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învățătura — principala sarcină 
a elevilor și studenților

De aproape două luni de zile a început un nou an școlar.
In ultimii ani învățămîntul. de toate gradele a cunoscut în 

Valea Jiului, ca și în restul patriei noastre, o continuă dezvol
tare. Numărul școlilor a crescut de cMeva ori, a sporit simțitor 
numărul elevilor și studenților. Partidul și guvernul acordă o 
deosebită atenție dezvoltării învățămîntului mediu și se preo
cupa neîncetat ae crearea unor condiții mai bune de învățătură 
șî de viață pentru elevi și studenți — fii ai oamenilor muncii. Un 
exemplu elocvent în această direcție ni-1 oferă înființarea șco
lilor medii de 10 ani la Lupeni și Lonea, a școlilor de 7 ani la 
Uricani și Cimpa, construirea unei rjoi școli în Petrila, a insti
tutului și a căminului studențesc din Petroșani, a școlii medii 
tehnice de cărbune din Lupeni etc -

Statul nostru democrat-popular acordă cea mai mare atenție 
conținutului activității elevilor și studenților. îmbunătățirii con
tinue și ridicării pe o treaptă înaltă a procesului de învățămînt. 
O dovadă grăitoare a acestei preocupări o constituie faptul că 
școlile din raionul nostru sîrtt încadrate în fiecare an cu 
cadr,e calificate, capabile să facă față sarcinilor complexe ce le 
stau în față; laboratoarele sínt înzestrate »cu tot mai multe mate
riale didactice etc. Aceasta a dat un flou avînt muncii elevilor și 
studenților pentru cucerirea de noi cunoștințe în diferite domenii 
ale științei și culturii, învățătura devenind pentru elevi și stu
denți principala lor preocupare.

Realizările obținute pînă acum în ceea ce privește însuși
rea de către elevi a cunoștințelor predate, nu sínt .puține și nici 
neînsemnate. In fiecare instituție de învățămînt se găsesc tot 
mai mtlți elevi care învață, zi de zi, cu conștiinciozitate; se gă
sesc elevi care sínt dornici să învețe din ce în ce mai bine. La 
școala medie de 10 ani din Lonea, de pildă, o serie de elevi ca 
Dumitru Găiățan, Viorica Arghierescu, Emilia Șerban din clasa 
VIII-a, Octavian Pătrașcu, loan Vasilé din clasa IX-a, Bina 
Negoi, Viorica Marian, Susana Dobre din clasa \ll-a B. și 
mulți alții, datorită faptului că sînt în permanență preocupați 
de însușirea lecțiilor, de folosirea din plin a timpului liber, au 
obținut în acest an școlar succese importante în ceea ce privește 
însușirea de noi cunoștințe necesare pregătirilor pentru a deveni 
cadre capabile să facă față problemelor complicate multilaterale 
ale construcției socialismului. Și exemple asemănătoare se gă
sesc în toate școlile din Valea Jiului, precum și la Institutul de 
mine „Gh. Gheorghiu-Dej” din Petroșani.

Din păcate însă mai există unii elevi și studenți care nu 
dau toată atenția intensificării muncii pentru însușirea cunoș
tințelor predate. In această situație se găsesc elevi ca Viorel 
Stoicoiu, Iosif Valner din clasa 7-a A de la școala de 10 ani din 
Lonea, studenți ca Titus Bara, Florian Năstase din anul III și 
alții, care n-au înțeles nici pînă acum că principala lor preocu
pare trebuie să fie învățătura, adîncirea cunoștințelor predate în 
școală sau în institut. De asemenea, în școlile din raionul nostru 
sínt și elevi, cei drept puțini la număr, care, deși sînt slabi la învă
țătură, au o atitudine nejustă față dé profesori, sînt indiscipli- 
nați în clasă, și vin cu regularitate nepregătiți la lecții. Printre 
aceștia se numără și elevul Alexandru Mogîldea din clasa VIII-a 
de la școala din Lonea. Atitudinea acestui elev se datorește în 
mare măsură faptului că citește cărți decadente, care n-au nimic 
comun cu lecțiile predate în clasă, precum și faptului că orga
nizația U.T.M. din școală n-a luat o atitudine hotărîtă față de 
asemenea comportări, de și le-a cunoscut. Iată de ce organi
zațiile U.T.M. din școli și din institut, a căror mUncă trebuie 
să contribuie în mare măsură la obținerea unor rezultate bune 
la învățătură, au datoria să lichideze cu lipsurile încă de pe acum 
și să se străduiască să ridice în această perioadă activitatea 
fiecărui elev șî student în parte, la un nivel cît mai înalt ; să 
combată orice formalism în munca de învățătură a elevilor și 
studenților.

