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Pentru apărarea sănătății 
oamenilor muncii din Valea Jiului

Numeroase si grăiioare sint dovezile care oglindesc în 
modul cel mai convingător grija permanentă a regimului nos
tru democrat-popular pentru apărarea sănătății oamenilor muncii.

In cei zece ani care au trecut de la eliberarea țării noas
tre de către glorioasa Armată Sovietică, în domeniul sanitar 
au fost înfăptuite realizări importante. In acest timp au luat 
ființă un mare număr de spitale, policlinici, sanatorii, dispen
sare medicale încadrate cu medici specialiști și personal mediu 
sanitar care au contribuit în mare măsură la îmbunătățirea 
asistenței medicale la orașe și sate, la combaterea bolilor, pre
venirea accidentelor de muncă etc.

In anii regimului de democrație populară, în Valea Jiului 
ău luat ființă 15 dispensare de întreprinderi, față de două cîte 
existau în 1944. Numărul dispensarelor medicaíe este în con
tinuă creștere Pe lingă cele existente, în raionul nostru vor 
mâi lua ființă alte 8 dispensare medicale pe lîngă întreprinderile 
de construcții și l.F.E.T. Dispensarele medicale de întreprinderi 
s-au mărit și s-au întărit cu cadre medicale calificate, avînd 
tendința de a deveni mici spitale de întreprinderi. Dispensarul 
minei Petrila spre exemplu, este deservit în permanență de 5 
medici specialiști. Numărul total al paturilor la dispensarele de 
întreprinderi este de 106 în comparație cu anul 1940 cînd n-a 
existat nici un singur pat.

Cînd un accidentat pierde o cantitate mai mare de sînge, 
viața lui nu este periclitată ca pe timpul regimului burghezo- 
moșieresc, cînd nu exista nici un punct de transfuzie a sîngelui. 
In prezent în Valea Jiului funcționează 6 centre de transfuzie 
a sîngelui, deci cîte unul în fiecare localitate.

■ Față de anul 1944, numărul aparatelor Röntgen a crescut 
de la 4 la 11. iar al autosalvărilor de la 1 la 11. Pentru cazu
rile cînd bolnavii necesită operații sau alte intervenții medicale 
urgente ce nu se pot efectua la spitalele din raion, bolnavii sínt 
transportați cu avionul sanitar pe care Ministerul Sănătății l-a 
repartizat pentru Valea Jiului.

O mare dezvoltare ,_au .luat, și unitățile medicale .pentru 
copii. Pe vremea capitaliștilor nu putea fi nici vorbă despre 
tratarea copiilor bolnavi în unități medicale speciale. Astăzi 
însă, pe lîngă spitalele din Petroșani, Lupeni și Vulcan func
ționează și cîte-o secție de copii. In afară de acestea, la Lonea 
mai există un staționar de copii. Aceste unități sínt la rîndul 
lor deservite de medici de specialitate care acordă copiilor o 
asistență medicală calificată.

Printre multe alte realizări în ceea ce privește ocrotirea 
sănătății copiilor se numără cele două maternități de la Petro
șani și Lupeni, casa de naștere din Aninoasa, precum și mai 
multe creșe și cămine de zi pentru copii, care ău fost deschise 
în ultimii ani pe lîngă o serie de întreprinderi și instituții din 
Valea Jiului.

Numărul medicilor aflați în Valea Jiului a crescut de la' 
30, cîți erau în 1944, la 162. De asemenea, numărul cadrelor 
medii medicale a crescut în această perioadă de Ia 59 la 400.

Toate aceste cifre oglindesc creșterea continuă a nivelului 
sanitar al oamenilor muncii din Valea Jiului în anii regimului 
nostru democrat-popular. Ele dezvăluie în același timp dezinte
resul și nepăsarea regimului burghezo-moșieresc față de să
nătatea oamenilor muncii.

Gu toate succesele obținute pînă acum în activitatea orga
nelor sanitare din Valea Jiului, există încă o serie de lipsuri 
ce trebuie lichidate fără întîrziere. Astfel, se întîmplă de multe 
ori ca unii bolnavi să fie examinați și tratați cu superficialitate 
de către medici și surori. Doctorul Caro! Rrausz de la Vulcan 
are obiceiul de a acorda cu prea mare ușurință zile de boală. El 
examinează uneori superficial pe bolnavi, avînd față de ei o 
atitudine respingătoare. Doctorul Nagy de la Petroșani înjură 
pe bolnavi. De o atitudine înapoiată față de muncă dă dovadă 
sora Eva Cristea de la Lonea. Ea absentează adesea nemotivat, 
lăsînd postul de prim-ajutor de la Cimpa fără nici o suprave
ghere

La spitalele din Petroșani, staționarul din Petrila și la alte 
unități sanitare, organele administrative și personalul medico- 
sanitar nu dau atenția cuvenită curățeniei." Alte lipsuri ale uni
tăților sanitare se manifestă în ce privește hrana bolnavilor 
care uneori este insuficientă și prost gătită. Aceasta se 
întîmplă mai ales la dispensarele Lonea, Petrila. Aninoasa, din 
cauză că conducerile întreprinderilor respective nu se preocupă 
de îmbunătățirea hranei bolnavilor.

Direcțiile unor întreprinderi încalcă Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri nr. 1830 care prevede buna întreținere a localurilor 
dispensarelor și dotarea lor cu personal de serviciu și mobilier, 
așa cum este cșzul la minele Lonea, Petrila. Aninoasa, Uricani. ■ 
Intr-o serie de localități există aparate Röntgen, dar din cauzal 
că sînt prea puțini medici de specialitate, nu toate acestea* 
funcționează.

Unii medici de întreprindere și ingineri dau cu totul altă 
întrebuințare autosalvărilor. Spre exemplu, la Uricani autosal- 
varea este trimisă după țigări, la Aninoasa pentru excursii, iar 
la Vulcan pentru a-I transporta de la Petrila pe tov. inginer 
Dumitru Băbălău.

Organizațiilor de partid și sindicale, precum șl secției de 
sănătate a Sfatului popular raional, le revine sarcină de a des
fășura o și mai susținută muncă de îndrumare și control, pentru 
că unitățile sanitare din Valea Jiului să lichideze cu lipsurile 
pe care le mai au și să-și îmbunătățească grabnic activitatea.

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Crește avlntnl întrecerii socialiste
Sectorul tinerelului

Fiecare zi care trece este 
încheiată de minerii și teh
nicienii de la mina Lupeni cu 
noi și însemnate succese în 
îndeplinirea angajamentelor 
colective luate în cinstea Con
gresului partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie. La loc de 
frunte se află minerii și teh
nicienii din sectorul 111, sec
torul tineretului. Muncind cu 
elan, muncitorii și tehnicie
nii sectorului de tineret și-au 
îndeplinit și depășit încă din 
luna sepitembrie angajamen
tul luat Un cinstea acestor e-

venimente. La începutul lunii 
octombrie colectivul sectoru
lui și-a luat noi angajamente.

încă din primele zile de la 
luarea noului angajament, 
munca a început cu eforturi 
înzecite. Zi de zi graficul 
realizărilor indică noi și în
semnate succese în muncă. 
La jumătatea lunii octom
brie. graficul realizărilor a- 
r.ăta că minerii și tehnicienii 
sectorului și-au depășit cu 
46,5 la sută sarcinile de plan 
la extracția de cărbune si cu 
50 la sută la pregătiri. Ga

urmare a acestui succes, co
lectivul sectorului extrage 
încă de pe acum cărbune în 
contul celei de a doua jumă
tăți a lunii, noiembrie.

