasta face ca oamenii muncii din 
cartiere să facă drum lung pînă „în 
centru'* după cumpărături.

Conducerile organizațiilor comer
ciale trebuie să treacă la lichidarea 
cu hotărîre a lipsurilor din activita
tea lor. Rețeaua de unități comer
ciale trebuie dezvoltată în raport cu 
numărul populației din cartierele 
muncitorești. E necesar să se dea 
toată atenția înființării de noi uni
tăți comerciale în localități ca Live 
2eni, Iscroni, Paroșeni, Uricani, Cîm- 
pul Iui Neag. Cimpa, care acum se 
transformă tot mai mult în centre 
muncitoiești. De exemplu, la Live- 
zeni e necesar încă un magazin de 

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU"

S-au luat oăsorâ de îndreptare
pentru îmbunătățirea calității pîinii, 
s-au luat măsuri să se prelucreze cu 
toți tehnicienii întreprinderii proce
sul tehnologic pe faze. Conducerea în
treprinderii s-a angajat să depună 
toate eforturile pentru a da oamenilor 
muncii din raionul Petroșani pîine de 
bună calitate.

■&
Tot la rubrica „Ni se. semnalează 

că..." a apărut nu de mult o cores- 

produse textile, la Cîrnpul lui Neag 
de magazine alimentare și aprozar, 
la Dîlja Maie de un magazin cu pro
duse alimentare raționate, etc.

Muncitorii din comerțul nostru so
cialist trebuie să dea toată atenția 
unei cît mai bune deserviri a oame
nilor muncii, păstrării în bune con- 
dițiuni a produselor alimentare. Este 
condamnabilă atitudinea de nepăsare 
ce se manifestă la conducerea abato
rului dm Petroșani față de păstra
rea bună a cărnii, slăninii, unturii. 
Nepăsare față de buna păstrare a 
produselor se manifestă și la unită
țile T.A.P.L. Astfel, la cofetăria 
T.A.P.L. din Petroșani, 40 borcane 
de sirop de lămîie și portocale, din 
cauza proastei preparări și păstrări 
s-au alterat De asemenea, la depozi
tul T.A.P.L. peste 700 kg. brînză, 
fiind prost păstrată, s-a alterat, iar la 
bucătăria restaurantului Parîngul se 
prepară uneori mititei din carne ne
corespunzătoare. Lipsuri mai sînt în 
ceea ce privește prezentarea mărfuri
lor. Astfel, vitrinele magazinelor nr. 
27/38 textil' și nr. 30/41 tricotaje Lu
peni, nr. 17/49 textil Cimpa sînt a- 
ranjate fără gust, multe vitrine nu 
sînt luminate suficient etc.

Toate aceste lipsuri pot și trebuie 
lichidate grabnic. Ele se datoresc în 
bună parte secției comerciale a Sfa
tului popular raional, care n-a îndru
mat si controlat suficient felul cum 
organizațiile și unitățile comerciale 
își îndeplinesc sarcina ce le stă în 
față, de a aproviziona în condițiuni 
cît mai bune pe oamenii muncii cu 
cele necesare traiului, de a practica 
an comerț civilizat, socialist.

Comitetul sindical raional al mun
citorilor din comerț trebuie să se de
baraseze de metodele birocratice de 
muncă și să educe continuu pe lucră
torii din organizațiile și unitățile co
merciale în spiritul atenției față de 
nevoile oamenilor muncii cumpărători 
și grijii pentru bunul obștesc.

Să îmbunătățim continuu activita
tea unităților comerciale în raionul 
nostru !

pondență semnată de tov. P. Mihăes- 
cu în care se arăta că pe strada din 
apropierea policlinicii între cele două 
magazine alimentare din Petrila exis
tă grămezi mari de gunoaie care răs- 
pîndesc un miros urît și îngreunează 
circulația.

In legătură cu aceasta conducerea 
Sanepid Petroșani a trimis ziarului 
nostru o scrisoare în care arată că 
au fost luate măsuri de transportare 
a gunoaielor.

Cronica filmului

„Balada Siberiei“
Intre 5 și 11 octombrie, la cinema

tograful „Al. Sahia/' din Petroșani va 
ruja filmul sovietic „Balada Siberiei".

Subiectul conturează figura tînăru- 
lui și talentatului pianist Andrei Ba- 
lașov, care se întoarce de pe front ră
nit la mină. Bucuria întîlnirii cu prie
tenii săi îi este întunecată, suferind 
la gîndul că nu. va mai putea ajunge 
un pianist de seamă. Astfel, fără să 
poată fi convins de fostul său pro
fesor și de Natașa, fata care-1 iu
bește, că un adevărat artist poate în
vinge orice greutate, el pleacă în Si
beria.

Intr-o zi, un avion In drum spre 
Vladivostok aterizează din cauza vre- 
mei nefavorabile în apropierea com
binatului. Călătorii, spre surprinde
rea lui Andrei, nu sînt alții decît 
foștii săi colegi de conservator, prin
tre care și Natașa, care plecau în 
străinătate la un concurs muzical in
ternațional.

