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Mașinile noastre 
pot și trebuie să dea mai mult!

In întreagă Valea Jiului, întrecerea socialistă pentru rea
lizarea sarcinilor de plan pe 1954 lâ toți indicii cunoaște un 
tot mai puternic avînt cu cît ne apropiem de ziua deschiderii 
lucrărilor celui de al II-lea Congres al P.M..R. șl de cea de a 
37-a aniversare a Atarii Revoluții Socialiste din Octombrie.

De o atenție deosebită se bucură în aceste zile de desfă
șurare a întrecerii socialiste metodele înaintate de muncă și mă
surile cu privire la o mai bună utilizare a tehnicii noi. însuflețiți 
de exemplul înaintat al comuniștilor de la uzinele metalurgice 
„I. C. Fritnu“ din Sinaia, minerii, tehnicienii și inginerii de la 
minele Petrila, Aninoasa și Lupeni — în frunte cu comuniștii 
—. au trecut la intensificarea întrecerii socialiste sub lozinca 
„Cu mașinile noastre putem da mai mult cărbune !". In acest 
scop. în ședințele de partid lărgite care au avut loc la aceste 
mine, pe lîngă identificarea rezervelor interne ale mașinilor și 
agregatelor miniere, s-au dezbătut posibilitățile de extindere 
a metodei graficului ciclic, pentru îmbunătățirea protecției 
muncii și altele. Pe baza folosirii mai depline a tehnicii, pe 
baza îmbunătățirii întregii activități din mine, colectivul acestor 
întreprinderi și-au asumat obligația de onoare de a extrage mii 
de tone de cărbune peste sarcinile de plan.

Minele și șantierele de construcții din Valea Jiului au fost 
înzestrate cu mari cantități de utilaj de mare productivitate, 
utilaje pentru care statul nostru democrat-popular a investit 
fonduri uriașe. Datorită politicii dusă de partid și guvern pentru 
lărgirea permanentă a bazei tehnice a întreprinderilor socia
liste, numărul de utilaje miniere în Valea Jiului a crescut în 
cei zece ani de la eliberarea patriei ncăstre cu 402 la sută la 
locomotive de tot felul, cu aproape 400 la sută la crațere, cu 
490 la sută la ventilatoare, cu 124 la sută la mașini de extracție, 
iar între anii 1950 ’954 numărul mașinilor de încărcat a crescut 
cu 163 la sută. Cu un mare număr de mașini și agregate au fost 
dotate și șantierele de construcții.

Rezultatele obținute pînă în prezent în folosirea deplină ă 
tehnicii, în asigurarea creșterii productivității muncii pe mă 
sura înzestrării tehnice a întreprinderilor, nu corespund în foarte 
multe cazuri cu posibilitățile. Așa după cum s-a scos în evidență 
cu prilejul recentelor consfătuiri de producție de la mine, uti
laje importante cum sînt mașinile de încărcat, locomotivele de 
mină și altele, stau nefolosite. Ghiar la mina Petrila, din 7 ma
șini de încărcat numai 2 sînt folosite, iar la minele Lujoeni, Ani 
noasa și Uricani, parcul de mașini de încărcat se folosește nu 
mai în proporție de 30-50 la sută. Linele conduceri de nune pre 
feră să folosească transportul cu cai și cel manual (Aninoasa, 
Lonea) în loc să utilizeze locomotivele de care dispun și pe 
care le țin în rezervă sau reparație. De asemenea, în unele lo
curi se instalează utilaje care au o capacitate de 2-3 ori mai 
mare de cît capacitatea de producție a acestor locuri de muncă.

Pe șantierele, de construcții de multe ori mecanizarea duce 
lă creșterea prețului de cost al producției, atît din cauză că uti
lajele nu sînt întrebuințate cu întreaga lor capacitate, cît și din 
faptul că mica mecanizare, care ajută și întregește tehnica nouă, 
și mai ales inovațiile care privesc această mică mecanizare, 
nu se bucură de atenția cuvenită din partea conducerilor de 
șantiere ș; întreprinderi.

Trecerea lâ aplicarea inițiativei comuniștilor de la uzinele 
metalurgice „I. C. Frimu“ din Sinaia, de a folosi din plin teh
nica nouă, nu trebuie considerată ca ceva valabil numai pentru 
actuala etapă de desfășurare a întrecerii. Ea trebuie aplicată 
tocmai de către acele colective care sînt rămase în urmă, unde 
utilajul nu se folosește complet, unde există lipsurȚ serioase în 
organizarea producției. Inițiativa nu poate fi aplicată cu succes, 
nu poate da roade, declarîndu-ne numai în vorbe de acord cu 
tovarășii de Ia ,,1. C. Frimu“-Sinaia, și lăsînd apoi ca lucrurile 
să meargă de la sine, ca și mai înainte.

De aceea, toate colectivele întreprinderilor din raionul nos
tru trebuie să considere ca o datorie de onoare analizarea po
sibilităților de aplicare a inițiativei comuniștilor de la uzinele 
metalurgice „1. C. Frimu“-Sinaia, potrivit cu condițiile speci
fice ale fiecărei întreprinderi, de a trece neîntîrziat la măsuri 
practice care să ducă la o mai bună folosire a utilajului, la creș
terea productivității muncii și scăderea prețului de cost. Nu e 
prea tîrziu să treacă la aplicarea acestei inițiative nici pentru 
colectivele minelor Lonea, Vulcan și Uricani, nici pentru între
prinderile de construcții și nici pentru alte întreprinderi din 
raion.

O mare răspundere în aplicarea inițiativei revine organiza
țiilor de partid. Organizațiile de partid trebuie să organizeze 
ședințe lărgite de partid, la care să participe, alături de comu
niști, muncitorii, tehnicienii și inginerii fruntași în muncă, șe
dințe în care să se analizeze temeinic posibilitățile de o mai bună 
folosire a tehnicii, să se elaboreze măsurile concrete de spri
jinire a acestei acțiuni patriotice.

Sub îndrumarea organizațiilor de partid, conducerile admi
nistrative au datoria de â crea condițiile tehnico-organizatorice 
necesare unei mai depline funcționări a tehnicii. De asemenea 
organizațiilor sindicale le revine sarcina de a cere conducerilor 
administrative organizarea unei evidențe operative a realiză
rilor obținute în folosirea tehnicii, de a populariza pe fruntași 
și metodele lor. _
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în corpul ziarului :
FOILETON; I. Manea — Un caz 

unic în analele mineritului.
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VIAȚA DE PARTID : Pentru înlă
turarea lipsurilor în învățămîn- 
tul de partid la mina Lonea.

COLȚUL INOVATORILOR: Ema- 
noil Bocanciosu — Dispozitive 
simple, dar cu rezultate mari.
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A. Cerbii: Cronică evenimentelor 
internaționale.

Situația internațională la zi.
Rezultatele alegerilor pentru Ca

mera Populară a R. D. Germane. 
Rezistența dîrză a minerilor gre

viști din Favara (Italia).
Trecerea posesiunilor franceze din 

India sub jurisdicția Indiei.

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste!
Brigada minerului Iuliu Haidu lucrează în

In întrecerea socialistă ce 
se desfășoară în cinstea ce
lui de al 11-lea Congres al 
partidului și a zilei de 7 No
iembrie. fiecare zi aduce ceva 
nou. Multe lucruri noi a scos 
Ia iveală în aceste zile în
trecerea între brigăzile frun
tașe ale minei Petrila. Așa 
de pildă, în cea de a două 
decadă a lunii octombrie bri
găzile Eroului Muncii Socia
liste Iuliu Haidu, și frunta
șului întrecerii, Ștefan Mihai, 
au realizat zilnic cîte două 
norme. De asemenea, mine
rii din brigada fruntașului 
întrecerii socialiste Adalbert 
Kibedi au depășit normele 
de lucru cu 83 Ia sută, iar 
ortacii tînărului miner Con
stantin Băbuț au întrecut 
normele cu 40 la sută. Deși 
a avut unele greutăți Ia locul 
său de muncă brigada mine
rului Cornel Cenușa a extras 
deja primele 117 tone de

cărbune din noul său anga
jament.