La obținerea acestor suc
cese, o contribuție însemnată 
au adus minerii din brigă
zile conduse de Mihai Volf, 
Constantin Luciu, Ioan Blat, 
Carol Dresler, Mihai Matu- 
iici, Petru Spînu și alții care 
și-au întrecut cu 42-170 la 
sută sarcinile de plan.

ADRIAN MUNTEANU 
corespondent

In fața graficului minei Vulcan
Cînd intră său ies din șut, 

minerii din Vulcan se abat 
pe la panoul pe care sînt în
scrise rezultatele obținute de 
brigăzile aflate în întrecere.

La na Vulcan, evidența 
întrecerii pe brigăzi, sectoare 

, și min 
ziua d

!

ste ținută la zi. In 
octombrie, spre e-

xemplu, minerii Andrei Vizi. 
Petru Feher. Alexandru Cioa
ră, Ioan Sopitca și alții, 
știau că pînă în 18 octombrie, 
inclusiv, brigăzile lor au ob
ținut depășiri de norme de 
43. 69. 71, respectiv 82 la 
sută.

Tinerea evidenței operative 
a întrecerii dă posibilitate

minerilor din Vulcan să-șt 
cunoască zilnic rezultatele 
muncii lor, și cunoscîndu-le, 
să poată lupta cu și mai muit 
avînt pentru a întîmpina cel 
de al 11-lea Congres al parti
dului și ziua de 7 Noiembrie 
cu angajamentele îndeplinite 
și depășite. - -

La muncă avîntată
In sectoarele "minei' Petrila 

lucrează zeci de fruntași ai 
întrecerii socialiste care apli
că cu succes metode avansa
te de muncă. Aplicarea aces
tor metode duce la folosirea 
din plin a tehnicii și dă po
sibilitate celor care le aplică 
să-și depășească cu mult 
sarcinile de plan la extracția 
cărbunelui.

Numele minerilor Kosta lo- 
sif. Ignat Gheorghe, Mihai 
Ștefan, Kibedi Adalbert, Ar
dean Nicoiae sînt bine cunos
cute. Acești mineri lucrează 
în sectorul I al minei Petrila. 
Tovarășii Kosta Iosif și Ignat 
Gheorghe sînt șefi de schimb 
în brigada fruntașului între
cerii socialiste Mihai Ștefan, 
care aplică metoda graficului 
ciclic. Harnicii mineri din a- 
ceastă brigadă au obținut în

salarii
luna septembrie' o- depășire a 
normelor de lucru de 136 la 
sută. Datorită acestui fapt ei 
au primit acum salarii cu
prinse între 2463-2867 lei.

Minerul Ardean Nicoiae 
este fruntaș al întrecerii so
cialiste. El și-a depășit nor
ma pe septembrie cu 63 la 
sută, primind un salariu de 
1768 lei.

Pentru depășirea de 47 la 
sută, șeful de brigadă Kibedi 
Adalbert a primit 1536 lei 
salariu.'

La sectorul XI al minei, 
mulți mineri au realizat cîști- 
guri cuprinse între 1476-2271 
lei. Printre aceștia sînt tov. 
Androane Iosif, Kardoș Gâ- 
vrilă, Ferenczi Ștefan, Ciau- 
șu Ioan, Gyôrfi Francise, E- 
roul Muncii Socialiste Haidu 
luliu și alții.

nPe”stâTu!Tfe—plafa de la 
sectorul III al minei Petrila, 
în dreptul numelui minerului 
Cenușa Cornel stă înscrisă 
suma de 1645 lei. El a pri
mit acest salariu în urma de-; 
pășirii de normă de 46 Ia 
sută. Tov. Gsibi Szenteș E- 
meric a avut și el o depășire 
de 59 la sută. In ziua plății 
el a încasat suma de 1824 
lei, iar minerul Szekely Iosif 
care a avut o depășire de 50 
la sută a primit Ia salar 
1700 lei.

Realizările însemnate pe 
care minerii din Petrila le ob- 
țlin în întrecerea socialistă 
ce se desfășoară în cinstea! 
celui de al 11-lea Congres al 
partidului și a zilei de 7 No
iembrie, dovedesc hotărîrea 
lor de a da patriei tot mai 
mult cărbune

Mineri fruntaș în întrecere

Minerii din întreagă Valea Jiului luptă cu multă însuflețire pentru a întîmpina 
cel de al doilea Congres al partidului și ziua de 7 Noiembrie cu succese cît mai 
mari în sporirea producției și mai ales în creșterea productivității muncii. O însu
flețită întrecere, urmărită cu un viu interes de întreg colectivul minei Petrila, se des
fășoară între brigăzile conduse de minerii Haidu luliu, Erou al Muncii Socialiste, și 
Ștefan Mihai, fruntaș al întrecerii socialiste, care s-au angajat ca în cinstea Congre
sului partidului și a zilei de 7 Noiembrie să-și îndeplinească sarcinile de plan pe anul 
1957 și să înceapă să lucreze în conti.il anului 1958

Fruntașul întrecerii socialiste Cornel Cenușă, tot de la mina Petrila. și-a luat 
angajamentul în numele brigăzii sale, să depășească sarcinile de plan în cinstea Con
gresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie cu 60 Ia sută. In prezent, minerii din 
brigada condusă de Cornel Cenușă își depășesc zilnic sarcinile de plan cu 63 Ia sută.

Printre brigăzile de mineri fruntașe în actuala etapă a întrecerii socialiste se nu
mără și brigăzile conduse de tov. lovan A.ndronic. de la mina Vulcan, și Nicoiae 
Breda de la mina Aninoasa, care își depășesc zilnic sarcinile de plan la cărbune cu 
19-31 la sută.

conti.il


STEAGUL ROȘU

Activitate rodnică
Popularizarea succeselor uriașe ob

ținute de poporul sovietic pe drumul 
construirii comunismului este o sar
cină pe care comitetul A.R.L.U.S. al 
minei Petrila o realizează cu succes. 
In cadrul Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice, din inițiativa acestui co
mitet, la mina Petrila au fost orga
nizate o serie de conferințe și con
sfătuiri în care s-au prezentat refe
rate urmărite cu mult interes de par- 
ticipanți. De un deosebit succes s-au 
bucurat referatele organizate de cu- 
rînd asupra felului cum se aplică me
toda graficului ciclic la mina Petrila 
și rezultatelor obținute în urma a- 
plicării acestei metode.

Realizări frumoase a obținut co
mitetul A.R.L.U.S. de la mina Petrila 
și în ceea ce privește răspîndirea pre
sei sovietice. In ultimul timp, de pil
dă, la revista „U.R.S.S. azi“ ,și la 
„Veac Nou“ au fost abonați peste 30 
de mineri și muncitori.

MARIA MORAR U
* corespondent

★
in scopul popularizării minunate

lor realizări obținute de poporul so
vietic în lupta pentru construirea co
munismului, comitetul A.R.L.U.S. de 
la mina Aninoasa desfășoară o acti
vitate rodnică. Astfel, în incinta mi
nei sînt expuse fotomontaje și lozinci 
care oglindesc prietenia de nezdrun
cinat dintre poporul nostru și marele 
popor sovietic.

De asemenea, comitetul A.R.L.U.S. 
al minei Aninoasa a organizat la clu
bul muncitoresc din localitate confe
rința intitulată „10 ani de activitate 
pentru întărirea prieteniei romino-so- 
victice“.