Fericită că l-a întîlnit pe Andrei, 
Natașa se miră văzîndu-1 atît de mul
țumit în mijlocul unor oameni, după 
părerea ei, departe de aspirațiile unui 
artist. Balașov o face să înțeleagă 
cîte comori sufletești se ascund în 
sufletul for. Aceasta o hotărăște să 
renunțe la plecarea în străinătate și 
să rărnînă cu el. Află însă că el e 
iubit de o fată din localitate și căl- 
cînd peste propriile ei sentimente îl 
părăsește. Dezamăgit de aceasta, An
drei pleacă Ia o stațiune meteorologi
că pe malul Obearrului înghețat. Aici 
compune poemul simfonic '..Balada 
Siberiei".

Trimițînd lucrarea fostului său 
profesor, el este chemat la Moscova. 
Aici, de față cu Natașa în sala mare 
a conservatorului, execută ..Balada 
Siberiei“. Succesul său exprimă în- 
frîngerea propriilor sale suferințe, 
credința că omul sovietic poate să-și 
îndeplinească mărețele sale îndato
riri față de Patrie.

/VozzZ mers al trenurilor
Incepînd cu data de 3 octombrie 

1954, mersul trenurilor din gara Pe
troșani va fi următorul«

Plecare spre Lupeni: 4,14, 5,53, 8,09, 
12,10, 15,30. 20,37. 23,24.

Spre Simeria: 2,37, 5,31 accelerat 
București—Hunedoara, 8,50. 11,25
pînă la Călan, 15,22 pînă la Călan, 
19,13, 21,05.

Spre Craiova: 1,15, 8,46 pînă lâ 
București, 12,00, 17,38, 20,27, 22,57 
accelerat București.

Sosire de la Lupeni: 1,38, 7,34, 10,13, 
13,06, 16.28, 20,07. 23,53.

De la Simeria: 1,05 (de la Călan), 
6,49, 9.33. 11,47 (de la Simeria), 17,10, 
20,5 (de la Călan). 22.47 accelerat 
de la Hunedoara.

De la Craiova—București: 0,18, 
5,19 accelerat de la București. 7,47, 
11,01, 14,15, 19,06 de la București.

Un mare eveniment 
în viata internaționala

(Urmare din pag. l-a)

s-o studieze cu atenție. Majoritatea 
organelor de presă și a oamenilor 
politici din cele mai diferite orientări 
din toate țările lumii recunosc pe de
plin însemnătatea excepțională a pro
punerilor sovietice. „Uniunea Sovieti
că a făcut prin aceasta acțiunea diplo
matică cea mai încurajatoare din ulti
mele luni”, recunoaște de pildă ziarul 
„New York Herald Tribune”. Noile 
propuneri ale lui Vîșinski — semna
lează agenția „France Presse” — au 
dat naștere unui viu interes în cercu
rile politice pariziene. „Problema de
zarmării. scrie aceeași agenție, a fă
cut un pas mai important în direcția 
unei soluționări decît a făcut în ani 
de zile... Nu trebuie subestimat răsu
netul ce-1 va avea discursul lui Vî
șinski în întreaga lume”

Pentru aprecierea șanselor de în- 
făniiijrp.ji unui nou acord în problema 

reducerii înarmărilor și a interzice 
rii armelor de exterminare în masă 
trebuie ținut seama într-adevăr în 
primui rînd de rolul tot mai însemnat 
pe care-1 joacă voința maselor popu
lare iubitoare de pace. Este clar că 
popoarele cer cu hotărîre să se ajun
gă la un acord și la măsuri practice 
în această chestiune. Este clar că 
noua propunere sovietică face ca re
ducerea înarmărilor și interzicerea 
armelor de exterminare în masă să 
nu mai apară ca un ideal îndepărtat 
ci ca un obiectiv cu totul accesibil și 
realizabil din punct de vedere prac
tic. Propunerea sovietică pune acest 
acord, vital pentru cauza păcii, la în-' 
demîna popoarelor. Acum e rîndul 
guvernelor occidentale să-și dovedeas
că concret voința de înțelegere.

Din rîndurile acestor guverne, in
clusiv din rîndurile guvernului ame

rican, s-au ridicat de mai multe ori 
în ultima vreme glasuri afirmînd exis
tența din partea ¡or a unei asemenea 
voințe. însuși Dulles a declarat că și 
S.U.A. „cred în posibilitatea stabilirii 
unei păci generale” și că ele își ex 
primă „dorința for fierbinte de 
micșora povara înarmărilor” și de a 
folosi energia atomică în scopuri paș
nice. întreaga lume observă însă că 
aceste declarații nu se potrivesc deloc 
cu faptele conducătorilor S.U.A. și 
anume cu asemenea fapte ca goana 
după coaliții militare în Europa și 
Asia, efortul de a reînvia militaris
mul german și a pune din nou arme 
în mîinile revanșarzilor germani, re
fuzul de a recunoaște drepturile Re
publicii Populare Chineze la O.N.U.. 
acțiunile provocatoare pe care este 
pus și încurajat să le întreprindă tră
dătorul Cian Kai-și etc. Tot atît de 
puțin se potrivesc declarațiile citate cu 
amenințările repetate pe care le ros
tesc unii conducători militari și civili 
din S.U.A. în legătură cu pregătirea 
unor „cotra-lovituri concentrate”, a- 
dică a unei agresiuni atomice, sau cu 

îndemnurile fățișe la un război „pre
ventiv” împotriva Uniunii Sovietice 
și a țărilor democrate — îndemnuri 
care apar frecvent în presa america
nă.