Rezultatele dobîndite în a- 
ceastă întrecere au făcut po
sibil ca la 21 octombrie, deci 
cu 9 zile înainte de termenul 
prevăzut în angajament, bri
gada tov. Iuliu Haidu să în
deplinească sarcinile de plan 
prevăzute pentru anul 1957 
și să înceapă să lucreze în 
contul anului 1958. Această 
victorie a harnicei brigăzi 
condusă de minerul Iuliu 
Haidu, este rezultatul unei 
munci disciplinate, pline de 
abnegație, și al ridicării ne
contenite a nivelului de cali
ficare al membrilor brigăzii. 
Succesul brigăzii se datorește 
folosirii depline a mijloacelor 
mecanizate cu care a fost în
zestrat locul său de muncă, 
aplicării în mod creator a 
metodei graficului ciclic — 
metodă inspirată din bogata 
experiență a minerilor so-

contul anului 195Ô
vietici. Toate acestea' au dat 
posibilitate brigăzii să înde
plinească în intervalul 1 a- 
prilie—21 octombrie o sarci
nă de plan anuală, realizînd 
lunar depășiri de plan cu
prinse între 50-100 la sută.

Intorcînd prima filă a ca
lendarului pe anul 1958 Petru 
Fülôp, Koloman Kovacs, loan 
Ceaușu, Ștefan Hajnal, Nico- 
lae Stanciu, Gavrilă Cordoș, 
loan Beneș, Andrei Csibi și 
alți ortaci harnici ai mineru
lui Iuliu Haidu și-au expri- " 
mat hotărîrea de a dobîndii 
noi succese în muncă în cin
stea Congresului partidului 
și a zilei de 7 Noiembrie.

Aținerii din Petrila privesc 
victoria brigăzii minerului 
Iuliu Haidu, Erou al Muncii 
Socialiste, ca pe o victorie a 
întregului colectiv, ca un pu
ternic imbold în lupta pentru 
îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan pe 
1954 la toți indicii.

Cărbune în contul anului 1957
In ziuă de 19 octombrie 

a. c. minerii de la mina Vul
can au sărbătorit o nouă vic
torie în muncă: brigada con
dusă de comunistul Andronic 
Iovan din care fac parte mi
nerii loan Dura. Vasile Co- 
drea, Anghel Munteanu, Con
stantin Azamfiri, Gheorghe 
Bogdan și alții a îndeplinit 
sarcinile de plan pe anul 
1956 dînd cărbune în prezent 
în contul anului 1957.

Aplicînd cu succes meto

dele de lucru sovietice Jan- 
darova și Vorașin, folosind 
din plin utilajul cu care este 
înzestrat locul de muncă, a- 
ceastă brigadă a realizat de
pășiri ale sarcinilor de plan 
în fiecare lună de peste 40 
la sută.

La ieșirea din șut, comu
nistul Andronic Iovan, îm
preună cu brigada sa au fost 
întîmpinați de numeroși mi
neri și de conducerea minei, 
care i-a felicitat pentru vic
toria obținută.

Luînd cuvîntul, tov. Andro
nic Iovan a spus printre al
tele: Eu și ortacii din briga
da pe care o conduc, închi
năm acest succes celui de al 
II-lea Congres al partidului 
nostru drag. Apoi și-a luat 
în numele întregii brigăzi 
noi angajamente, printre care 
și acela de a îndeplini sar
cinile de plan pe anul 1957) 
pînă la 1 Mai 1955.

P. ANATOLIE 
corespondent

--------------- Mecanicul de locomotivă
Pe drumul ce duce spre 

depoul de locomotive din Pe
troșani, prin întunericul nop
ții, mergea un om cu o gean
tă în mină, hăriuit de o 
ploaie măruntă ce începuse 
să cadă de cu seară. Era me
canicul pensionar Gheorghe 
Armancu, fruntaș al întrece
rii socialiste. Gheorghe Ar
mancu mergea la depou ca 
să plece la drum, remoreînd 
cu locomotiva sa trenul de 
călători nr. 2351.

In drum spre depou, pe 
moș Armancu, cum de altfel 
îi zic mai toți mecanicii și 
fochiștil, îl purtau gîndufiile 
cu 40 de ani in urmă. A în
ceput să-și amintească de 
prima sa locomotivă. Parcă 
o vedea în fațu ochilor. Era 
locomotiva cu seria 651.025.

Cind a venit la el șeful de
poului de pe atunci, ingine
rul Gönczi, acesta s-a răstit:

— Ce-i cu tine aici ?... O 
mai fi și din tine mecanic, 
cînd mi-oi vedea eu ceafa...

Și citi șefi de aceștia n-au 
mai fost după Gönczi, care 
înjurau și bateau pe munci
tori după bunul lor plac.

Parcă nu i venea să crea
dă cind a început să se gin- 
dească cit de mult s-au 
schimbat lucrutile de cițiva 
ani încoace. Depoul și-a 
schimbat înfățișarea cu fie
care zi ce a trecut. Bunăoa-

ră, la placa turnantă pentru 
d întoarce o locomotivă, era, 
nevoie in trecut de 8-10 oa
meni, pe cind acuma ea este 
purtată de un puternic motor 
electric. Alimentarea locomo
tivelor cu combustibilul ne
cesar se face cu un elevator 
electric. In prezent se con
struiește un nou atelier de 
sudură, iar o nouă clădire 
este proiectată să se con
struiască pentru școala pro
fesională.

...Prin luna mai, cind moș 
Armancu a primit pensia, 
soția l-a sfătuit să nu mai 
lucreze. Dar cum să se des
partă de locomotivă, cînd ii 
este alit de dragă! Și-a dat 
seama că acest lucru e im
posibil. Și moș Armancu lu
crează mai departe pe loco
motivă.

★
Moș Armancu a ajuns la 

timp la depou, s-a urcat pe 
locomottvă și și-a îmbrăcat 
hainele de proiecție. A înce
put să facă cu atenție revi
zia locomotivei dacă nu cum
va s-a slăbit vreun șurub 
sau vreo altă piesă. După ce 
s-a convins de felul cum fo
chistul Francisc Alimpescu a 
efectuat ungerea locomotivei, 
moș Armancu a plecat cu 
locomotiva să la un nou 
drum.

Acest lucru îl face meca

nicul de locomotivă Gheor
ghe Armancu de peste 40 de 
ani. El cunoaște aproape fie
care metru de linie ferată pe 
care o străbate cu locomoti
va. Deși are virsta de 59 de 
ara, moș Armancu nu se lasă 
întrecut de cei tineri, și este 
fruntaș în ce privește între
ținerea locomotivei și reali
zarea de economii la com
bustibil șl lubrefianți. Lu- 
crînd după metoda planului 
financiar de producție dl lo
comotivei, mecanicul Gheor
ghe Armancu împreună cu 
fochistul Francisc Alimpes
cu, care este și el pensionar, 
au realizat luna trecută cea 
mai mare economie de com
bustibil la trenurile de călă
tori — 35 tone combustibil 
convențional, in cele două 
decade din luna octombrie a 
mai realizat o economie de 
încă 20 tone combustibil con
vențional.

Exemplul mecanicului Gh. 
Armancu a fost urmat și de 
echipele de mecanici formate 
din tov. loan Ștefănescu, 
loan Despa, loan Dascălu, 
Gheorghe Crișan,. Dumitru 
Hera. Nicolae Tărtăreanu și 
fochișiii Petru Anca. loan 
Crișan și Alexandru Pop eseu 
care au economisit intre 1-20 
octombrie cîte 20-28 tone 
combustibil convențional.