In prezent, o activitate rodnică se 
desfășoară și la centrul de radiofi- 
care, care transmite emisiuni speciale 
închinate fruntașilor întrecerii socia
liste, care prin aplicarea metodelor 
sovietice de muncă obțin succese 
grăitoare în producție.

AUREL VIN'OȘI 
corespondent

Citiți revistele sovietice!
Revistele sovietice de literatură 

și artă vă informează asupra vieții 
culturale și artistice din U.R.S.S.

Abonamentele pe anul 1955 se 
primesc la toate oficiile noștale, 
prin factorii poștali și difuzorii 
voluntari din întreprinderi și insti
tuții.

Metodele sovietice — ajutor prețios 
în munca medicilor din Valea jiului

Dr. CONSTANTIN LEPADATU 
Medic Emerit 

al Republicii Populare Romíné

In regimul nos
tru de democrație 
populară, o atenție 
deosebită se a- 
cordă ocrotirii să
nătății oamenilor 
muncii. In ultimii ani asistența medi- 
co-sanitară a primit o nouă orientare, 
în urma studierii și aplicării meto
delor sovietice în medicină.

Muncitorii sanitari din Valea Jiu
lui, pentru a putea acorda o îngrijire 
din ce în ce mai, calificată oamenilor 
muncii, copiilor, femeilor, prin dis
pensarele de întreprindere, policlinici, 
staționare, spitale și maternități, stu
diază în permanență literatura medi
cală sovietică, izvor nesecat de pro
gres.

Astfel, după modelul organizării 
sanitare din Uniunea Sovietică, în 
Valea Jiului se îmbunătățește din ce 
în ce munca de teren a muncitorilor 
sanitari, prin cunoașterea mediului 
extern al muncitorilor noștri (locul 
de muncă, locuința etc.).

Prin vizitele active la domiciliu, 
prin vizitele periodice, prin dispensa- 
rizare, căutăm să depistăm bolile în 
faza lor funcțională (incipientă), să 
ținem în evidență și să controlăm 
periodic starea sănătății bolnavilor 
cu diferite afecțiuni,- aplicînd trata
mentul cuvenit. Această dispenSari- 
zare se face și în rețeaua de copii. 
Rețeaua de pediatrie preia din mater
nitate copiii noi născuți, supraveghin- 
du-i în policlinici și pe teren.

In staționarele din Valea Jiului se 
aplică cu cele mai îmbucurătoare re
zultate metodele sovietice. Printre a- 
cestea sînt: tisuloterapia — transplan
tări de țesuturi conservate — după 
Filatov; blocajul novocainic — injec
tarea unei soluții de novocaină în a- 
propierea lanțului de nervi, Ungă co
loana vertebrală — după Visnevschi. 
Tratamentul după operație al apendi
citelor perforate (mațul orb cu puroi) 
cu penicilină asociată cu sulfamide, 
pe' lîngă faptul că ne scutește de a 
întrebuința streptomicină, medicament 
mai greu de procurat și mai costisi
tor. ne dă rezultate din cele mai bune, 
mai ales la copii. Infiltrația cu novo
caină plus penicilină în rănile căpă
tate prin accidente (injecții în jurul 
rănilor) ne-a ajutat să reducem mult 
zilele de incapacitate de muncă a ac- 
cidentaților și să le redăm în între
gime funcțiunea normală a mîinilor 
după rănirile degetelor. Rezultate 
mulțumitoare am obținut cu infiltra
ția perifocală cu novocaină plus pe

nicilină în procese
le inflamatorii (di
ferite supurații) 
mai ales la sîni, ob- 
ținînd vindecări mai 
rapide sau chiar 

vindecări fără să mai fie nevoie de 
incizia focarului. In operațiile abdo
minale, prin injectarea unei cantități 
de novocaină în jurul organelor asu
pra cărora se execută operația, su
primăm producerea șocului post ope
rator (stare de rău a operatului, care, 
dacă nu se ameliorează printr-un tra
tament corespunzător, poate să ducă 
la moarte), complicație ce a dat în 
trecut multă bătaie de cap chirurgi
lor. Prin aplicarea metodelor de rea
nimare după autorii sovietici Petrov, 
Asratian și alții, azi reușim să sal
văm vieți care înainte erau în peri
col de moarte.

In staționarele de pediatrie se în
trebuințează tratamentul prin somn 
în anumite boli nervoase de copii. Se 
întrebuințează transfuzii de sînge 
conservat novocainizat, tratament cu 
piasmă (lichidul din sînge fără glo
bule roșii), blocaj cu novocaină în 
diferite boli ca urticarie (erupțiuni 
deobicei după intoxicație alimentară 
sau cu medicamente), diateză hemo- 
ragipară (copii care au tendința la sîn- 
gerări) și altele. Copiii distrofici 
(care prezintă o greutate subnorma- 
lă) se spitalizează pe termen prelun
git pentru a fi remontați etc.

In minele noastre se întrebuințează 
pe o scară tot mai largă metoda de 
autoapărare N. Solomonov. Prin a- 
ceastă metodă sovietică muncitorii își 
însușesc noțiunile elementare de prim- 
ajutor prin cursuri speciale scurte, 
care le permit ca în caz de accidente 
să-și aplice un pansament steril sau 
o imobilizare în caz de fractură. Prin 
aceasta accidentatul nu pierde timp 
prin deplasarea la postul de prim-aju- 
tor subteran, ajutorul fiind acordat 
chiar la locul de muncă. In aceiași 
timp nu este expus unor complicații 
prin neglijarea șau neacordarea la 
timp a unei îngrijiri concrete în caz 
de accident.

Metodele arătate sînt numai spi
cuiri din multiplele metode sovietice, 
care sînt azi un bun de neprețuit al 
muncitorilor sanitari din lumea în 
treagă. Prin aplicarea lor contribuim 
la reducerea din ce în ce mai însem
nată a morbidității și mortalității, în 
general, la reducerea zilelor de inca
pacitate de lucru, la reducerea infir
mităților.

In Editura de stat 
pentru literatura politică 

au apărut:
Karl Marx — Contribuții la critica 

economiei politice. 300 pag., 9,10 lei.
V. 1 Leniti — Opere voi 7. 552 pag., 

7,50 lei.
Pentru o însușire creatoare a teo

riei marxist-leniniste (In ajutorul pro
pagandistului). 32 pag., 45 bani.

Documente din Istoria Partidului 
■ Comunist din Romînia. Volumul III, 
11929—1933, partea I (Sub îngrijifia 

i Institutului de Istorie a Partidului de 
pe lîngă C.C. al P.M.R.). 608 pag., 

i 14,40 lei.
Mao Țze-durt — Cu privire la prac

tică. Ediția ă Il-a. 30 pag., 40 bani.
In întîmpinarea celui de al ll-lea 

Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn. 32 pag., 40 bani.

In ajutorul celor ce urmează cursu
rile serale de partid de la orașe și 
sate. Volumul cuprinde 12 teme care 
urmează a fi studiate în decursul a 
doi ani de învățăinînt. 480 pag., 6,70

„Săptămîna cărții sovietice”
14—21 octombrie 1954

A apărut romanul
„Karaganda” de G. Mustafin

„Inima noastră să bată mai tare 
și să se avînte chiar și spre culmile 
visului“, astfel vorbește unul dintre 
eroii lui Gabiden Mustafin. Acest 
irezistibil imbold către realizarea ce
lor mai îndrăznețe visuri, caracteri
zează pe cei mai mulți eroi ai cunos
cutului scriitor cazah.

Pe drept cuvînt, prozatorul G. Mus
tafin a fost * comparat cu un pionier 
al noii literaturi cazane.