Pentru fiecare elev și student, învățătura este și trebuie să 
fie principala preocupare, principala sarcină a lor. Numai mun
cind cu conștiinciozitate, zi de zi, elevii și Studenții Văii Jiului 
vor reuși să devină specialiști capabili, cadre temeinic pregătite, 
înarmate cu știința, tehnica și cultura cea mai înaintată.

Crearea condițiilor celor mai bune de învățătură pentru elevi 
și studenți este una din sarcinile cele mai importante-ale orga
nizațiilor U.T.M., ale conducerilor școlilor, ale diriginților și 
părinților. Acolo unde mai există cazuri de supraîncărcare a ele
vilor și studenților cu sarcini extrașcolare, organizațiile U.T.M , 
diriginții claselor au datoria să cerceteze cu atenție, de îndată 
cauzele și să le înlăture.

Sprijinul organizațiilor U.T.M. esté deosebit de prețios în 
munca de învățătură a fiecărui elev și student. De aceea, ele 
trebuie să facă totul pentru ca elevii și studenții să se ocupe 
în primul rînd de învățătură. Învățătura este principala sarcină 
a elevilor’și studenților. Pentru realizarea acestei sarcini este 
necesar ca toți elevii și studenții din raionul nostru să se pce: 
zinte la lecții și seminarii bine pregătiți. Partidul așteaptă de 
la elevi și studenți să se străduiască să devină cadre bine înar
mate cu știința și cultura înaintată, capabile să facă față proble
melor multilaterale ce le ridică construcția socialismului în țara 
noastră.

Ședința plenară a C. C.
al P.

Zilele acestea a avut loc ședința plenară 
a C.C. al P.M.R.

La plenară au luat parte primii secretari ai 
comitetelor regionale ale partidului.

Plenara a dezbătut sarcinile organizațiilor 
de partid în efectuarea însămînțărilor și ară
turilor de toamnă, a colectărilor și a achizi
țiilor de produse agricole, luînd hotărîrile 
corespunzătoare.

Ținînd seama de munca pe care trebuie 
s-o desfășoare organizațiile de partid și ac- 
tivui de partid în vederea mobilizării tuturor

M. R.
organelor de stat și obștești pentru îndepli* 
nirea cu succes a acestor sarcini, plenară 
C.C. al P.M.R., la cererea unor organizații de 
partid, a stabilit ținerea Congresului parti
dului după efectuarea acestor lucrări.

In întîmpinarea Congresului, organizațiile 
de partid trebuie să intensifice munca poli- 
tieo-organizatorică în rîndul maselor, să lăr
gească'întrecerea socialistă și patriotică pen
tru sporirea producției industriale și agricole, 
în vederea creșterii nivelului de trai al po
porului muncitor.

Creștfe avîntul întrecerii socialiste
Angajamentele constructorilor devin fapte

Pe la mijlocul lunii sep
tembrie, muncitorii și tehni
cienii constructori și-au luat 
angajamente sporite în între
cerea socialistă, în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie. Ei s-au 
angajat că la 7 Noiembrie 
vor termina construcția a 
206 noi apartamente pentru 
mineri. Constructorii au ter
minat deja 202 apartamente 
și în prezent lucrează pentru 
a termina lucrările pînă la 7 
Noiembrie la încă 69 aparta
mente.