I. 1ACOB
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Un cerc A.R.L.U.S. 
cu activitate bogată

Printre numeroasele cercuri ARLUS 
din Valea Jiului care desfășoară o 
activitate rodnică în cadrul Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice se numă
ră și cel de la mina Uricani.

1 Acest cerc a organizat cu prilejul 
zilelor tehnicii sovietice conferința cu 
tema „Importanța îndeplinirii ritmice 
a planului de producție" ținută de iov. 
Ican Rîndeanu, președintele cercului 
A R.L.U.S. De asemenea, biroul cer
cului AR.LU.S. popularizînd prin 
afișe și prin muncă de lămurire im
portanța cunoașterii limbii ruse, a 
reușit să recruteze din rîndurile mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 27 
tovarăși, care și-au manifestat dorin
ța să învețe limba rusă. Printre a- 
ceștia se numără minerul Anton Rîn- 
der, ing. Ioan Podgoreanu, tehnicianul 
Maieu Neranțiu și Constantin Axente. 
Peste cîteva zile cursul popular de 
limba rusă își va începe activitatea.

In centrul atenției cercului ARLUS 
stă popularizarea prin agitația vi
zuală a diferitelor realizări obținute 
de poporul sovietic în construirea co
munismului și a ajutorului acordat de 
Uniunea Sovietică țării noastre. In 
incinta minei este așezată la loc vi
zibil o expoziție care oglindește roa
dele prieteniei romîno-sovietice. Tot 
în incinta minei sînt afișate nume
roase lozinci care cheamă pe mineri 
să aplice cu încredere metodele de 
muncă sovietice: graficul ciclic, Jan- 
darova și Voroșin.

Ca urmare a activității rodnice 
desfășurate de cercul A.R.L.U.S., tot 
mai mulți oameni ai muncii, cer să 
fie primiți membri ai organizației 
A.R.L.U.S. Numai în perioada 10-16 
octombrie a. c. au fost înscriși în or
ganizația A.R.L.U.S. un număr de 
peste 50 noi membri.

I. GIRLEANU. 
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 poștale, 
prin factorii poștali și difuzorii 
voluntari din întreprinderi și insti
tuții.

Pedagogia sovietică — 
nesecat tezaur de învățăminte

Pentru învățăto
rii și profesorii noș
tri, ca și pentru 
toți oamenii muncii 
din Valea Jiului, vasta experiență so
vietică constituie un nesecat tezaur 
de învățăminte. In ultimul timp, ca
drele didactice din școlile noastre au 
studiat cu un interes deosebit minu
natele opere ale pedagogilor sovietici 
Macarenco, Cairov, Crupscaia, Du- 
hovnîi, Novicov, Cazanțev și ale al
tora. Aceste opere slujesc drept o că
lăuză sigură în munca de educare și 
instruire a tinerei generații. Din stu
diul operelor pedagogilor sovietici, în
vățătorii, profesorii și educatoarele 
au învățat că pentru a întocmi lecții 
vii și interesante, pentru a-i ajuta pe 
elevi să-și însușească mai repede și 
mai temeinic noțiunile predate și ex
plicațiile teoretice lecțiile trebuie să 
fie însoțite de un bogat material in
tuitiv.

Cu ajutorul metodelor înaintate de 
muncă inspirate din experiența peda
gogiei sovietice, cadrele didactice din 
școlile Văii Jiului se străduiesc să

C. TIȚESCU 
inspector școlar

O mare competiție sportivă
Cu prilejul mării sărbători a prie

teniei romîno-sovietice au loc în Va
lea Jiului numeroase manifestări spor
tive. Una din cele mai bogate compe
tiții care se va desfășura în localită
țile Petroșani, Lupeni, Vulcan și Ani- 
noasa este cea inițiată de Consiliul 
raional al colectivului sportiv Con
structorul Petroșani.

Manifestări cu prilejul Lunii
Cu prilejul „Zilelor tehnicii sovie

tice“ care s-au desfășurat între 10-20 
octombrie, într-o serie de întreprin
deri din Valea Jiului s-au ținut con
vorbiri și referate cu privire la popu
larizarea metodelor sovietice de mun
că în industrie.

La atelierul mecanic al minei Lu
peni, inginerul Cornel Jurca a vorbit 
unui număr de circa 100 muncitori 
despre metoda Colespv. După ce a 
arătat celor prezenți din ce constă a'- 
ceastă metodă s-a trecut la aplicarea 
ei în practică.

La Filatura Lupeni au participat

facă din fiii oame
nilor muncii con
structori pricepuți 
ai socialismului în 

patria noastră.
Un bun îndrumător pentru muncă 

ce o desfășoară în școli cadrele di
dactice din Valea Jiului este litera
tura pedagogică didactică sovietică 
și cea pentru copii. Cărțile „Educa
ția comunistă în școală", „Școala ele
mentară“, „învățătoarea“, „Poemul 
pedagogic", „Steaguri pe turnuri“, 
„Adolescenții“, „Lecția în școala so
vietică“, „Studii de pedagogie“, „Or
ganizarea activității instructiveduca- 
tive în școală“ și altele, sînt pentru 
noi un nesecat tezaur de învățăminte; 
ele contribuie la ridicarea necontenită 
a activității noastre

Invățînd în permanență din bogata 
experiență a pedagogilor sovietici, 
noi, cadrele didactice, să nu precupe
țim nici un efort în realizarea măre
ței opere de instruire și educare a 
fiilor celor ce muncesc în spiritul pa
triotismului și internaționalismului 
proletar, al dragostei nemărginite 
față de eliberatoarea și sprijinitoarea 
noastră — Uniunea Sovietică.

Această competiție, organizată la 
disciplinele: tir, motociclism, box, vo
lei, baschet, șah, oină și călărie, va 
avea Ioc în orașul Petroșani în zi
lele de 23 și 24 octombrie. Cu prile
jul acestei întreceri sportivii Văii Jiu
lui vor întîlni sportivi din regiunile 
București, Orașul Stalin, Constanța, 
Bacău, Craiova, Hunedoara. Galați 
și Regiunea Autonomă Maghiară.

Prieteniei Romîno-Sovietice
cu prilejul prelucrării metodei Ckit- 
chin 43 fruntași ai întrecerii socia
liste.

In cadrul Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice, între 14-21 octombrie a 
avut loc săptămîna cărții și presei 
sovietice. In acest scop s-au întreprins 
o serie de acțiuni ca de pildă organi
zarea unui bazar la Lupeni, 5 stan
duri, 3 vitrine, expoziții cu cărți so
vietice etc. Pe întreg raionul s-au or
ganizat 40 standuri de cărți, 30 ex
poziții, 60 Vitrine cu cărți și coperte 
false etc.

A apărut :

Carnetul agitatorului
nr. 16 octombrie 1954

Cuprins
Spre un nou și puternic avînt al 

întrecerii socialiste.
10 ani de activitate a Asociației 

Romîne pentru Strîngerea Legătu
rilor cu Uniunea Sovietică — 
A.R.L.U.S.

Nicolăe Teșa'
Din experiența muncii de agitație

Urmînd îndemnurile partidului ne 
făurim o viață îmbelșugată în gos
podăria colectivă. (Convorbirea a- 
gitatorului Stan V. Stanuică).

Să desfășurăm o largă muncă 
politică pentru grăbirea ritmului 
lucrărilor agricole de toamnă.

Experiența noastră în desfășura
rea muncii politice de masă pen
tru îndeplinirea planului de colec
tări

Ană Cezar
Să învățăm din experiența agita

torilor sovietici.
in luptă pentru dezvoltarea șep- 

telului.
întrecerea socialistă — puternic 

stimulent pentru activitatea crea
toare a oamenilor muncii.