El deschide literaturii naționale ă 
poporului sau noi orizonturi, netezește 
calea spre o tematică nouă.

G. Mustafin realizează în romanul 
„Karaganda“, o frescă a dezvoltării 
bazinului carbonifer din Karaganda, 
în timpul primelor cincinale. In a- 
cest roman, Mustafin pune multiple 
probleme legate de industrializarea 
Kazahstanului. Pe lîngă dezvoltarea 
propriu zisă a acestui bazin carboni
fer, care devine a treia bază carbo
niferă a Uniunii Sovietice, autorul 
prezintă transformarea uimitoare â 
vechiului popor cazați, popor de no
mazi, într-o armată de muncitori in
dustriali, cu o înaltă conștiință da 
clasă.

Prin diversitatea problemelor ridi
cate, traducerea acestui roman va in
teresa masele largi cititoare și în 
special pe muncitorii mineri, care vor 
găsi în paginile cărții, nenumărate 
aspecte ale vieții minerilor sovietici, 
precum și rezolvarea unor probleme 
pe care tehnica sovietică a găsit-o 
de mult.

Editură Cartea Rusă

Măsura cu pași deșirați în lung 
și-n lat biroul, oprindu-se cîte odată 
în fața șefului, care urmărea prin 
geam, cu gîndul dus aiurea, învolbu
rările norilor grei de toamnă. Vasile 
Nepomneașci, inginerul Ocolului sil
vic Petroșani, era vădit nemulțumit 
în dimineața aceea .și-și vărsa veni
nul picătură cu picătură.

— Auzi domnule ! Ce tot ne bate 
Ia cap tovarășul de la raion că noi 
n-am fi buni gospodari, că am lăsa 
să se degradeze chiar aici, lîngă bi
rouri, sub nasul nostru, o seamă de 
așa zise bunuri... Și zice... cică-s ale 
întregului popor, tovarășe șef !...

Tovarășul Teodor Ulici, șeful Oco
lului, a zîmbit șters, contemplînd 
încă un timp învolburarea norilor.

— Da. da, tovarășe inginer, sînt 
ale întregului popor și noi răspundem 
de ele — a răsouns el, căscînd plic
tisit.

— Și fînul din cele două clăi, care 
zace împrăștiat prin curte, tovarășe 
șef ?...
- Și..
— Cum este fînul al poporului 

cînd el este al nostru, al celor de la 
ocol, și mai precis al cailor?!...

— Este...
— Și trăsurile, căruțele, care cu 

știința mea și a dumneavoastră stau 
în ploaie ?...

FOILE TON

Ocolul risipitorilor
- Și...
— Sînteți tare nostim, tovarășe 

șef I Doar n-o să spuneți că și calul 
care a răposat așa din senin este tot 
al poporului 1 ? 1..^

— Este... adică nu mai este, fiind
că a murit...

Această întrebare a avut parcă 
darul de a-1 trezi pe tovarășul șef la 
lealitate, din nostalgia în care era 
cufundat. L-a măsurat cu o privire 
aspră pe inginer și i-ă spus pe un 
ton autoritar:

— Ce tot mă enervezi cu fleacu
rile astea !... Ești dita-i inginerul șef 
și nu știi să descurci lucrurile cînd 
te întreabă oamenii I Hm... rău...

Vasile Nepomneașci a zîmbit și s-a 
apropiat de el.

— M-am descurcat eu, tovarășe 
șef, n-aveți grijă! Cînd mi-a arătat 
fînul risipit prin curte, i-am spus to
varășului că nu putem ține lînul așa 
uscat în mijlocul orașului. E pericol 
de incendiu. II poate pune dracul pe 
unuF să doarmă cu țigara-n gură 
•lîngă fîn și gata focul. Doar știți și 
dumneavoastră că la noi oamenii 
dorm prin fîn cînd sînt purtați pe 
drumuri. Mai bine să se mucegăias- 

că două-trei sute de kile de fîn, chiar 
o tonă, dar noi sîntem afcoperiți față 
de pompieri. E bine, tovarășe șef ?...

— Este...
— Cu trăsurile a fost mai greu, nu 

găseam motivul. Totuși pînă Ta urmă 
l-am găsit. Am arătat că astă-vară 
roțile trăsurilor s-au cam uscat și că 
dacă stau acum puțintel în ploaie e 
ca să se umfle obezile. Secretai ăsta 
nu l-am descoperit eu, îl știu toți ță
ranii...

— Fain !... Dar calul ?...
.— Galul a murit. Eu nu-s medic 

veterinar să-i stabilesc diagnosticul. 
A murit și gata. Ce, parcă un cal este 
nemuritor! Că poate lipsa fînului și 
a ovăzului i-o fi scurtat cumva zi
lele, ăsta-i alt element. Noi ne gos
podărim chibzuit, cu economie. Și e- 
conomie trebuie să facă și caii. Cine 
nu rezistă la regimul nost’ de eco
nomii n-are de cit să-și ia valea, fie 
el chiar și din neamul cabalinelor...

— Strașnic om ești inginerule! 
Ce păcat că nu te-am cunoscut măi 
repede! Ce păcat, ce păcat...

★
Pe dinafară clădirea Ocolului sil

vic din Petroșani îți face impresia 

unei gospodăriri exemplare. Pe din
afară... Pătrunzînd în curte, impre
sia aceasta rămîne dincolo de gard. 
Aici trebuie să te familiarizezi nea
părat cu concepțiile de gospodărire 
ale tov. Teodor Ulici și Vasile Ne- 
pomneasci.. Trebuie să admiți că fî- 
nui poate sta risipit prin curte în 
ploaie, că trăsurile și căruțele n-au 
locuri sub șoproane, că animalele 
patiupede din neamul cabalinelor pot 
primi mîncare o singură dată pe zi, 
că lemnele aduse pentru împrejmui
rea curții trebuie să putrezească îil 
prealabil, că oamenii trebuie să aș
tepte pe sub streșini rezoluțiile șe
filor, că...

— Fleacuri ! — exclamă în cor 
cei puși să le gospodărească. Noi a- 
vem planul și ăsta e legea noastră. 
L-am îndeplinit pînă acum în pro
porție de 120 ia sută și credem că 
atîta-i destul. Mai lăsați-ne în pace 
cu grija voastră pentru buna gospo
dărire. Noi nu sîntem copii...

Și „gospodarii“ de ia Ocolul sil
vic Petroșani continuă să se ener
veze ori de cîte ori li se spune că în
treprinderea pe care o conduc trebuie 
să-și schimbe firma în „Ocolul risi
pitorilor“.

I. MANEA 
după corespondența 

țoy. Mihai Vișlovschi
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„Cu mașinile noastre putem da mai mult cărbune !” Din scrisorile

Cum se folosesc utilajele la mina noastră *)
Inițiativa metalurgiștilor de lă u- 

zinele „I, C. Frimu“-Sinaia, de a u- 
tiliza din plin mașinile și utilajele 
și toate rezervele, locale, cu scopul 
îndeplinirii angajamentelor luate în 
întîmpinarea Congresului al doilea al 
P.M.R. și a zilei de 7 Noiembrie, a 
arătat încă odată că comuniștii sînt 
în fruntea acțiunilor care duc la creș
terea producției, ridicarea producti
vității și folosirea din plin a rezerve
lor interne.