Unul din punctele de sea
mă din angajamentele con
structorilor îl constituie ex
tinderea largă a metodei so
vietice Kutenkov — de ten- 
cuire mecanizată — și rea
lizarea prin aplicarea ei a 
40.000 m. p. tencuieli. La 28 
octombrie acest angajament 
era deja depășit, realizîndu- 
se 52;000 m. p. tencuieli me
canizate. La obținerea aces-

Cu cîtevâ săptămâni îrt 
urmă, ziarele au adus vestea 
deșpre prețioasa inițiativă a 
comuniștilor de la uzinele 
metalurgice „I. C. Frimu“ 
din Sinaia, de a folosi mai 
bine utilajul și, cu aceleași 
mașini, să producă mai mult. 
De atunci, la multe uzine din 
țară muncitorii au trecut să 
aplice această prețioasă ini
țiativă, obținînd frumoase suc
cese în muncă. Chiar la mi
nele din Valea Jiului, mine
rii au pornit acțiunea să fo
losească mai bine utilajul și 
astfel să dea mai mult căr
bune patriei.

Șantierele de construcții ale 
întreprinderii 701 din Petro
șani sînt bogat înzestrate cu 
utilaje și mașini. Aceasta u- 
șurează simțitor munca con
structorului. Pe șantierul ,,12 
blocuri“ din Petroșani, noi a- 
vem patru macarale turn, 
numeroase macarale pionier, 
betoniere, collerganguri, pom
pe de mortar etc. Folosirea 
acestui utilaj ne ajută să mă
rim productivitatea muncii și 
să producem cu mult mai

tui succes, o contribuție pre
țioasă a dat brigada de ten
cuieli mecanizate a tov. Ma
rin Mustață din Petroșani, 
care prin folosirea pompelor 
de mortar sovietice Sokolov- 
Sokolovschi, realizează zilnic 
550-600 m. p. tencuieli. De 
asemenea, brigada tov. Sun 
Gheorghe de pe șantierul Lo
nea realizează lunar peste 
8000 m. p. tencuieli de bună 
calitate.

Tot în cursul lunii octom
brie, muncitorii constructori 
de la întreprinderea tll con
strucții Livezeni, au executat 
5 aparate de us„t tencuieli 
interioare, iar constructorii 
de pe șantierdi Lonea au rea
lizat 93 la sută din lucrările 
de construcție a blocului-mă- 
gazin, destinat minerilor din 
Lonea. Deschizînd conturi de 
economii pe brigăzi, construc
torii au realizat în octombrie 
economii în valoare de 4.050

? noastre pot produce
mult de cît dacă am lucra 
manual.

Cu toate acestea, mașinile 
noastre nu sînt folosite din 
plin, ele mai au multe re
zerve interne. De exemplu, 
macaralele lucrează efectiv 
abia jumătate din. timpul de 
lucru, avînd mulți timpi 
morți. De asemenea, nici be
tonierele, benzile transpor
toare; pompele de mortar, nu 
sînt folosite din plin.

Cu mașinile noastre am 
putea produce mai mult dacă 
aprovizionarea cu materiale 
s-ar face în condiții mai bune. 
Cărămida ne sosește în canti
tăți mult mai mici de cît ne
cesitățile. Chiar cărămida 
Care ne vine nu este contei- 
nerizatăt Macaraua, în loc să 
ia cărămida cu conteinerul di
rect din camion pentru a o 
ridica pe schele, trebuie să 
stea pînă cărămida este așe
zată în conteiner. Și aseme
nea cazuri sînt și la alte u- 
tilaje de pe șantierul nos
tru.

Cu toate acestea, la între
prinderea noastră încă nu se 
pomenește de vrea acțiune

lei și au mărit • productivitâ- 
tea muncii față de luna au
gust cu 10 a sută.