Pe teme internaționale
Propuneri sovietice de uriașă în

semnătate pentru cauza păcii.
D. Bratu

Popoarele nu vor admite reînvie
rea militarismului german.

N. Plopeănu 
Teme, planuri și bibliografie pen

tru convorbirile agitatorilor.

Concertele
Capellei emerite de stat 

de banduriști 
din R. S. S. Ucraineană

Căpella emerită de stat de bandu
riști din R.S.S. Ucraineană a sosit 
miercuri dimineața în orașul Tulcea.

In cursul zilei, membrii Capellei au 
vizitat orașul Tulcea. După amiază, 
în parcul „Leningrad“, în fața a peste 
2000 spectatori, solii artei sovietice 
au prezentat un program de cîntece 
populare ucrainene, rusești, romî- 
nești și din țările de democrație 
populară.

★
Cz.pella emerită de banduriști din 

R.S.S. Ucraineană a sosit joi după 
amiază în Orașul Stalin.

Seaia, solii artei sovietice au pre
zentat un spectacol în sala Maxim 
Gcrki din oraș, spectacol viu aplau
dat ce spectatori. (Agerpres)

— Fraților, să fim la înălțimea e- 
venimentului pe care-1 trăim I Avem 
prea fericita ocazie să asistăm la o 
experiență unică în analele mineritului, 
la o inovație formidabilă, pentru care 
posteritatea ne va fi profund recunos
cătoare...

Alai mult n-a putut spune inginerul 
losif Gönczi. Emoția — o emoție ine
rentă marilor experiențe — a pus sta
vilă noianului de simțăminte calde 
pe care voia să le împărtășească pre- 
țioșilor săi colaboratori. De fapt nici 
nu era necesar. Cu toții trăiau intens 
momentul și păcat că în acea zi, la 
4 octombrie a. c., nici un pictor n-a 
coborît la orizontul 700 al minei U- 
ricani pentru a fixa pe pînză oamenii 
si simțămintele lor. Precis că ar fi 
alcătuit un tablou celebru, pe măsura 
evenimentului.

L-ar fi putut imortaliza pe pînză, în 
primul plan, pe inginerul losif Gönczi, 
șeful serviciului electromecanic al mi
nei, cu fața iluminată de o puternică 
emoție și cu brațul drept ridicat pentru 
a da semnalul începerii experienței. A- 
lături de el, pe același plan, ar fi fost 
pictat tov. Florea Țăndărică, cel mai 
apropiat colaborator al tov. Gönczi 
și șeful său de stat major. Pe planuri 
secundare puteau fi trecuți tovarășii 
Constantin Dreghici și Valentin Nis- 
torenco, mecanici de locomotive, Ni- 
colae Stoian, șef de garaj, și semna- 
listul de pe rampa puțului. Tabloul 
mâi trebuia să cuprindă rampa puțu-

FOILE TON

Un caz unic în analele mineritului
lui de la orizontul 700, din sectorul 1 
al minei Uricani, o locomotivă Diesel 
în stare de repaus (mai bine zis de
fectă), colivia puțului de care loco
motiva era legată prin cablu, apara
tele de semnalizare. Titlul tabloului: 
„Cum s-a încercat la mina Uricani 
să se pornească o locomotivă Diesel, 
legînd-o de colivia de extracție".

Dar oricît de genial ar fi fost al
cătuit tabloul, el nu putea să arate 
decît un singur aspect al năstrușni
cei experiențe. Pe cel mai semnifica
tiv, bineînțeles. Pentru a reda mai 
fidel faptele era nevoie de un opera
tor cinematografic, care să fixeze pe 
peliculă și pe bandă de magnetofon 
imaginile și conversațiile. Ar fi putut 
înregistra următoarele:

O primă scenă în care inginerul Io 
síf Gönczi și ajutorul șău, Florea Țăn
dărică, se sfătuiau cum să pornească 
locomotiva. Cu acest prilej putea fi 
înregistrată pe bandă de magnetofon 
următoarea conversație:

Inginerul Gönczi: Ce ai zice dacă 
am lega locomotiva printr-un cablu 
de colivie sau direct de funia de ex
tracție și trăgînd colivia în sus am 
porni locomotiva

Țăndărică: E o idee foarte îndrăz
neață, tovarășe inginer ! Merită s-o 
aplicăm.

Inginerul Gönczi: Atunci, fraților, 
la lucru 1...

Printr-un șir de imagini trebuiau 
ilustrate apoi pregătirile pentru lega
tul locomotivei de funia de extracție. 
După aceea operatorul trebuia să o- 
prească îndelung obiectivul aparatu
lui său de filmat asupra momentului 
cînd a început experiența, avînd grijă 
ca pe primul plan să fie inginerul 
Gönczi si ajutorul său. Tot îndelung 
trebuia filmată și scena cu desfășura
rea experienței, cum a pornit colivia, 
cum locomotiva a fost tîrîtă cîțiva 
metri pe șine, cum s-a ridicat apoi pe 
două roate și a dărîmat în drumul 
său cîteva armături, făcînd o sur
pare. Elementele de sonoritate din a- 
ceastă narte a filmului trebuiau să 
fie exclamațiile de spaimă ale celor 
prezenți, zgomotul bolovanilor în că
dere, exclamația mecanicului de pe 
locomotivă, care, după ce i-au căzut 
vreo două-trei roabe de pămînt în 
spate, a șters putina.

In orice caz filmul nu trebuia să 
se oprească aici. Trebuia completat cu 
alte scene; cum inginerul Gönczi și 
Autorul său Țăndărică s au certat, 

învinovățindu-se unul pe altul de a 
ceasta ispravă, cum a fost luată e- 
chipa tov. Ludovic Bartha de la o 
adîncire de puț și pusă să ridice sur
parea, cum oamenii din trei brigăzi 
de la abatajele cameră nr. 2, 3 și 4 
au suferit în schimbul doi de lipsă de 
vagonete goale și materiale, precum 
și cu alte amănunte.

Spre sfîrșit, filmul putea cuprin
de încă două tablouri reușite. Primul, 
în cabinetul directorului, tov. Ștefan 
Ulrich, surprinzînd momentul cînd di
rectorul minei și inginerul principal 
Aurel Dula, primind vestea avariei 
de la orizontul 700, au zîmbit cu bu
năvoință și l-au însărcinat pe ingi
nerul Cionczi să cerceteze împrejură
rile (I?) și să stabilească vinovății 
(care nu s-au descoperit nici pînă as
tăzi). Al doilea tablou trebuia să 
oglindească măsurile pe care le vor 
fi luat organele în drept de la Direc
ția Generală a cărbunelui Valea Jiu
lui, cînd vor fi aflat despre acest caz, 
unic.

Ne exprimăm regretele pentru câ 
nici tabloul, nici filmul n-au putut fi 
realizate, din cauză că tovarășii de Ia 
Uricani au păstrat cu strășnicie se
cretul lor, pînă la data cînd un cores
pondent voluntar a făcut imprudența 
de a afla cîte ceva. Și o astfel de oca
zie sînlem convinși că n-o să mai a- 
vein, pentru că e unică în analele mi
neritului.