Și în întreprinderea noastră pro
blema folosirii din plin a utilajelor 
existente, pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate în cinstea Congresu
lui partidului și a zilei de 7 Noiem
brie, se pune astăzi cu toată tăria, 
pentru a putea da patriei tot mai 
mult cărbune peste plan și de mai 
bună calitate. Ca să putem raporta 
cu cinste partidului realizarea anga
jamentelor noastre, trebuie să mai 
dăm peste plan în luna octombrie 
2.000 tone de cărbune. Prin mobili
zarea tuturor rezervelor interne ce e- 
xistă în întreprinderea noastră, prin 
folosirea din plin a utilajelor ca să 
producă mai mult, vom putea face 
față sarcinilor care stau în fața noas
tră.

La întreprinderea noastră există 
un compresor de 9 m.c. nefolosit care 
ar putea produce aerul comprimat 
necesar acționării mecanizmelor de 
încărcare în colivie la puțui „Gh. 
Gheorghiu-Dej“. Acest compiesor stă 
nefolcsit de aproape un an de zile, 
din vina serviciului mecanic al în
treprinderii noastre, în timp ce ma
joritatea brigăzilor miniere suferă 
din pricina aerului comprimat. In în
treprinderea noastră mai stau nefolo
site 3 mașini de încărcat, două acțio
nate electric și una cu aer comprimat, 
mașini care ar putea reduce simțitor 
eforturile muncitorilor mineri care 
lucrează la înaintările în steril, mă
rind productivitatea muncii și sala
riul cîștigat de muncitori. Nefolosr- 
rea acestor mașini de încărcat se da- 
torește slabei preocupări a serviciu
lui tehnic (șeful serviciului tov. in
giner Radu Gaube), care ar trebui 
să îndrume șefii de sectoare la meca
nizarea muncilor grele, precum și din 
cauza șefilor de sectoare și a perso
nalului tehnic care nu are o preocu
pare în această direcție, uitînd că o-

*) Expunere făcută la ședința de 
partid lărgită în care s-au dezbătut 
posibilitățile aplicării la mina Ani- 
noăsa a inițiativei comuniștilor de la 
uzinele „I. C. Frimu“ din Sinaia.

Nu mult după alegerea comisiei de 
femei de pe lîngă Sfatul popular al 
orașului Petroșani, sub îndrumarea 
comitetului executiv, delegatele de 
femei au trecut la alegerea comite
telor de sprijin de pe lîngă spitalul 
de copii, căminul de zi, maternitate, 
camera mamei și copilului etc. Aceste 
comitete desfășoară în prezent o rod
nică activitate sub îndrumarea comi
siei de femei.

Comitetele de sprijin de pe lîngă 
camera mamei și copilului și mater
nitate au organizat de curînd două 
reuniuni tovărășești din care s-a rea
lizat un fond de peste 3000 lei. Acest 
fond va fi folosit pentru cumpărarea 
lucrurilor necesare bunului mers al 
acestor unități ca termometre, per
dele, covoare etc.

Munca femeilor din Petroșani nu 
se rezumă numai la atît. Pentru ri
dicarea nivelului cultural și politic al 
femeilor, în trimestrul III al acestui 
an s-au format 70 cercuri de citit care 
cuprind peste 650 femei. In unele 
din aceste cercuri s-a citit și discu
tat proiectul de Directive al celui de 
al 11-lea Congres al P.M.R. cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în ur
mătorii 2-3 ani. Au fost de aseme
nea citite și dezbătute articole despre 
viața și lupta marelui popor chinez 
și alte materiale apărute în revistele 
„Femeia“ și „Dolgozo no“. 

mul este cei mai prețios capital, și că 
acest capital trebuie păstrat.

Parcul de locomotive existent la 
întreprinderea noastră nu este folosit 
rațional. Astfel din totalul de 47 lo
comotive electrice cu acumulatori și 
troley sau Diesel, sînt în funcție nu
mai 23 locomotive, 11 fiind în repa
rație și 13 în rezervă. In același 
timp sectoarele mai folosesc în mină 
transportul cu cai și cel manual.

Dirijarea locomotivelor, exploatarea 
ior rațională și întreținerea lor se 
face foarte defectuos. Sînt locomo
tive electrice cu troley nefolosite de 
un an de zile, în timp ce brigăzile 
de mineri duc lipsa vagonetelor goale 
și nu-și realizează normele, nu cîș- 
tiga un salariu corespunzător. Diri
jarea parcului de vagonete existent 
este de asemenea defectuoasă. In o- 
rele de vîrf vagonetele nu sînt sufi
ciente, din cauză că în toate transver- 
sările se găsesc vagonete imobilizate 
cu diferite materiale care nu se dau 
la timp afară sau nu se descarcă la 
timp pentru a fi utilizate. Coeficien
tul de utilizare a parcului de vago
nete este mult sub cel planificat. Su
prafața minei precum și galeriile din 
subteran sînt pline de vagonete de
fecte, răsturnate, fără roți, fără cîr- 
lige, în timp ce la repararea lor se 
găsește doar o echipă compusă din 
cîțiva oameni care nu poate face față 
cerințelor. Lipsa de preocupare a 
personalului tehnic de la atelierul 
mecanic (șeful •atelierului tov. ing. 
Lucian Pop), în problema reparării 
parcului de vagonete face ca aspectul 
curții minei și a galeriilor subterane 
să fie acela al unui cimitir de vago
nete, răsturnate și mutilate, iar bri
găzile de mineri să nu-și poată rea
liza sarcinile de plan.

Același lucru se întîmplă și cu că
rucioarele cu care se face transpor
tarea lemnului pe îunicular de la Pe- 
trila și în mină. Confecționarea că
rucioarelor din resurse interne a stag
nat complet. De asemenea și repara
rea cărucioarelor defecte, din cauza 
lipsei de preocupare a personalului 
tehnic de la atelier. Aprovizionarea 
cu lemn și cu alte materiale necesare 
locurilor de muncă are și ea lipsuri. 
Cărucioarele stau nedescărcate în 
mină sau dacă se descarcă nu se 
aduc la timp la puț pentru a fi scoase 
afară. Lipsa de preocupare a perso
nalului tehnic de ia sectoare in pro
blema aprovizionării locurilor de mun
că cu lemn, aduce o contribuție foarte 
însemnată la nerealizarea sarcinilor

Din activitatea comisiilor de femei
Tot în cursul trimestrului III, fe

meile din Petroșani au prestat la cu
rățirea școlilor, brutăriei din cartie
rul C.F.R., la confecționarea de len
jerie pentru căminul de zi, la creșa 
de pe lîngă spitalul unificat, un nu
măr de aproape 1500 ore de muncă 
voluntară. Cu acest prilej s-au evi
dențiat tov. Haidu Elena, Kiss Etel- 
că, Borbely Zelma. Blaga Elena, Mo- 
țiu Ecaterina, Budai Maria, Raczek 
Agneta. Leonte Maria, Jurca Leonti- 
na, Morar Ecaterina și altele.

Activitate rodnică au depus în 
cursul trimestrului III și femeile din 
orașul Lupeni

In această perioadă ia Lupeni au fost 
organizate 66 cercuri de citit. Femeile 
din Lupeni au prestat 648 ore de 
muncă voluntară Ia mină, spital și 
în alte părți. Recent, în cinstea celui 
de al ILlea Congres al partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie, 87 tovarășe 
au prestat 348 ore de muncă volun
tară la suprafața minei, încărcînd zeci 
de tone de cărbune. Ele au dat un aju
tor prețios și la colectări, precum și ’ 
corpului didactic ia recensămînt.

Printre cele mai active femei se 
numără tov. Gabor Ștefania, Polak 
Laura, Nelega Ana, Guta Paula, Hai- 
ducsi Iuliana, Rocsik Rozalia, Mariș 
Elena, Szacsko Elisabeta și altele.