Noua fabrică de pîine șL 
cele 12 blocuri din Petroșani, 
blocul-magazin din Lonea, 
blocul H din Petrila, blocurile 
3 și 5 din Lupeni, căminul 
muncitoresc cu 350 locuri de 
la Vulcan și noul bloc de lă 
Uricani, stau mărturie a hăr
niciei constructorilor Iosif 
Vereș, Ștefan Froșt, loan 
Beer, loan Moga, Dragoș 
Ludovic, loan Manei și alții 
care în cursul lunii octom
brie au muncit fără preget, 
ca să-și realizeze cu cinste 
angajamentele luate în cin
stea zilei de 7 Noiembrie. Și 
munca lor a dat rezultate. 
Marea majoritate a angaja
mentelor luate în întrecere în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie 
au fost realizate înainte de 
termen.

mai mult"
pentru a aplica prețioasa ini
țiativă a comuniștilor de la 
uzinele metalurgice „I. C. 
Frimu" din Sinaia.

Organizația de bază a în
treprinderii, privește cu de
zinteres inițiativa muncitori
lor de la ,,I. C. Frimu“ din 
Sinaia, socotind probabil că 
ea este bună numai pentru 
uzine mari iar în construcții 
nefiind aplicabilă. Același fel 
de a vedea acest lucru îl are 
și comitetul sindical, și con
ducerea administrativă a în
treprinderii.

Inițiativa, „Cu mașinile 
noastre putem produce mai 
mult“ se poate aplică cu suc
ces și în construcții, pe șan
tiere, la ateliere de prefabri
cate etc. Comitetul sindical 
și conducerea administrativă 
a întreprinderii 701 construc
ții, sub îndrumarea organiza
ției de bază, trebuie să treacă 
la extinderea acestei prețioa
se inițiative și pe șantierele 
noastre.

POMANA ILJE 
mecanic 

șantierul .,12 blocuri“ 
Petroșani
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A 80-a P£2tz Ça Ț
Academicianului CONSTANTIN PARHON

Iubite tovarășe Parhon,
Cu prilejui celei de-a 80-a aniversări a dv., Comitetul Central al 

P.M.R., Consiliul de Miniștri al R.P.R. și Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a R.P.R. vă felicită călduros și vă trimit un tovărășesc salut.

Vă urăm mulți ani, dorindu-vă sănătate și noi succese în activitatea 
dv. științifică și obștească, consacrată construirii vieții noi socialiste în 
patria noastră.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN 
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMINE 
PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE A R. P. R
27.X. 1954.

PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
A REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

DECRET
pentru conferirea titlului 

de Erou al Muncii Socialiste 
academicianului C. 1. Parhon

Cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la nașterea academicianului C. I. 
Parhon, pentru merite deosebite pe tărîmul științei și activității obștești, 

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne de
cretează :

1. — Se conferă titlul de Erou al Muncii Socialiste academicianului 
Ç. I. Parhon.

Vicepreședintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
MIHAIL SADOVEANU

Secretarul Prezidiului Marii Adunări Naționale 
AVRAM BUNAC1U

Un mare savant și patriot

Solemnitatea înmînării titlului de Erou al Muncii Socialiste 
academicianului C. J. Parhon

Miercuri la amiază a avut Ioc la 
Prezidiul Marii Adunări Naționale so
lemnitatea înmînării titlului de Erou 
al Muncii Socialiste academicianului 
C. I. Parhon, pentru merite deosebite 
pe tărîmul științei și activității ob
ștești, cu prilejul împlinirii a 80 de 
ani.

La solemnitate au participat tova
rășii Gh. Gheorghiu-Dëj, Chivu Stoi
ca, Miron Constantinescu, P. BoriLă, 
acad. M. Sadoveanu, acad. Traian Să 
vulescu, acad. I. Murgulescu, M. Ro- 
șianu, prof. univ. L. Răutu, academi
cienii N. Profiri, I. S. Gheorghiu, M. 
Roller, Șt. Vencov, D. Danielopolu, N. 
Hortolomei, S. Stoilov, St. Milcu, mi
nistrul sănătății dr. Voineă Marines- 
cu, Gh. Hossu și dr. I: Bogdan, vlce- 

președinți ai A.R.L.U.S.-uIui, Gh. Vi- 
drașcu, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al Capitalei, 
precum și E. N. Tihonov, reprezen
tantul permanent al V.O.K.S ului în 
R.P.R.