L MANEA



STEAGUL ROȘU

VIAȚA DE PARTID

Pentru înlăturarea lipsurilor
în învățămîntui de partid la mina Lonea

Tinerii de la mina Vulcan muncesc cu avînt

in ncui an școlar 1954-1955, învă
țămîntui de partid a cuprins un mare 
număr de membri și nemembri de 
partid dornici de a-și îmbogăți cu
noștințele politico-ideologice. Chiar de 
la deschiderea noului an școlar în în
vățămîntui de partid, la mina Lonea 
s-au obținut unele realizări. La cer
cul de studiu al Istoriei P.C.U.S. a- 
nul I! condus de tovarășul Cosma 
Gheorghe au fost prezenți majoritatea 
cursanților. G frecvență bună a avut 
și cercul de studiu al Istoriei P.C.U.S. 
anul I condus de propagandistul Un- 
gureanu loan și altele. Propagandiștii 
acestor cercuri au venit bine pregătiți, 
ceea ce a asigurat calitatea lecțiilor.

Față de aceste părți pozitive, mai 
persistă însă o serie de lipsuri. Bi
rourile organizațiilor de bază nu sînt 
controlate în suficientă măsură, iar 
unii secretari ai organizațiilor de 
bază nu sînt trași la răspundere de 
către comitetul de partid al minei 
pentru lipsa de Interes manifestată 
fată de învățămîntui de partid Numai 
așa se poate explica faptul că tova
rășul Costea Gheorghe, secretarul or
ganizației de bază nr. 1, nu s-a pre
zentat la deschiderea festivă a cursu
lui seral, deși știa că trebuie să fie 
prezent. De asemenea, nici secretarul 
organizației de bază nr. 2, tovarășul 
Pop Vasile nu s-a prezentat la des
chiderea cercului. Din această cauză 
deschiderea acestui cerc a trebuit să 
fie amînată pentru altă dată. Și mai 
gravă este situația la cursurile serale 
conduse de propagandiștii Cigmăianu, 
Moldovan și Berei losif care, în mod 
neperrnis, au contopit cercurile lor în- 
tr-un singur cerc. Această contopire 
s-a făcut pe motivul că tov. Berei s-a 
simțit „obosit“, deși la începutul a- 
nului și-a luat angajamentul să ducă 
cu cinste la îndeplinire sarcina de 
propagandist.

Comitetul de partid trebuie să ia 
măsuri grabnice pentru înlăturarea a- 
cestor lipsuri, să asigure o conducere 
concretă, nemijlocită a învățămîntu- 
lui de partid. Fiecărui membru al co
mitetului trebuie să i se repartizeze 
hnumite cercuri, pe care să le îndru
me și să răspundă de activitatea lor. 
E necesar ca membrii comitetului de 
partid să participe la cercuri și 
cursuri și să constate în procesul în- 
yățămîntului dacă propagandiștii vin 
pregătiți, dacă lecțiile sînt întocmite 

conform cerințelor fără confuzii și 
denaturări și să informeze comitetul 
de partid asupra lipsurilor existente 
spre a se lua măsuri de îndreptare. 
Fără să slăbească nici o clipă grija 
față de puritatea ideologică a învă- 
țămîntului, față de conținutul de idei 
al lecțiilor, comitetul de partid tre
buie să îndrume birourile organiza
țiilor de bază să asigure o bună frec
vență la cercuri și cursuri. Acei se
cretari și membri ai birourilor orga
nizațiilor de bază, propagandiștii care 
neglijează sarcinile ce le revin în le
gătură cu învățămîntui de partid, tre
buie trași la răspundere. O deosebită 
atenție trebuie acordată trimiterii cu 
regularitate a propagandiștilor la se
in măriile de pregătire, ceea ce con
stituie un factor important în asigu
rarea calității învătămîntului de par
tid.

La unii membri de partid mai e- 
xistă și acum părerea greșită că atît 
încadrarea în învățămînt, cît și parti
ciparea la cursuri sau cercuri e ceva 
care rămîne la aprecierea lor și, pe 
această bază, lipsesc de la învăță
mînt. Trebuie dusă o luptă hotărîtă 
pentru dezrădăcinarea acestei con 
cepții. Membrul de partid e dator -- 
așa cum se subliniază în proiectul 
Statutului modificat al P.M.R. — să 
muncească necontenit pentru însuși
rea bazelor marxism-leninismului, 
pentru ridicarea nivelului său de con
știință. Neparticiparea la învățămîntui 
de partid a celor încadrați în cercuri 
sau cursuri constituie o abatere de Ia 
disciplina de partid. Tocmai de a- 
ceea, membrii și candidații de partid 
care lipsesc de la cercuri și cursuri, 
care nu muncesc pentru însușirea 
lecțiilor predate trebuie puși în discu
ția adunărilor generale ale organiza
țiilor de bază spre a se lua măsuri 
corespunzătoare.

Ocupîndu-se în mod "oncret și e- 
ficace de înlăturarea lipsurilor de 
pînă acum, exercitînd o conducere 
permanentă a învățămîntuiui de par
tid, comitetul de partid și birourile 
organizațiilor de bază de la mina Lo
nea vor asigura îndeplinirea de că
tre membrii și candidații de partid a 
îndatoririi lor statutare de a-și ri
dica în permanență nivelul politic și 
ideologic.

C. M.

Apropierea celui de al i 1-lea Cori 
greș al partidului constituie pentru 
minerii și tehnicienii utemiști de la 
mina Vulcan un puternic imbold atît 
în munca de organizație cît și în pro
ducție. Sprijinite de comitetul U.T.M. 
al minei, brigăzile de tineret de la 
mina Vulcan muncesc cu rîvnă pen
tru îndeplinirea cu succes a sarcini
lor de plan, contribuind în acest fel 
la îndeplinirea angajamentelor luate 
în cinstea Congresului partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie de colectivul 
minei.

Printre brigăzile de tineret care 
obțin realizări frumoase în muncă, se 
numără cea condusă de minerul co
munist lancu Octavian. Aplicînd me
toda graficului ciclic, minerii din bri
gada comunistului lancu Octavian au 
obținut în zilele care au trecut din 
luna octombrie depășiri de plan de 
40—45 ia sută. Tinerii mineri din a- 
ceastă brigadă, printre care tov. Nis- 
tor loan, Aramfiri Dumitru, Unei lo
sif și alții constituie prin munca lor 
un exemplu demn de urmat pentru 
ceilalți tineri de la mina Vulcan. E- 
xemplu în muncă sînt și tinerii din 
brigăzile utemiste conduse de tov 
loan Sooitco, Alexandru Cioara și 
Petru Feher care muncind disciplinat 
și folosind din plin utilajul, întîmpi- 
nă Congresul partidului și ziua de 7 
Noiembrie cu depășiri de plan de 40- 
74 la sută.

Concomitent cu sporirea realizări
lor în producție, organizațiile de bază 
U.T.M. de la mina Vulcan. îndrumate 
de organizațiile de partid, au dus o 
muncă stăruitoare și în ceea ce pri
vește îmbunătățirea muncii politice 
și organizatorice. Că urmare a mun

Transferări după bunul plac
In cadrul T.A.P.L. Petroșani, trans

ferările de personal de la unitate la 
alta se fac de către secția cadre pe 
principii nejuste. Tov. Wagner, șeful 
secției cadre, are obiceiul să ia hotă- 
rîri de unul singur, pe criteriul rela
țiilor de prietenie ce-1 leagă de unele 
persoane.

Pentru ca să fie mai aproape de 
locuința ei, tovarășa Gizela Mun- 
teanu, soția secretarului comitetului 
de întreprindere T.A.P.L. a cerut să 
fie transferată de ia hale la bufetul 
„Înfrățirea“. La acest bufet nu era 
însă loc vacant. De aceea, tov. Iuliana 
Copeț a fost transferată de către tov. 
Wagner lă bufetul din Iscroni. A- 

cii politice dusă în rîndurile tinere
tului, în prima jumătate a lunii oc- 
lombrie, numărul absențelor nemoti
vate s-a redus cu 10,2 Ia sută față 
de aceeași perioadă a lunii trecute.