Prin formarea unor echipe de. fe- 

de plan, la mărirea numărului de 
avarii din cauza surpărilor provocate 
prin nearmarea corespunzătoare a lo
curilor de muncă, precum și introdu
cerea în producție cu mare întîrzie- 
re a abatajelor care se termină și tre
buiesc amenajate (podite și prăbu
șite).

In locurile noastre de muncă, sec
toarele nu folosesc rațional utilajele 
de transport în abataje. Se face de 
multe ori exces de mecanizare fără 
ca unii tovarăși să se gîndească dacă 
această mecanizare este rentabilă și 
aduce un folos real. Astfel, au fost 
cazuri cînd într-un abataj cameră 
pentru o producție redusă de căr
bune pe schimb au fosf montate 5 
cratere — la sectorul 1 —, iar la sec
torul II, pentru o producție de 7-10 
tone pe schimb a fost montat un cra
ter. De foarte multe ori utilajul mer
ge în gol și aceasta nu duce de cît 
la o cheltuială inutilă de energie, ca
re nu face altceva de cît să scum
pească prețul de cost al cărbunelui.

In atelierul mecanic, zace de mai 
bine de 7 luni o mașină de ascuțit 
stredelele din mină, în timp ce sfre- 
delele noastre atît de necesare mine
rului la perforat se transportă la Pe- 
trila pentru a fi ascuțite.

La întreprinderea noastră în cir
cuitul puțului principal există o ma
șină de curățat vagonete. Această 
mașină nu este folosită din plin și 
majoritatea vagonetelor circulă în 
rmnă pline de murdărie, micșorînd în 
acest fel capacitatea de transport a 
vagonetelor și murdărind cărbunele.

Am arătat numai o parte din de
fecțiunile și lipsurile care se mani
festă în întreprinderea noastră, în 
problema folosirii rezervelor interne 
și a utilajelor existente, și amintesc 
doar lipsurile pe care le avem la con
ductele de aer comprimat, Ia cornpre- 
soare, la mașinile de extracție, re
țelele de aeraj etc., defecțiuni care 
au făcut ca mina noastră să aibă 15 
brigăzi de muncitori sub normă.

Trccînd la aplicarea inițiativei mun
citorilor metalurgiști de la „I. C. Fri
mu“ din Sinaia, să punem în valoare 
toate rezervele noastre interne, să 
folosim din plin utilajul de care dis
punem, pentru realizarea angajamen
tului luat în cinstea celui de al doilea 
Congres al P.M.R. și a zilei de 7 No
iembrie, dînd patriei peste planul a- 
nual încă 2.000 tone de cărbune în 
luna octombrie.

Ing. P0MPII-IU MERFU 
directorul minei Aninoasa

mei care au dus muncă de lămurire 
în rîndul țăranilor muncitori în ve
derea predării la timp a cotelor, fe
meile din Uricani și Iscroni au dat . 
un real ajutor sfaturilor populare 
respective în îndeplinirea planului la 
colectări.

Dap dacă în unele localități ale Văii 
Jiului munca femeilor a dat rezultate 
bune, nu același lucru s-a întîmplat 
și în orâșul Vulcan.

Comitetul executiv al Sfatului popu
lar Vulcan s-a interesat în prea mică 
măsură de munca comisiei de femei. 
Ca urmare, această comisie a desfă
șurat o activitate nesatisfăcătoare.

De asemenea, comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașului Petrila 
a subapreciat munca comisiei de fe
mei șt numai în ultimul timp a înce 
put să-i dea un oarecare sprijin.

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare din Valea Jiului au datoria 
de a îndruma și sprijini munca co
misiilor de femei. In perioada actuală, 
de pildă, femeile pot da un ajutor 
prețios în problema aprovizionării de 
iarnă cu cartofi, ceapă și alte produ • 
se agro-alimentare. Aceasta prin con
trolarea însilozărilor, prin formare de 
comisii de control obștesc care să 
contribuie la înlăturarea lipsurilor din 
aprovizionarea oameniior muncii din 
Valea Jiului.

IACOB ROZALIA
MARIA IORDACHE DUMITRESCU 

corespondenților noștri
In sprijinul muncii minerilor

In întrecerea socialistă ce se des
fășoară în cinstea celui de al ILlea 
Congres al partidului și a zilei de 7 
Noiembrie, numeroase echipe de mun
citori de la atelierul mecanic al mi
nei Aninoasa, reușesc să repare zil
nic tot mai multe mașini și utilaje 
necesare muncii minerilor.

Lucrînd la repararea compresoare- 
lor ce alimentează cu aer locurile de 
muncă în mină și cu ajutorul căruia 
minerii pun în funcțiune ciocanele de 
abataj, perforatoarele și diverse mașini, 
echipa de lăcătuși condusă de frunta
șul întrecerii socialiste Francisc Coz- 
ma a obținut în perioada 1-15 oc
tombrie a. c. depășiri ale sarcinilor 
de plan de peste 70 1a sută.

Recent, la orizontul 7 al minei s-au 
efectuat lucrări de montare a tubu
rilor de aeraj și alte instalații. Echipă 
lăcătușului Ioan Berecz a terminat 
aceste importai|te lucrări înainte de 
termen, înregistrînd o depășire a 
sarcinilor de plan de 65 la sută.

Cu multă însuflețire muncesc în 
cadrul întrecerii socialiste și tov. Ioan 
Tanczer, Ștefan Cristea, Gheorghe 
Munteanu, Ioan Jeternic și alții din 
cadrul atelierului mecanic al minei 
Aninoasa.

LIC1U LUCIA 
Aninoasa

Angajamentele devin fapte
Brigada utemistă de tencuitori con

dusă de tov. Ioan Moga de la între
prinderea 702 construcții Vulcan, s-â 
angajat printre altele ca în cinstea 
Congresului ‘ partidului și a zilei de 
7 Noiembrie, să depășească cu 7 Ia 
sută sarcinile ce-i revin.

Aplicînd metoda sovietică Kuten- 
kov, această brigadă a reușit să-și 
realizeze înainte de termen angaja
mentul luat. Astfel, pînă în prezent, 
membrii brigăzii au efectuat cu 30 
la sută mai multe tencuieli de cît 
aveau planificat.

DUMITRU TEȘILE'ANU
Vulcan

Năravuri vechi
Fiindcă mi i în drum, deseori mă 

abat să iau cîte o gustare sau cîte 
ceva de băut de la bufetul ,,Prahova“. 
In general nu sînt un om zgîrcit, dar 
totuși țin la fiecare bănuț al meu, 
știind că l-am cîștigat prin muncă 
cinstită. De aceea vă puteți închipui 
cum m-am simțit mai zilele trecute 
cînd, cumpărînd ceva de la bufetul 
,,Prahova“ în valoare de 1,55 lei și 
dînd casieriței Alexandrina Băluțeănu 
2 lei, nu mai primesc restul de 45 de 
bani. La început am crezut că-i din 
nebăgare de seamă. Atrăgîndu-i însă 
atenția asupra acestui fapt, mi-am 
dat seama că a făcut-o intenționat, 
fiindcă dintr-o dată s-a înțepat și 
s-a răstit la mine spunînd la înce
put că-i ocupată taré, să mai aștept. 
Am așteptat, lucru care m-a făcut să 
văd că și cu alții se poartă în același 
fel, reținîndu-le în mod nepermis res
tul. Cînd i-arn repetat dorința mea 
de a-mi restitui banii rămași, cu 
același ton răstit mi-a spus că n-are 
timp și m-a întrebat ce pierd dacă 
îmi rămîne datoare.