Popoarele cer din partea guverne
lor nu vorbe, ci fapte capabile să con
solideze pacea. Propunerea Uniunii 
Sovietice constituie un asemenea fapt. 
Ea a deschis calea spre renunțarea 
la cursa înarmărilor, spre o nouă și 
hotărîtoare micșorare a încordării 
internaționale, spre consolidarea pă
cii

Poporul romin îmbrățișează cu deo
sebită satisfacție, alături de toate po
poarele lumii, noua și strălucita ini
țiativă de pace a Uniunii Sovietice. 
Poporul nostru sprijină cu toată con
vingerea eforturile neobosite ale marii 
Uniuni Sovietice îndreptate spre re
ducerea înarmărilor, spre 'interzicerea 
armelor de exterminare în masă și 
spre folosirea energiei atomice în sco-, 
puri pașnice, în scopul apărării și 
menținerii păcii.

*-• 'Articol de fond ăpărut în 
„Scînteia“.
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Să ridicăm activitatea cabinetelor tehnice 
din întreprinderile miniere, la înălțimea cerințelor !

Regimul nostru de democrație popu
lară a creat oamenilor muncii largi 
posibilități să-și manifeste din plin 
inițiativele creatoare. Cu un avînt 
necunoscut pînă în anii puterii popu
lare, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din toate ramurile și de toate 
profesiunile au pornit la muncă și la 
luptă pentru rezolvarea diferitelor 
probleme legate de înfăptuirea baze
lor economice ale socialismului. Ni
ciodată pînă acum, poporul muncitor 
nu a arătat cu atîta entuziasm, cît 
de nesecate îi șînt inițiativele crea
toare.

Astăzi, în scopul sprijinirii mun
citorilor care se preocupă de îmbu
nătățirea utilajelor, de introducerea 
de inovații în procesul de producție, 
partidul și guvernul nostru au elabo
rat hotărîri și regulamente privind 
organizarea cabinetelor tehnice pe 
lîngă întreprinderi.

Rolul cabinetelor tehnice de la mi
nele noastre este de a asigura ino
vatorilor asistența tehnică necesară 
conturării propunerilor oamenilor 
muncii, realizării, aplicării și gene
ralizării lor în procesul de producție. 
Ridicarea continuă a nivelului profe
sional al oamenilor muncii, cu aju
torul materialului documentar de la 
bibliotecile tehnice, culegerea și lan-, 
sarea temelor pentru inovații, popu
larizarea și extinderea metodelor so
vietice, constituie problemele ce tre
buie să stea în centrul activității ca
binetelor tehnice. Organizarea schim
bului de experiență, popularizarea 
inovatorilor și a inovațiilor respec
tive, sînt acțiuni de seamă, în care 
cabinetele tehnice au un rol deosebit 
de important.

O parte din cabinetele tehnice de 
pe lîngă minele și uzinele noastre, 
îndrumate îndeanroape de conducerea 
tehnică, au reușit să devină un factor 
activ în dezvoltarea mișcării inova
torilor.

Cabinetele tehnice de la minele 
Lupeni și Aninoasa și de la.URUMP, 
au reușit prin bună lor organizare 
să atragă muncitorii și tehnicienii la 
munca de inovații. Săli corespunză
toare și bine înzestrate, biblioteci do
tate cu reviste și cărți tehnice, stau 
Ia dispoziția inovatorilor. Aceste ca
binete organizează conferințe, popu
larizează inovatorii prin stațfă de ra
dioamplificare și la panoul inovato
rilor, mai puțin însă prin presa lo
cală.

Tovarășul Ioan Almășan, respon
sabilul cabinetului tehnic de lă mina 
Lupeni, a reușit să pună lă punct 
cabinetul tehnic și să rezolve o parte 
din dosarele vechi, moștenite de la 
conducerea fostului trust Lupeni. 
Astfel, propunerile tov. Schmidt Got- 
tfried, Savu Loghin și Crișan Silviu, 
care datează din anul trecut, au fost 
rezolvate și recompensate. Acest res
ponsabil sprijină inovatorii, le dă lă
muriri și urmărește pe teren realiza
rea propunerilor.

Totuși, la mina Lupeni mai există 
lipsuri în executarea prototipurilor 
inovațiilor care se fac cu întîrziere, 
prelungind durata -de studiu a pro
punerilor.

La U.R.U.M.P., unde este respon
sabil tov. VișnoVschi Iuliu, cabinetul 
tehnic este vizitat de inovatori, care 
primesc îndrumările necesare pentru 
desăvîrșirea propunerilor. Sînt însă 
inovații care au un stagiu destul de 
lung de studiu său experimentare. 
Așa este fierăstrăul pneumatic al 
tov. Petrescu loan care datează din 
30 iunie 1952 și care estp în curs 
„de lucru“ de la acea dată. De ase
menea, mai sînt 6 propuneri de anul 
trecut a căror experimentare nu se 
mai sfîrșește din cauză că nu sînt 
controlate pe teren și nu li se fixează 
termenele de executare.