O atenție deosebită a fost acordată 
educării comuniste a tineretului, ri
dicării nivelului său politic și ideolo
gic. Acest lucru este oglindit și prin 
faptul că un număr de 6 utemiști, 
printre care tov. Grigore Badea, loan 
Sabău, Victor Mirea și alții, au îna
intat cereri de primire în rîndurile 
eandidaților de partid, iar alți tineri 
au solicitat să fie primiți în U.T.M.

Pe lîngă realizările obținute, la 
mina Vulcan mai sînt și unele lipsuri 
în munca de tineret. Astfel, brigăzile 
de tineret conduse de minerii loan Ni- 
coară și Nicolae Gros nu-și îndepli
nesc în fiecare zi normele fixate. A- 
cest lucru se datorește faptului că to
varășii din comitetul U.T.M. al mi
nei nu trec de cît foarte rar pe la lo
curile de muncă ale acestor brigăzi, 
nu se interesează de greutățile întîm- 
pinate în muncă spre a ajuta la înlă
turarea lor.

Pentru înlăturarea acestor lipsuri 
este necesar ca tovarășii din comite
tul U.T.M. al minei să se deplaseze 
mai des la locurile de muncă ale a- 
cestor brigăzi, să analizeze în consfă • 
tuirile de producție cauzele rămînerii 
în urmă și să ceară sprijin organiza
țiilor de bază ale partidului și teh
nicienilor spre a se asigura tuturor 
brigăzilor de tineret condițiile nece
sare realizării ritmice a sarcinilor 
de plan

A. PANIȘ 
corespondent

ceastă dispoziție a suferit între timp 
o modificare și astfel a fost transfe*- 
rată tov. Elena Bușe la Iscroni, neți- 
nîndu-se seama de faptul că aceasta 
locuiește în Petroșani.

Muncitorii din unitățile T.A.P.L. 
pun pe bună dreptate întrebarea’ de 
ce se fac transferări numai din am
biția șefului de cadre și în favoarea 
unor persoane?

Ar fi bine ca pe viitor transferările 
să nu se facă de unul singur, ci în 
colaborare cu întreaga conducere 
T.A.P.L. și cu consimțământul munci
torului în cauză.

Un grup de muncitori 
de la T.A.P.L. Petroșani

In toate ramurile industriei noas
tre socialiste găsește astăzi un larg 
răsunet inițiativa comuniștilor de la 
uzinele metalurgice „1. C. Frimu“ din 
Sinaia, de a intensifica întrecerea so
cialistă în cinstea Congresului parti
dului și a zilei de 7 Noiembrie, sub 
lozinca „Cu mașinile noastre putem 
produce mai mult 1“. Trecerea la ar 
plicarba acestei, inițiative pune pro
blema folosirii depline nu numai a 
utilajelor și instalațiilor mari, ci și 
a micii mecanizări și în primul rînd 
a acelor mecanisme și dispozitive 
simple concepute de inovatorii noș
tri. care asigură o mai bună funcțio
nare a mașinilor, care duc la ușura
rea eforturilor muncitorilor și la rea
lizarea de economii.

La minele din Valea Jiului și în 
alte întreprinderi din raion, inovato
rii au imaginat și construit numeroa
se dispozitive simple, ale căror rezul
tate în producție sînt însă mari. Așa, 
de exemplu, minerul fruntaș al între
cerii socialiste Andrei Vizi de la mina 
Vulcan, a conceput un sistem de șine 
de cale ferată, asamblat cu traverse 
metalice (asemănătoare cu o scară 
metalică), care, fiind ascuțite la un 
capăt și putînd fi împinse cu mașina 
de încărcat prin piatra pușcată pînă 
la frontul de lucru, permit încărcarea 
completă cu mașina de încărcat a 
sterilului rezultat de la pușcare. S-ar 
părea la prima vedere că această ino
vație este foarte simplă, că ea n-ar 
aduce cine știe ce rezultate. Or, știut 
este că tocmai din cauză că mașina 
de încărcat nu se poate apropia prea 
mult de frontul de lucru din lipsă de 
șine (în afară de mașinile de încăr
cat pe șenile), la pereții galeriilor ră
mîne piatră care trebuie încărcată

Coiful inovatorilor

Dispozitive simple, dar cu rezultate mari
manual. Prin acest sistem de șine 
tov. Vizi a rezolvat problema pre
lungirii liniei ferate pînă Ia frontul 
de lucru și, odată cu aceasta, com
pleta mecanizare a încărcării steri
lului din întreaga secțiune a galeriei.

Tov. Andrei Vizi a mai conceput 
un macaz cu dimensiuni mai reduse, 
montat pe traverse metalice, prin care 
se asigură dublarea liniei ferate pen
tru goale, chiar într-o galerie simplă 
în profil de 8,10 metri pătrați. Impor
tant este faptul că această „dublă 
mobilă pentru goale“ este apropiată 
continuu de frontul de lucru cu aju
torul mașinii de încărcat, înlocuin- 
du-se deci și la această operație 
munca manuală.

Folosirea mai completă a timpului 
de lucru al minerului este în mare 
măsură condiționată și de felul cum 
funcționează uneltele pneumatice de 
care el se servește — mașina de per
forat și ciocanele de abataj. Funcțio
narea acestora este la rîndul său de
terminată de buna lor întreținere, de 
ungere. Inovatorii loan Bara și An
ton Ingling de la mitra Aninoasa, s-au 
străduit să înlocuiască ungerea la în- 
tîmplare a uneltelor pneumatice cu o 
ungere continuă, automată, care să 
ducă pe de o parte la prelungirea 
vieții uneltelor pneumatice și asigu
rarea unei bune funcționări a lor, iar 
pe de altă parte să economisească u- 
leiul. Cei doi inovatori au reușit să 
imagineze și să construiască un dis
pozitiv de ungdre automată a utila
jelor pneumatice, adaptabil la perfo

ratoare și ciocane de abataj, care în 
practică s-a verificat a fi foarte bum 
Introducerea largă a acestor dispozi
tive la mina Aninoasa, lucru care este 
în curs de rezolvare, va aduce între
prinderii pe lîngă alte avantaje și o 
economie de ulei anuală în valoare 
de peste 5.000 lei.

O problemă care frămîntă de ani 
de zile atît pe mineri cît și pe mun
citorii și tehnicienii electro-Iăcătuși' 
de mină, este problema unei mai bune 
asamblări a tuburilor de aeraj. în
treținerea rețelei de aeraj necesită 
anual o mare cantitate de șuruburi 
și garnituri și, cu toate acestea, în 
majoritatea cazurilor, tuburile de ae
raj nu sînt asamblate corespunzător.

Inovatorii au conceput pînă în 
prezent numeroase sisteme de asam
blare a tuburilor de aeraj, dintre care 
unele sînt prea scumpe, iar aldeie cer 
ca tuburile să fie perfect rotunde ceea 
ce în mină nu se prea întîmplă. Nu 
de mult un colectiv de inovatori de 
la mina Petrila, în frunte cu tînărul 
inginer losif Mogoș, a rezolvat pro
blema asamblării tuburilor de aeraj 
fără șuruburi. Calculul economiilor 
arată că acest dispozitiv simplu va 
aduce minei Petrila economii anuale 
de peste 90.000 lei, fapt pentru care 
colectivul de inovatori a fost recom
pensat cu peste 5.000 lei. Marea va
loare practică a dispozitivului de 
asamblare a tuburilor de aeraj constă 
în aceea că el asigură o bună etan
șeitate a coloanei de tuburi, ventila

toarele lucrînd astfel cu un randament 
ridicat.

Numeroase sînt dispozitivele sim
ple concepute de inovatorii din Valea 
Jiului. Inovatorul Gheorghe Marcu 
de la mina Lonea, a pus în practică 
găurirea tuburilor de aer comprimat 
sub presiune, fapt care permite ca la 
anumite montări de robinete pe co
loana de aer comprimat să nu mai 
fie nevoie să se oprească aerul com
primat la locurile de muncă.