Cred că o astfel de atitudine n-are 
ce căuta la o casieriță din comerțul 
socialist. Cum nu este singurul caz, 
propun conducerii T.A.P.L. să ia 
măsurile necesare pentru stirpirea 
din rădăcini a acestor năravuri.

A. POPESCU
muncitor la U.R.U.M.

Petroșani



4 STEAGUL ROȘU

Vizita primului ministru al Indiei, Nehru
în R. D.

HANOI (Agerpres). — China Nouă
La 17 octombrie. Pandit Jawahar- 

lal Nehru, primul ministru al Indiei, 
a sosit la Hanoi pe calea aerului. El 
este în drum spre Republica Popu
lară Chineză, răspunzînd invitației 
guvernului R. P. Chineze.

Primul ministru indian este însoțit 
de fiica sa, d-na Indira Gandhi, și 
de N. R. Pillai. secretar general al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Indiei.

La sosirea sa' pe aeroportul Giâ! 
Lam, primul ministru indian a fost 
salutat de către Fam Van Dong, vi-i 
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri și ministru al Afacerilor Externe 
al Republicii Democrate Vietnam și 
de alte personalități din R. D. Viet
nam.

Aeroportul Gia Lăm era pavoa’zat 
cu drapelele naționale vietnameze și 
indiene.

Comunicat comun
Ho Și Min și primul

HANOI (Agerpres). — Chiria Nouă 
transmite :

La 17 octombrie s-’a dat publicității 
la Hanoi următorul comunicat co
mun în urma discuțiilor dintre pre
ședintele Ho Și Min și Jawaharlal 
Nehru, primul ministru al Indiei»

Președintele Ho Și Min și primul 
ministru al Indiei s-au întîlnit la 17 
octombrie și ău discutat diferite pro
bleme de interes comun. Cei doi oa
meni de stat și-au manifestat intere
sul pentru deplina aplicare a acor
durilor de la Geneva cu privire la In
dochina. Președintele Ho Și Min ă 
asigurat pe primul ministru al In
diei că dă și va continua să dea tot 
concursul Comisiei internaționale pen
tru aplicarea acestor acorduri. El și*â 
exprimat dorința de a rezolva pe cale 
pașnică și prin bună înțelegere toate 
problemele pentru ca țările Indochi-

Sosirea lui Nehru în R. P. Chineză
CANTON (Agerpres). — La 18 oc- harlal Nehru, a plecat cu avionul spre 

tombrie, după o scurtă ședere la Can- Pekin.
ton, primul ministru ăl Indiei, Jawă-
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Conferință anuală ă partidului con
servator, aflat la putere în Anglia, 
care s-a încheiat în orașul Blackpool. 
s-a desfășurat într-o atmosferă de pa
radă și de optimism aparent.

Politica externă a guvernului, sin
tetizată în raportul ministrului Afa
cerilor Externe, Eden, a fost aprobată 
de participanții la conferință fără 
obiecțiuni și aproape fără desbateri.

Făcînd bilanțul a tot ce s-a petre
cut în cadrul acestei conferințe, zia
rul englez „Daily Express“ a denu
mit-o „spectacolul de la Blackpool“, 
iar caricaturistul acestui ziar a dese
nat o caricatură în care principalii 
participanți se băteau unii pe alții pe 
umăr. Alte cîteva ziare engleze au 
denumit adunarea de la Blackpool „o 
conferință a elogierii reciproce“.

Aceasta era atmosfera din sala în 
care s-a desfășurat conferința anuală 
a partidului conservator.

Cu totul alta a fost atmosfera din
colo de zidurile conferinței, ceea ce a 
neliniștit pe cei întruniți la Blackpool. 
In portul Londra continuă și acum 
cea mai mare grevă din ultimii ani. 
Ea a paralizat aproape în întregime 
activitatea portului și unii miniștri ău 
fost nevoiți să renunțe de a participa 
la lucrările conferinței pentru a face 
încercări de a aplana conflictul. Cau
za principală a acestei greve este că 
așa-zisa ..prosperare“ pe bază cursei 
înarmărilor, după cum scrie în mod 
ironic ziarul „Sunday Times". „este 
departe de a fi fericit toate clasele“.

Vietnam
In cuvîntarea de salut, Fam Van 

Dong, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Vietnam, a de
clarat că vizita primului ministru 
Nehru în Vietnam va contribui la 
cauza păcii în Asia de sud-est și în 
întreaga lume, și va întări prietenia 
dintre popoarele vietnamez și indian.

In răspunsul său, primul ministru 
Nehru a declarat că și el nutrește a- 
celeași speranțe.

★

HANOI (Agerpres). — China Nouă
La 17 octombrie, Ho Și Min. pre

ședintele Republicii Democrate Viet
nam, a oferit un banchet în cinstea 
primului ministru al Indiei, Pandit 
Jawaharlal Nehru.

Au rostit cuvîntări președintele Ho 
Și Min și primul ministru al Indiei, 
Nehru. După banchet a avut loc o în
trevedere între Ho Și Min și Nehru.

asupra discuțiilor dintre președintele 
ministru al Indiei, Nehru

nei să poată trăi independente ,și să 
prospere fără nici un amestec străin. 
El a declarat că crede ferm în cele 
cinci principii asupra cărora prim- 
tniniștrii R. P. Chineze și Indiei au 
căzut de acord și că dorește să le 
aplice în relațiile dintre Vietnam, 
I.aos și Cambodgia, ca și în relațiile 
cu alte țări. Primul ministru al In
diei a fost de acord că aplicarea a- 
cestor principii va înlătura dificul
tățile și temerile și va ajuta la sta
bilirea relațiilor de prietenie și cola
borare pașnică între diferite țări.

Președintele Ho Și Min s-a referit 
la vechile legături dintre India și po
porul vietnamez și și-a manifestat 
speranța că pe viitor aceste legături 
vor fi reînoite și întărite. Primul mi
nistru al Indiei a fost întru totul de 
acord ca relațiile dintre India și Viet
nam. I.aos și Cambodgia să fie în
curajate și întărite.

După încheierea conferinței de la Blackpool 
a partidului conservator englez

Nici indignarea englezilor față de 
propunerea făcută în cadrul conferin
ței conservatorilor cu privire la re
ducerea construcției de case munici
pale, care se dau cu chirie, fapt care 
ar ușura oarecum situația păturilor 
mijlocii, nu era în armonie cu ceeace 
se petrecea în sala de ședințe.

Nici politica externă, care ă fost 
expusă în discursurile rostite la con
ferință de ministrul Afacerilor Exter
ne și de primul ministru, nu s-a bu
curat de simpatie în țară. In sala 
conferinței de la Blackpool a fost pro
pusă și aprobată politica întruchipată 
în hotărîrile recentei conferințe de la 
Londra a miniștrilor Afacerilor Ex
terne pentru înarmarea Germaniei 
occidentale. In declarația premierului 
englez această politică a fost numită 
politica de obținere a păcii „de pe 
poziții de forță“. Ea nesocotește ce
rerea poporului german cu privire lă 
unificarea Germaniei pe cale pașnică, 
duce la reînvierea militarismului 
vest-german și este îndreptată spre 
intensificarea încordării în relațiile 
internaționale și spre agravarea pri
mejdiei unei noi agresiuni din partea 
militariștilor vest-germani. Singura 
perspectivă pe care această politică 
o oferă poporului englez, este inten-

Victoria Frontului National 
în alegerile din R. D. Germană

BERLIN (Agerpres). — Alegerile 
pentru Camera populară a R. D. Ger
mane și reprezentanța populară a 
Marelui Berlin, care au avut loc la 
17 octombrie, au constituit o impre
sionantă demonstrație a atașamen
tului fierbinte al populației R. D. Ger
mane față de puterea muncitorească- 
țărănească. Participarea la alegeri a 
fost de 98,4 ia sută. 11.870.497 de 
cetățeni —■ adică 99,3 la sută din nu
mărul total al alegătorilor — s-au 
pronunțat pentru lista Frontului Na
țional al Germaniei democrate. 82.320 
voturi, adică 0,7 la sută, au fost de

Situația internațională la zi
Cunoscutului activist italian An

drea Gaggero i-a fost înminat la Roma 
Premiul Internațional Stalin „Pentru 
întărirea păcii între popoare“.