Un cabinet tehnic bine înzestrat

ing. ELEONORA TRAKKER 
responsabil cu inovațiile

in Direcțiunea Generală a Cărbunelui 

este și la mina Aninoasa. Cu toate 
■că aici s-au creat posibilități de stu
diere în cele mai bune condițiuni, 
numărul de inovatori și propuneri 
este mic față de numărul total de 
muncitori. Cei cîțiva ifîOvatori sînt 
răsplătiți pentru munca lor și popu
larizați, dar acest lucru nu este su
ficient și nu trebuie să mulțumească 
pe tov. Petre Dumitru, responsabi
lul cabinetului tehnic. Cele 37 propu
neri din anul acesta arată cît de pu
țin s-a preocupat colectivul cabine
tului tehnic de atragerea și promova
rea muncitorilor și tehnicienilor în 
mișcarea de inovații.

La unele întreprinderi, cabinetele 
tehnice sînt prea puțin vizitate, fiind 
situate în locuri necorespunzătoare. 
La mina Vulcan, deși cabinetul teh
nic este bine înzestrat el nu este 
destul de căutat, fiind instalat într-un 
loc nepotrivit. La această- întreprin
dere mișcarea de inovații a fost mult 
frînată. Propunerile de inovații sînt 
privite ca probleme secundare, iar e- 
xecutarea prototipurilor este mereu 
întreruptă pe motiv că întîietatea se 
cuvine problemelor de producție — 
de parcă inovațiile n-ar constitui un 
factor de seamă pentru sporirea pro
ducției de cărbune. Așa s-a ajuns ca 
la expoziția inovatorilor ce a fost 
deschisă la 20 august a. c., singura 
întreprindere carboniferă care n-a' 
putut prezenta prototipuri ă fost mina 
Vulcan. Responsabilul cu inovații, 
tov. Rleibel Otto, el însuși inovator, 
a dat întîietate rezolvării dosarelor 
personale și n-a dus muncă de mobi
lizare a muncitorilor și tehnicienilor 
în activitatea de inovații. Aceasta o 
dovedește numărul redus de propu
neri (39 propuneri, din care 9 ale 
responsabilului). După ce responsa
bilul cabinetului și conducerea minei 
au fost criticați, munca s-a îmbună
tățit și s-au rezolvat toate dosarele 
restante. Tov. Kleibel și-a retras însă 
propunerile, pentru „a nu măi fi cri
ticat“. Ori acest motiv nu este de 
loc justificat. Un sprijin măi mare 
se cere din partea serviciului mecanic 
al acestei întreprinderi, fiindcă ma
joritatea prototipurilor fiind executate 
lă acest atelier, se fac încet.

Dacă la aceste întreprinderi există 
cabinete tehnice, apoi sînt unele în
treprinderi care nici pînă în prezent 
n-ău rezolvat problemă cabinetului 
tehnic. La mina Petrila, cabinetul 
funcționează în cadrul serviciului 
tehnic, deși aiu fost date dispoziții 
speciale care au prevăzut înființarea 
unui cabinet înzestrat cu mobilierul 
necesar. Conducerea acestei între
prinderi n-a ăoor-dat destulă atenție 
pentru a crea toate posibilitățile unei 
bune desfășurări ale acestei munci. 
Cu toate că la consfătuirea inovato
rilor din 29 iunie a. c. tovarășii din 
conducere ău fost criticați, nu s-ă 
luat nici o măsură pentru a remedia 
lipsurile. Responsabilul cu inova
țiile, tov. Florian Blaj pune mult su- 
flet în rezolvarea inovației sale ,,per- 
forajul umed". Este lăudabilă preo
cuparea sa de a crea condiții mai u- 
șoare de muncă minerilor perforatori, 
dar nu trebuie să uite tov. Blaj că 
inovatorii minei Petrila așteaptă re
zolvarea dosarelor, sprijin și îndru
mare din partea lui.

Rolul colectivului cabinetului teh
nic este de a studia temeinic proble
mele ce le prezintă inovatorii, de a-i 
îndrumă în vederea perfecționării lor 
și nu de a respinge propunerile cu 
ușurință. Este oare admisibil ca din 
54 propuneri, cîte au fost anul trecut 
la Petrila, 16 să fie respinse? Cu ce 
a sprijinit colectivul cabinetului ten-

nic aceste propuneri? S-a mulțumit 
numai cu un studiu superficial și cu 
răspunsul dat atît de ușor acela de 
„respins".

La minele Lonea și Uricani nu e- 
xistă încă localuri pentru cabinetul 
tehnic și nici biblioteci tehnice. La 
Lonea, numărul de inovații este foarte 
redus; anul acesta fiind numai 12 
propuneri, dintre care numai una sin
gură de la mina Lonea II. Noul res
ponsabil al cabinetului, tov. ing. Con
stantin Munteanu, își dă mult inte
res în rezolvarea dosarelor și a reu
șit să lichideze desordinea care exis
ta. Sarcina lui însă nu se mărginește 
numai la atît; el trebuie să d« -ă o 
susținută muncă de lămurire în rîn- 
dul muncitorilor și tehnicienilor de 
la minele Lonea I și II, pentru a-i 
încadra în mișcarea inovatorilor.