Un alt inovator, tov. Carol Țură 
de la Filatura Lupeni, a construit un 
dispozitiv pentru confecționarea lan
țului trapezoidal folosit Ia ungerea' 
mașinei de celofibră. Această inova
ție aduce întreprinderii economii de 
100.000 lei.

*
In întrecerea socialistă în cinstea 

celui de al 11-lea Congres al parti
dului și a zilei de 7 Noiembrie, ino
vatorii’ din Valea Jiului depun noi e- 
forturi pentru a găsi dispozitive și 
mecanizme simple care să întregeas
că tehnica nouă din întreprinderi, să 
c împingă înainte. Cu siguranță că 
strădaniile lor vor fi încununate de 
succes.

Pentru ca munca inovatorilor să a- 
ducă un aport real la ușurarea efor
turilor celor ce muncesc, Ia creșterea 
productivității muncii și la realizarea 
de economii, este necesar ca, în ca
drul aplicării inițiativei comuniștilor 
de la uzinele metalurgice „1. C. Fri- 
mu“-Sinaia, să se acorde toată aten
ția introducerii inovațiilor în proce
sul de producție și generalizării lor 
acolo unde se pot aplica.

EMANOIL BOCANG1OSU
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Rezultatele alegerilor pentru 
Camera Populară a R. D. Germane
BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
Comisia' centrală electorală pentru 

alegerile în Camera Populară a R.D 
Germane a dat publicității următoa
rele rezultate oficiale definitive ale 
alegerilor pentru Camera Populară a 
Republicii Democrate Germane, care 
au avut loc la 17 octombrie: din 
.12.085.380 cetățeni cu drept de vot 
au luat parte la alegeri 11.892.849, 
adică 98,41 la sută. Lista unică a 
Frontului Național al Germaniei de

Rezistenta dîrză a minerilor greviști 
din Favara (italia)

ROMA (Agerpres). — Infruntînd 
greutăți deosebit de mari, 400 de mun
citori greviști din mina de sulf din 
Favara continuă să ocupe de mai 
bine de 80 zile galeriile minei. Gre
va minerilor din Favara a început în 
semn de protest împotriva neplătirii 
salariilor timp de trei luni și împo
trivă încercărilor patronilor de a 
concedia 98 de muncitori.

Sosirea unei delegații guvernamentale chineze 
la Varșovia

VARȘOVIA (Agerpres). — P.A.P.
La invitația guvernului Republicii 

Populare Polone, la Varșovia a sosit 
o delegație guvernamentală chineză, 
condusă de Cen I, locțiitor al premie
rului Consiliului de stat al Republicii 
Populare Chineze.
> Delegația guvernamentală chineză

Sesiunea Comisiei mixte chino-romîne 
de colaborare științifică și tehnică

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
La 15 octombrie s-a semnat la Pekin 
protocolul celei de a doua sesiuni a 
Comisiei mixte chino-romîne de co
laborare științifică și tehnică.

Din partea R.P. Chineze, protocolul

Persecuțiile rasiale din S. U. A.
NEW YORK (Agerpres). — Ziarul 

„Caii and Post“, care apare la Cle- 
velănd, relatează noi cazuri de» per
secutare a negrilor din S.U.A. '

In statul Alabama, căsătoriile în
tre albi și negri sînt interzise de lege. 
Linnie Jackson din Lauderdale (Ala
bama), care s-a căsătorit cu un alb, 
â fost condamnată de tribunalul din

Cronica evenimentelor internaționale
Saarul — mărul discordiei

Saarul se află astăzi în zona fran
ceză de ocupație a Germaniei occi
dentale. Din această regiune cu o 
populație de 950.000 locuitori se ex
trage anual 16 milioane tone de căr
bune și se produc aproape 3 milioane 
tone de oțel.

Aceasta atrage de multă vreme 
pofta monopolurilor apusene care ur
măresc pe toate căile reînarmareâ 
Gfermaniei occidentale, pregătirea u- 
nui nou război împotriva Uniunii 
[Sovietice și a țărilor de democrație 
populară.

Una din problemele discutate la 
conferința de la Londra a fost și ai- 
¡ceea a Saarului. Ea a rămas la sfîr- 
șitul conferinței, ca la începutul ei 
— nerezolvată. In scopul rezolvării 
problemei Saarului Mendes-France și 
Konrad Adenauer s-au întîlnit zilele 
acestea la Paris. Proiectat a fost că 
într-o singură zi, chestiunea să fie 
¡lămurită. In loc să se lămurească, 
ea s-a complicat mai mult. Și acest 
lucru este explicabil. Atît Mendes- 
iFrance, cît și Konrad Adenauer au 
trebuit să țină seama de interesele 
măi multor părți manifestate în con
tradictoriu. Este vorba de faptul că 
într-un fel vor rezolva'rea problemei 
Saarului monopoliștii vestgermani, 
care de astă dată sînt sprijiniți de 

mocrate a întrunit 11.828.877 voturi, 
adică 99,46 la sută din numărul vo- 
tanților.

Numărul voturilor anulate și votu
rilor împotriva listei unice a Frontu
lui Național este de 63.972, adică 
0,54 la sută.

Rezultatele preliminare ale alege
rilor pentru Reprezentanța Populară 
a Marelui Berlin, publicate anterior, 
sînt rezultate oficiale definitive.

Patronii au încercat prin provocări 
să înăbușe greva minerilor. Ei ati 
oprit funcționarea pompelor care e- 
vacuează apa din mină, amenințîndu-i 
pe mineri cu inundarea galeriilor; au 
interzis familiilor greviștilor accesul 
în mină cu hrană și apă, pentru ari 
sili pe mineri prin înfometare să ca
pituleze.

a fost întîmpinată de S. Jedrychowski, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone; 
W. Sokorski, ministrul Culturii și 
Artelor; M. Naszkowski, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe, și 
alții. , 

a fost semnat de Li Ien-ciun, minis
tru adjunct al Industriei Combustibi
lului, președintele părții chineze în 
comisie, iar din partea R.P. Rotnîne 
de Stanciu Emil, președintele părții 
romîne în comisie.

localitate la doi ani închisoare pen
tru „concubinaj“.

Un negru din Cleveland, doctorul 
Veo Beck, care asista la un spectacol 
de teatru, a fost crunt bătut de un 
grup de albi. In localitatea Mount 
Pleasant, un mare număr de albi au 
atacat cîțiva băieți negri. Fiind a- 
nunțată, poliția a sosit la fața locu
lui șl a arestat șase negri.

Statele Unite ale Americii, și altfel o 
vor trusturile franceze și cu totul sub 
o altă formă cere insistent rezolva
rea națiunea franceză și forțele pa
triotice din Germania occidentală 
care se pronunță în asentimentul po
poarelor Europei. De voința acestora 
din urmă, nici Mendes-France nici 
Konrad Adenauer nu trebuie să uite 
nici o clipă.

Monopoliștii vestgermani nu vor 
să renunțe la înfăptuirea așa-zisei 
„Uniuni europene a cărbunelui și o- 
țelului" (planul Schuman) în care au 
nevoie de Saar. Această politică, este 
sprijinită de Statele Unite care pă
trund tot mai mult în industria vest- 
germană.

In aceeași măsură țin la Saar și 
trusturile franceze. După cum se știe, 
guvernul francez a propus crearea 
unei așa-zise uniuni vesteuropene, în 
a cărei componență să intre și Saarul, 
iar Franța să aibă acces liber la bo
gățiile de cărbune și oțel ale Saaru
lui.