In cadrul solemnității îmnînării 
premiului, la care a participat și A. E. 
Bogomolov, ambasadorul U.R.S.S. în 
Italia, Pietro Nenni a anunțat că în- 
mînarea premiului ar fi trebuit să 
aibă loc la Moscova, dar guvernul 
italian a refuzat să elibereze pașaport 
lui Gaggero.

★
In încheierea discutării problemei 

luptei împotriva reînvierii militaris
mului german. Plenara C.C. al Parti
dului Comunist Francez a adoptat o 
rezoluție în care se arată că în urma 
aderării guvernului francez la hotă- 
rîrea conferinței de la Londra, po
porul francez trebuie să continue lupta’ 
împotriva primejdiei de moarte de 
care este amenințată Franța ca ur
mare a remilitarizării Germaniei oc
cidentale.

Rezoluția atrage atenția asupra pri
mejdiei mari pe care o prezintă votul 
de aprobare din Adunarea Națională 
franceză dat acordurilor de la Lo-n- 
dra. In curînd, urmează ca parla
mentul francez să se pronunțe în pro
blema ratificării acordurilor conferin
ței de la Londra. Forțele patriotice 
ale națiunii franceze care au răstur
nat planurile americane de reînviere 
a militarismului german pe baza a- 
cordurilor de la Bonn și Paris, sînt 
capabile și trebuie să împiedice rati
ficarea acordurilor de la Londra, în 
interesul asigurării păcii și securității 
Franței și a tuturor statelor europene.

Rezoluția subliniază că Partidul 
Comunist Francez este gata să co
laboreze cu toți reprezentanții forțe
lor patriotice care acționează împo

de F. OREHOV
sificarea cursei înarmărilor, sporirea 
Doverei cheltuielilor militare la care 
se vor adăuga și cheltuielile în vede
rea întreținerii trupelor engleze în 
Germania occidentală, precum și a- 
propierea primejdiei unui război dis
trugător care ar fi și mai periculos 
pentru Anglia decît războiul trecut. 
Dacă în sala conferinței conservato
rilor această politică a fost aprobată, 
în rîndurile poporului englez ea în~ 
tîmpină proteste. In timp ce partici
panții la conferință aplaudau discur
surile lui Eden și Churchill, parla
mentarii Lewer, Oldfield, Crossman, 
Rankin și numeroși alți activiști ai 
mișcării muncitorești și cooperatiste 
din Anglia au luat atitudine în cadrul 
cuvîntărilor rostite în diferite orașe 
din Anglia pronunțîndu-se împotriva 
politicii de înarmare a Germaniei 
occidentale

In zilele în care participanții lă 
conferința conservatorilor au votat 
pentru aprobarea politicii de reînar- 
mare. organizațiile locale din Lon
dra, Manchester, Liverpocl și alte o- 
rașe ale Sindicatului muncitorilor din 
industria pentru prelucrarea lemnu
lui au votat rezoluții în care se cerea 
destituirea liderilor acestui sindicat 
care nesocotind mandatul ce le-a fost 

clarate nule sau au fost date împo
triva listei comune a Frontului Na> 
țional al Germaniei democrate.

In întreaga R. D. Germană, popu
lația a marcat ziua alegerilor ca pe 
o mare sărbătoare.

Alegerile populare din R. D. Ger
mană constituie o grandioasă mani
festare pentru prietenia dintre poporul 
german, marea Uniune Sovietică și 
toate popoarele din lagărul mondial 
al 'păcii, care acordă poporului ger
man un ajutor considerabil în luptă 
lui pentru încheierea unui tratat de 
pace și pentru unirea patriei sale.

triva reînvierii militarismului german 
indiferent din ce partid fac parte.

★
Ministerul Afacerilor Externe al 

R. P. Ungare a remis legației ame
ricane la Budapesta o notă de pro
test împotriva răspîndirii cu ajutorul 
unor aerostate, de către postul de 
radio „Europa liberă“, aflat pe te
ritoriul american de ocupație a Ger
maniei occidentale, a unor manifeste 
provocatoare. „Guvernul ungar — se 
spune în încheierea notei — protes
tează cu hotărîre împotriva poziției 
guvernului S.U.A. în legătură cu 
campania mai susamintită și cere că 
guvernul S.U.A. să ia neîntîrziat mă
surile necesare pentru a pune capăt 
răspîndirii de manifeste și să tragă 
la răspundere persoanele care parti
cipă la această acțiune“.

★
Puternica grevă a docherilor lon

donezi se află în a treia săptămînă. 
Numărul greviștilor se cifra luni di
mineață Ia 34.800. Luni dimineață au 
declarat grevă toți (2.000) docherii 
din Birkenhead.

De asemenea, 20.587 șoferi și în
casatori de la 4711 din cele 7162 au
tobuze n-au mai ieșit luni dimineață 
din garaje.

După cum se anunță, guvernul bri
tanic s-a întrunit pentru a examina 
situația amploarei pe care ău luat-o 
grevele.

In legătură cu aceasta se mai a^- 
nunță că autoritățile britanice pregă
tesc o înscenare judiciară împotrivă 
lui Harry Pollitt, secretar general at 
Partidului Comunist al Marii Britanii, 
reproșînd acestuia publicarea unui 
articol în ziarul „Daily Worker“ în 
care Pollitt a chemat pe muncitorii 
englezi să sprijine în unanimitate 
greva docherilor din Londra.

dat de membrii de rînd ai sindicatu
lui, au sprijinit politica de înarmare 
a Germaniei occidentale.

Împotriva politicii cursei înarmări
lor se pronunță majoritatea covîrșt- 
toare a populației din Anglia, și nu 
numai din Anglia. Nici nu apucaseră 
bine participanții la conferință să 
plece din Blackpool și s-a și aflat că 
împotriva înarmării Germaniei occi
dentale, cel puțin în momentul de față, 
și pentru unificarea Germaniei, au 
votat aproape în unanimitate — cu 
excepția a patru persoane — partici
panții la conierința social-democrați- 
lor vest-germani, căre a avut loc la' 
Frankfuri..

Votul de ia Frankfurt, scrie ziarul 
„Sunday Express“, pune în primejdie 
acordul încheiat de marile puteri cu 
privire la înarmarea Germaniei occi
dentale. Aceasta dovedește că parti
cipanții la conferința conservatorilor 
se lasă prea repede amețiți de zgo
motul propriilor lor aplauze în cin
stea politicii lor de reînarmare ă 
Germaniei occidentale.

întreaga experiență a istoriei ne 
învață că mizarea pe înarmarea mi
litariștilor vest-germani, pe politica 
de forță, nu poate duce decît Ia răz
boaie, și nu la coexistența pașnică a' 
popoarelor. Această experiență dove
dește totodată că nu pierd decît cei 
care mizează pe politica „de pe po
ziții de forță“. (Agerpres)
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