O lipsă serioasă în activitatea ca
binetelor tehnice o constituie faptul 
că nu există o colaborare strînsă în
tre colectivele acestor cabinete și cer
curile A.S.I.T. de la întreprinderi. 
Ori, rolul acestor cercuri este de a 
sprijini mult mai intens pe inovatori, 
de a le veni în ajutor atunci cînd au 
o problemă tehnică de rezolvat. Oare 
la cîte întreprinderi ău existat ore 
de consultație unde inginerii au stat 
la dispoziția muncitorilor inovatori? 
La prea puține, sau poate lă nici una.

In ultima ședință a comitetului fi
lialei A.S.I.T. s-a pus problema spri
jinirii cabinetelor tehnice și s-au tra
sat sarcini cercurilor de fa întreprin
deri de a da ajutor efectiv în r.ezol-r 
varea diferitelor probleme. Trebuie 
numai ca aceste sarcini să fie duse 
la îndeplinire.

Sarcinile Cabinetelor tehnice sînt 
multiple. Ele trebuie să fie de un 
mare ajutor în opera de popularizare 
a cunoștințelor tehnice, să ajute la 
organizarea conferințelor și referate
lor de popularizare a științei și teh
nicii. La fiecare cabinet tehnic va 
trebui să existe o expoziție perma
nentă în care să fie expuse prototi
purile sau machetele de inovații. 
Multe idei tehnice interesante se pot 
naște în mintea inovatorilor după ce 
ău văzut obiectivele expuse și ău as
cultat explicațiile date de responsa
bilul sau inginerul cabinetului tehnic. 
Biblioteca tehnică a întreprinderii 
trebuie să acorde un sprijin serios 
în răspîndirea cunoștințelor tehnice 
și în educarea inovatorilor. Un punct 
pozitiv în activitatea fiecărei biblio
teci ar trebui să-l constituie faptul 
că responsabilul cabinetului să nu 
aștepte pe muncitori să vie la biblio
tecă. ci îndată ce găsește cărți sau 
reviste noi să le difuzeze în masele 
largi de muncitori.

O permanentă preocupare pentru 
colectivele cabinetelor tehnice și con
ducerile întreprinderilor, trebuie s-o 
constituie înființarea de brigăzi com
plexe de inovatori. Cu ajutorul aces
tor brigăzi, multe dintre inovații se 
pot realiza într-un timp mai scurt și 
astfel inovația nu mai riscă să nu fie 
aplicabilă.

Astăzi, diferența între muncitorii 
care sînt inovatori și cei care nu sînt 
încă, constă numai în aceea că aceș
tia din urmă nu s-au deprins încă să 
gîndească măi mult în timp ce lu
crează, să aibă încredere deplină în 
forțele proprii și, — firește, să învețe 
necontenit.

De aceea comisiile de inovații, 
cercurile A.S.I.T. trebpie să sprijine 
mult mai intens pe inovatori, să ve
gheze asupra respectării hotărîrilor 
privind stimularea și dezvoltarea miș
cării inovatorilor, să lupte pentru lăr
girea acestei mișcări. Și, colectivele 
cabinetelor tehnice ajutate de cercu
rile A.S.I.T., pot și trebuie să desfă
șoare o intensă activitate de atragere 
a maselor largi la munca de ino
vații.

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

Utilaje nefolosite
Pentru înlocuirea muncii manuale 

în întreprinderile carbonifere cu cea 
a mașinilor, statul nostru democrat- 
popular cheltuiește an de an sume 
tot mái importante de bani cu înzes
trarea minelor cu utilaje și mecanisme 
de mare productivitate. Rămîne numai 
ca oamenii muncii de la mine să folo
sească din plin mașinile ș'j mecanis
mele, să le îngrijească și să-și ridice 
nivelul de calificare pentru a le putea 
m;‘ ui cu pricepere.

La mina Lonea nu se prea acordă 
atenția cuvenită folosirii depline a 
tehnicii și de multe ori conducerea 
minei se complace în a folosi munca 
manuală în locul mașinilor. De exem
plu, transportul lemnelor și a mate
rialelor de la puțul II la puțul I se 
face manual. Aceasta în timp ce la 
sectorul I a! minei o Iccomotivă Diesel 
stă aproape de un an aruncată la o 
parte, fără să fie. adăpostită

După ce a fost reparată la Uzina 
de reparat utilaj minier din Petroșani, 
această locomotivă a fost transportată 
la sector. In prezent, locomotiva ars 
aspectul unei vechituri ruginite, mai 
ales că îi și lipsesc piese care i-au 
fost demontate.

Acesta este numai un exemplu dar 
cazuri asemănătoare mai sînt la mina 
Lonea și cu privire la alte utilaje.

Conducerea minei Lonea trebuie să 
ia măsuri de folosire a tuturor uti
lajelor, pentru a înlocui munca ma
nuală cu cea a mașinilor.

GH. DESCIJLȚU 
corespondent

Așteptare zadarnică
In apropierea clubului minier din 

Petrfla se află un magazin alimen
tar. La drept vorbind acest magazin 
este bine aprovizionat, iar mărfurile 
sînt frumos aranjate. Din acest punct 
de vedere magazinul constituie un e-, 
xemplu. Ceea ce mai lipsește — și 
despre ăsta Consider de datoria mea 
să' atrag atenția conducerii O.C.L. 
Petroșani — este deservirea civili
zată a cumpărătorilor.