In cadrul tratativelor, Adenauer a 
cerut libertatea deplină a investițiilor 
germane în Saar, extinderea nelimi
tată ă comerțului între Germania oc
cidentală și Saar. Cererile lui Ade
nauer reprezintă desigur portița prin 
care Germania occidentală întreză
rește atragerea Săarului în cadrul

Trecerea posesiunilor 
franceze din India 

sub jurisdicția Indiei
NEW DELHI (Agerpres). — La 

21 octombrie, secretarul de stat al Mi
nisterului Afacerilor Externe al In
diei, R. K. Nehru. a semnat în numele 
guvernului indian acordul intervenit 
între guvernele indian și francez în 
legătură cu trecerea posesiunilor 
iranceze din India sub jurisdicția a- 
cestei țări. Din partea guvernului 
francez, acordul a fost semnat de am
basadorul Franței în India, Stanislas 
Ostrorog.

Cu prilejul semnării acordului fran- 
co-indian, privitor la posesiunile 
franceze din India, primul ministru 
indian. Nehru, aflat actualmente la 
Pekin, a trimis la Delhi un mesaj în 
care își exprimă satisfacția față de 
hotărîrea aleșilor populației indiene 
din posesiunile franceze din India. 
„Sînt. deosebit de fericit — se spune 
în mesajul primului ministru Nehru 
— că această schimbare reprezintă 
expresia voinței populației și că gu
vernul francez a fost de acord cu ea“.

Petrolul iranian 
acaparat din nou 

de monopolurile străine
TEHERAN (Agerpres). — Neținînd 

seama de interesele poporului iranian, 
la 21 octombrie, Medjlisul — parla
mentul — Iranului a ratificat acordul 
cu privire la crearea așa-numitului 
„consorțiu internațional al petrolului 
iranian“. Acordul prevede concesio
narea în favoarea unor monopoluri 
străine a dreptului de a exploata și 
vinde petrolul iranian.

Deficitul bugetar al S.U.A. 
va depăși 4 miliarde dolari

WASHINGTON (Agerpres). — 
După cum anunță agenția France 
Presse, directorul bugetului federal 
american, Rowland Hugues, a apre
ciat că deficitul bugetar pe anul fis
cal 1 iulie 1954—30«iîinie 1955 se va 
ridica la 4.700.000.000 dolari, depă
șind cu 1.700.000.000 dolari deficitul 
înregistrat în anul precedent.

planurilor de reînarmare. Acestea au 
provocat nemulțumiri la Paris pe care 
ziarele nu le-au scăpat. „L’Aurore“ 
scrie: „Franța nu poate renunța la 
privilegiile ei în Saar“. Același ziar 
își dă seama că de aceea „nu poate 
fi vorba de o încheiere grabnică a 
unui acord asupra Saarului“.

Din comentariile presei reiese c.ă 
cercurile conducătoare din Franța, în 
scopul menținerii privilegiilor lor în 
Saar, sînt gata să facă concesii Ger
maniei occidentale în coloniile fran
ceze.

Cu aceste propuneri nu se împacă 
cercurile monopoliste din Germania 
occidentală, cărora nu le este indi
ferent dacă se vor bucura de pătrun
dere în cîteva colonii franceze din 
Africa, de pildă, sau vor pune mîna 
pe Saar în realizarea scopului de re
înarmare. De aceea, presa vestger- 
mană cere lui Adenauer să nu facă 
concesii în Saar. Sub această formă, 
ziarul „Neue Rhein Zeitung“ nu vede 
posibil tîrguL

In legătură cu toate acestea, zia
rul „L’Humanité“ spune: „Problema 
este să se oblige (guvernul francez 
— N.R.) să țină seama de ceea ce 
vrea poporul francez, tot așa cum a 
fost nevoit să țină seama de voința 
opiniei publice, în timpul conferinței 
de la Geneva“.

A. CERBU

Situația internațională 
la zi

Partizanii păcii din Franță și Ger
mania occidentală au proclamat ziua 
de 31 octombrie zi de luptă împotri
va înarmării Germaniei occidentale. 
Comitetul de luptă pentru pace din 
Germania occidentală a lansat un 
apel prin care cheamă populația să 
facă din ziua de 31 octombrie „o zi 
de luptă a germanilor pentru securi
tate și pace, să-și exprime împotrivi
rea față de reînarmare, să ceară re
zolvarea problemei germane pe calea 
tratativelor și stabilirea unui sistem 
de securitate colectivă în Europa.

Pregătiri intense în vederea zilei 
de 31 octombrie se fac și în Franța.

★
Lă Paris a avut loc o nouă ședin

ță a miniștrilor de Externe ai S.U.A., 
Angliei, Franței și Germaniei occi
dentale în problema desăvîrșirii acor
durilor de la Londra cu privire Ia 
acordarea „suveranității Germaniei 
occidentale (dreptul de reînarmare 
nelimitată). In textul comunicatului 
dat publicității la sfîrșitul celei de a 
doua ședințe se arată că cei patru 
miniștri „constată că au fost găsite 
soluții pentru problemele rămase ne
rezolvate“. Totuși cei patru miniștri 
vor mai ține o ședință pentru „apro
barea textelor în forma lor definitivă".

Tot la Paris a avut loc conferința 
celor nouă miniștri de Externe care 
au semnat acordurile conferinței de 
fa Londra. La această conferință s-a 
discutat includerea Germaniei occi
dentale în tratatul de la Bruxelles, 
precum și reglementarea problemei 
controlului armamentelor, chestiune 
nerezolvată Ia conferința de la Lon
dra. In această ultimă problemă s-a' 
ajuns la un acord, care nu este alt
ceva decît o încercare de înșelare â 
popoarelor vesteuropene care știu că 
odată aprobată, înarmarea Germaniei 
occidentale nu poate fi îngrădită sau 
controlată.

★

Reacțiunea internă și imperialiștii 
străini încearcă în ultima vreme să 
determine guvernul în frunte cu Aii 
Sastroamidjojo din Indonezia să de
misioneze. Forța internă principală 
care cere acest lucru este partidul 
„Marea Indonezie“, căruia nu-i con
vine faptul că guvernul Sastroamid
jojo luptă pentru asigurarea păcii în 
Asia de sud-est, împotriva politicii 
de embargo, pentru unificarea Iria- 
nului de vest cu Indonezia, pentru 
lichidarea sistemului colonial.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Indonezian, Aidit a spus 
în legătură cu aceasta că deși guver
nul are multe lipsuri, partidul comu
nist sprijină guvernul. Dacă totuși 
guvernul va demisiona, va trebui con
stituit un nou cabinet pe baza Fron
tului Național unit, un cabinet în 
care va trebui să fie reprezetltat par
tidul comunist.

★
In Comitetul politic al O.N.U. con

tinuă discuția în problema dezarmă
rii. Au luat cuvîntul reprezentanți! 
Noii Zeelande, Angliei, Pakistanului 
și Israelului.

Lloyd, reprezentantul Angliei șiâ 
exprimat satisfacția pentru apropie
rea punctelor de vedere cuprinse în 
referendumul anglo-francez și propu
nerile Uniunii Sovietice în problemă 
dezarmării. Totuși el a observat con
tradicția dintre punctele de vedere în 
chestiunea funcțiilor și caracterului 
organului de control.

Deși a recunoscut că numai Con
siliul de Securitate este în drept să 
aplice sancțiuni statului care încalcă 
acordurile cu privire la dezarmare, 
Lloyd a declarat că organului de 
control trebuie să i se dea dreptul de 
a lua „măsuri de constrîngere“. prin 
majoritatea simplă de voturi. Repre
zentantul Angliei a propus crearea' 
unui subcomitet al comisiei de dezar
mare care să examineze această pro
blemă. Reprezentanții Pakistanului și 
Israelului au sprijinit această propu
nere.
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