Intr-una din zilele trecute^ am in
trat în magazin cu gîndul să fac u- 
nele cumpărături. Era ora 11,30. După 
ce am cercetat bufetul rn-arn îndrep
tat spre cel mai_ apropiat vînzător, 
tov. Stîrcu, și i-a'm cerut să-mi facă 
bon pentru 100 gr. salam. — ,,Nu fac 
eu bonul ci colega mea“, a spus el 
arătînd cu degetul pe vînzătoăreă de 

¡alături
Dar lucru curios, tovarășa m-â tri- 

miis înapoi la Stîrcu, spunînd că ei 
* trebuie să mă servească. Tov. Stîrcu 
mi-a spus din nou: — ,,Nu pot; nu 

! vezi că sînt ocupat?” Dacă era ocupat 
j sau nu, nu știu. Știu doar că sta pe 
i scaun, picior peste picior, și mișca 
| alene un cuțit ce-1 avea în mînă.

Aș mai fi insistat, însă pește puțin 
timp o voce a anunțat că ^este ora1 
închiderii. Am plecat fără să fiu ser-. 
vită. Am așteptat zadarnic — mi-atn' 
zis eu. Și cîți nu așteaptă câ mine 
pînă reușesc să fie serviți !
. Cred că conducerea O.C.L. Petro
șani va lua atitudine hotărîtă contra 
unor asemenea vînzători.

MJOARA NACU 
funcționară — Petrila

Știri sportive

NOI PURTĂTORI AI INSIGNEI 
F.GM.A.

Colectivul sportiv Rezervele Mun
cii din Lupeni a obținut în ultimul 
timp succese grăitoare pe linia com
plexului sportiv G.M.A. Mărturie sînt 
cei 60 purtători ai insignei F.G.M.A. 
care fac parte din acest colectiv spor
tiv.

De asemenea, colectivul Rezervele 
Muncii din Lupeni, a participat cu 
numeroși sportivi și la concursul din 
cadrul primei etape a campionatului 
de cros „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie”.

PARASCHIV TORBA 
corespondent



4 STEAGUL’ ROȘU
• t

Un discurs al lui Nehru Succese ale oamenilor muncii din prietene
DELHl (Agerpres).
In discursul său cu privire lă pro

blemele de politică externă, ținut zi
lele trecute în parlament, primul mi
nistru al Indiei, Nehru, a declarat că 
atît timp cît Republica Populară Chi
neză nu va fi recunoscută de toți, 
problemele privind Extremul Orient 
și Asia de sud-est nu pot fi regle
mentate. Nehru s-a pronunțat pentru 
admiterea Republicii Populare Chine
ze în Organizația Națiunilor Unite.

Vorbind despre organizarea apără
rii țărilor din Asia de sud-est, Nehru 
a arătat că felul în care țările sem
natare ale tratatului de la Manilla a- 
bordează această problemă este de 
așa natură încît va provoca o atitu
dine ostilă a unei mari părți a Asiei. 
Acest tratat prevede amestecul tări- 
rilor care l-au semnat. El n-â făcut 
decît să intensifice încordarea și ne
liniștea. Atmosfera favorabilă, creată 
în urma acordurilor semnate la Ge
neva, s-a înrăutățit considerabil după 
semnarea tratatului de la Manilla. 
Acest tratat prevede amestecul țări
lor semnatare în cazul unor eveni
mente interne în Asia de sud-est.

Nehru a întrebat: Nu pune oare â- 
eeasta în primejdie întreaga concep
ție a inviolabilității, independenței 
și suveranității țărilor din această

Situație încordată în „guvernul“ baodaist
SAIGON (Agerpres). —
In Vietnamul de sud continuă cri

ză „guvernului“ baodaist, Ngo Din 
Diem. După cum s-a mai anunțat, 
cauza acestei crize constă în conflictul 
pentru putere iscat între șeful gu
vernului și căpetenia armatei, gene
ralul Hin.

Din știrile transmise de agenția 
France Presse rezultă că împăratul 
marionetă Bao Dai este extrem de 
îngrijorat de cele ce se petrec la Sai- 
gon, dat fiind că însăși poziția sa 
este cît se poate de șubredă. Nu de 
mult, generalul Phuong, șeful uneia 
din cele mai numeroase secte reli
gioase, a declarat că în cazul orga
nizării unui referendum „împăratul” 
nu ar mai obține nici 1 la sută din 
voturi.

Bao Dai a adresat mesaje dispe
rate președintelui Diem, generalului 
Hin și altor generali, făcînd apel la

Din Indonezia
DJAKARTA (Agerpres). — TASS 

transmite :
Presa indoneziană anunță că la 

1 Bandung s-a descoperit la un planta- 
i tor olandez un depozit de arme și că 
la Djakarta a fost arestat un grup de 
olandezi care au sprijinit banda 
„Dar-Ul-Islam”.

Ziarele publică de asemenea ample 
dări de seamă despre procesul intentat 
căpitanului olandez Schmidt, condu

Ajutor militar american dat Pakistanului
WASHINGTON (Agerpres).
După cum anunță agenția United 

Press, în cuțînd Statele Unite vor 
trimite în Pakistan un nou ^transport 
de armament acordat acestei țări în 
cadrul pactului militar americano- 
pak'stanez.

Știrea aceasta a provocat indigna
rea opiniei publice din Asia și mai 
ales din India. Primul ministru al In
diei. Nehru, a arătat că livrarea de 
armament american Pakistanului cons
tituie o primejdie pentru pace în Asia, 

regiune a lumii? In trecut, mările pu
teri se înțelegeau cu privire la îm
părțirea țărilor și sferelor de influ
ență. Tratatul semnat la Manilla a- 
mintește mult aceeași tendință, deoa
rece în ultima instanță nu vor decide 
două sau trei țări mici din Asia care 
au aderat la tratat, ci marile puteri

In această ordine de idei, primul 
ministru Nehru s-a referit la Uniunea 
nord-atlantică. El a arătat că sfera 
acestei uniuni s-a lărgit treptat și 
acum ea pare a se extinde chiar și 
asupra posesiunilor coloniale ale ță- 
rilor-membre ale N.A.T.O. Portugalia 
afirmă că N.A.T.O. se extinde și asu
pra statului Goa. Nehru a declarat 
categoric:

Pe noi nu ne privesc tratatele pe 
care nu le-am semnat și nu ne con
siderăm legați prin ele. Nu sînt pe 
deplin convins că țările care fac parte 
din Uniunea nord-atlântică, cel puțin 
majoritatea din ele, aprobă afirmația 
Portugaliei că ele au anumite obli
gații față de statul Goa. Aș dori să 
subliniez că tratatele destinate unor 
anumite scopuri capătă treptat o baza 
mai largă. Dacă pactul nord-âtlantic 
a început să se extindă asupra statu
lui Goa, atunci ne întrebăm asupra 
cui se va extinde pînă în cele din 
urmă S.E.A.T.O.?

„sentimentele lor patriotice”, rugîn- 
du-i să ducă negocieri în vederea 
creării unui guvern „de unitate na
țională”. Șansele unei înțelegeri între 
armată și guvern sînt minime, dec®- 
rece generalii din jurul lui Hin cer 
ca acestuia să i se atribuie portofo
liul apărării. Pe de altă parte, gene
ralul Vien, șeful sectei religioase Bin 
Xuyen, prieten intim al lui Bao Dai, 
a declarat că sprijină un riou guvern 
cu condiția să i se dea Ministerul de 
Interne. După cum se vede, „senti
mentele patriotice” ale celor din clica 
baodaistă se reduc la acapararea mi- 
nisterelor-cheie.

Agenția France Presse anunță câ 
Ngo Din Diem a declarat că vă rămîne 
la președinție numai dacă comitetul 
apărării (adică armata) va avea pu
teri limitate, căci altfel „autoritatea 
președintelui ar fi iluzorie și simbo
lică”.

cătorul unor detașament® militare 
înființate clandestin și care numără 
peste 20.000 „soldați și ofițeri”. Din 
dările de seamă reiese că aceste de
tașamente și bande „Dar-Ul-Islam” 
sînt finanțate de societatea america
nă „Standard Vacuum Company”, de 
societatea comercială olandezo-eng’e- 
ză „Borsumei”, de societatea „Inter- 
natio“ — cea mai mare societate co
mercială olandeză și de alte societăți.

subliniind că acest „ajutor” nu este 
altceva decît o formă camuflată a colo
nialismului. Comentînd hotărîrea 
S.U A., George Allen, fost ambasa
dor al S.U.A. în India, care urmează 
să ocupe în curînd postul de secre
tar de stat adjunct al Departamentu
lui de stat, a fost nevoit să recunoas
că că „ajutorul” american pentru Pa
kistan este unul din factorii princi
pali care creează o stare de spirit 
potrivnică Washingtonului în India.

in cursul ultimei săptămini
R^P.CHINEZA

La uzinele metalurgice din Anșan
Producția totală a importantului 

centru metalurgic de la Anșan, — de 
la minereul de fier jfrnă la laminatele 
de oțel, — a depășit cu mult nivelul 
cel mai înalt atins în timpul ocupa
ției japoneze. Anul acesta, la cinci 
ani după refacerea furnalelor Martin 
și a oțelăr-iilor, producția .de oțel a 
combinatului de la Anșan va fi egală 
cu producția globală a anilor 1950 și 
1951 luațî împreună.

Reconstrucția pe scară largă a 
uzinelor metalurgice din Anșan a în
ceput în 1952, cu ajutorul direct al 
Guvernului Sovietic. Răspunzînd che
mării Partidului Comunist Chinez și 
a Guvernului Central Popular aproxi
mativ 50.000 muncitori, activiști de
R. P. POLONĂ __

O nouă mină de fier
In voevodatul Kielce a fost dată 

în exploatare noua mină de fier 
„Henrik”. In cinci abataje ale noii 
mine a început extracția minereului

Prima baterie de cocs 
la combinatul metalurgic Nowa Huța

La combinatul metalurgic „V. I. ' Toate agregatele bateriei sînt meca- 
Lenin” din Nowa Huța a fost dată în nizate și automatizate. Bateria de 
exploatare prima baterie de cocs, cocs a dat prima producție de cocs.
R. CEHOSLOVACĂ

O nouă presă de forjat
la combinatul metalurgic din Kuncice

In secția forje a noului combinat 
metalurgic „Klement Gottwald” din 
Kuncice a fost dată în exploatare de 
probă o nouă presă de forjat cu o 
capacitate de 12.000 tone. Muncitorii 
și-au însușit pe deplin modul de 
funcționare al acestei mașini. Expe
riențele efectuate cu această presă au 
dat rezultate excepționale. întreaga 
producție a puternicei prese de forjat 
obținută în timpul încercărilor și a 
exploatării de probă se deosebește 
printr-uri înalt nivel calitativ. Suc-
R. _P. JJNGARA

Cuptorul nr. 4
La Sztalinvaros a luat sfîrși. con

struirea cuptorului Martin Nr 4. Tot 
aici se construiește un pod mobil 
obiic și un elevator de cărbune d?

228 metode și inovații sovietice vor fi folosite 
în metalurgia ungară

Comitetul pentru inovații al sînui- 
catuluî metalurgiștilor din R. P. 
Ungară a primit documentația tehni
că pentru 228 importante inovații și 
metode de muncă sovietice care vor

BULGARIA
La uzina „Vîlko Cervenkov

La periferia orașului Sofia se înal
ță noua uzină de mașîm-unelte pen
tru prelucrarea metalelor „Vîlco Cer- 
venkov”. Aici a fost terminată con
strucția secției principale de produc
ție și se află în curs de construcție 
secțiile de turnătorie și forje. Paratei 
cu construcția secțiilor se desfășoară 
lucrări în curtea uzinei și pe terenul 
din jurul uzinei. Au și fost asfaltate 
aleile, a fost amenajat un teren dc 
sport, se amenajează un parc și un 
scuar. Uzina se construiește ț'inîn-
R. P. ALBANIA

Expoziții agricole regionale
In R.P. Albania s-au făcut intense- 

pregătiri în vederea expozițiilor agri
cole ce vor fi organizate în cursul 
lunii octombrie în capitalele celor 
zece regiuni ale țării. Pe adresa co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare din diferitele raioane ale țării 
au sosit și continuă să sosească nu
meroase cereri de participare la expo
ziții din partea țăranilor muncitori 
și crescătorilor fruntași de animale. 
Numai în regiunea Șkoder numărul 

partid, studenți și țărani participă 
la lucrările de construcție de la An
șan. Aproximativ 200 fabrici și uzine 
din peste 50 orașe din țară lucrează 
pentru marele centru metalurgic.

Peste cîțiva ani, cînd întreaga re
construcție a acestui combinat meta
lurgic va fi terminată, aici se va 
produce de cîteva ori mai mult oțel 
și fier de calitate superioară, lami
nate de oțel șî produse chimice se
cundare decît în prezent. Vor fi puse 
în funcțiune zeci de fabrici cu un 
înalt nivel de mecanizare, unde pro
cesele de producție vor fi dirijate 
numai de la tabloul de comandă, ceea 
ce va reduce la maximum munca o- 
mului.

de fier. In mină se folosește utilaj 
modern. Extracția, încărcarea, des
cărcarea și transportul minereului 
sînt mecanizate.

cesele se datoresc în primul rînd bri
găzii maistrului J. Teplarek, mași- 
niștilor macaralei — F. Kurka și F. 
Stepanek. Montorul J. Hajdusek a aju
tat muncitorilor, deservind cu price
pere marile pompe conduse cu aju
torul fotoelementului. Muncitorii de 
la secția reparații F. Kahanek și J. 
Verglarcik, au urmărit ca întreaga 
secție forje să funcționeze neîntrerupt.-

In curînd, muncitorii de la Kuncice 
vor începe construcția unui cazan de 
înaltă presiune.

a fost terminat
mare capacitate pentru înmagaziona- 
rea și transportarea continuă a căr
bunelui. Podul acestui elevator uriaș 
are o lungime de 65 m.

aduce o economie de mai multe mi
lioane de forinți anual

Comitetul sus-menționat a hotărît 
popularizarea și punerea în aplicare 
prin toate mijloacele a acestor ino
vații prețioase.

du-se seama de nevoile muncitorilor, 
întregul proces de producție în noua 
uzină — începînd cu transportarea 
materiei prime și pînă la încărcat.a 
produsului finit — va fi mecanizat.

Proiectul uzinei a fost întocmit de 
inginerul bulgar Vesel in Venkov, care 
a prevăzut economii de fier și beton 
în valoare de 500.000 leva. Pe șantie
rul uzinei a sosit primul lot de ma
șini si utilaj din Uniunea Sovietică 
și din țările de democrație populară.

cererilor de participare este de 1.400.
A.ceste expoziții se organizează 

pentru a treia oară în R.P. Albania 
și la ele vor participa mai multe 
gospodării agricole decît în 1953, 
cînd numărul participantilor a fost de 
11.631

Ministerul Agriculturii din R.P. 
Albania a alocat un fond de 1.000.003 
leki, destinat pregătirilor și deschi
derii acestor expoziții agricole. (Ager
pres).
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