Tov. M. Roșianu, membru al Prezi
diului Marii Âdunări Naționale, a dat 
citire decretului de atribuire a titlului 
dc Erou al Muncii Socialiste, acade- 
miciânului Constantin I. Parhon, pre
ședintele de onoare al Academiei 
R.P.R., președintele A.R.L.U.S.-ului, 
după care acad. M. Sadoveanu, vice
președinte al Prezidiului Marii Adu
nai i Naționale, a înmînat academi
cianului C. I. Parhon medalia de 
Erou al Muncii Socialiste.

(Agerpres)

La 27 octombrie 1954 s-au împlinit 
80 de ani de la nașterea eminentului 
savant și luptător pentru democrație 
și pace, acad. C. I. Parhon, unul din 
oamenii noștri de știință, care au a- 
dus o contribuție de mare însemnă
tate la dezvoltarea științelor medi
cale în țara noastră și a medicinei 
în general.

Acad. C. I. Parhon s*a născut lâ 
Cîmpulung-Muscel în anul 1874. Ur
mează liceul la Ploești și din fragedă 
copilărie se alătură mișcării munci
torești, pe care nu a părăsit-o nici o 
clipă, chiar în timpurile de aspră pri
goană a regimului burghezo-moșie- 
resc și a dictaturii antonesciene. In- 
sestrat cu o putere de muncă deose
bită, pasionat de problemele de bio
logie, se consacră studiului medici
nei, remarcîndu-se încă din anii stu
denției prin calitățile sale excepțio
nale de cercetător. Din 1898 și pînă în 
prezent, acad. C. I. Parhon a publicat 
peste o mie de lucrări de valoare, din
tre care unele de importanță mon
dială.

încă cu mult înainte de 23 August 
1944, acad. C. I. Parhon era un ad
mirator al culturii și civilizației so
vietice, al omului sovietic.

El este unul din inițiatorii 
memoriului de protest al oamenilor 
de știință din Romînia împotriva răz- • 
boiului criminal antisovietic. După 23 
August 1944 se află în fruntea Aso
ciației pentru strîngerea legăturilor 

< de prietenie cu Uniunea Sovietică. 
Contactul permanent cu mișcarea 
muncitorească și cu științei marxist- 
leninistă, cunoașterea materialismului 
dialectic ia permis savantului C. 1. 
Parhon să desfășoare o activitate 
multilaterală, originală și valoroasă, 
în biologie și medicină. Consecvent 
gîndirii materialiste, C. I. Parhon a 
luat atitudine hotărîtă împotriva unor 
curente reacționare în domeniul- bio
logiei și medicinei.

Opera științifică a academicianului 
C. 1. Parhon este foarte vastă. El este 
unul din creatorii mondiali ai endo
crinologiei (știința despre glandele 
cu secreție internă). In domeniul 
neurologiei a întreprins cercetări a- 
supra unor boli frecvente ca: epilep
sia, boala Parkinson, encefalita epi
demică etc. In domeniul psihiatriei 
opera sa științifică este tot atît de 
însemnată. Activitatea cea mai bogată 
și-a desfășurat-o în domeniul endo
crinologiei. El este autorul primului 
manual de endocrinologie din lume, 
manual pe care l-a scris cu Dr. M. 
Golstein în 1909. Publică apoi nu

meroase lucrări în problema relațiilor 
dintre glandele endocrine și face un 
studiu amănunțit asupra secreției 
glandei tiroide. Acad. C. 1. Parhon 
poate fi considerat, pe drept cuvînt, 
creatorul endocrinologiei comparate 
și al endocrinologiei vîrstelor. Din 
1908 și pînă în prezent, acad. C. I. 
Parhon a fost preocupat de problema 
mecanismului de producerea bătrî- 
neții. Alături de Victor Ba- 
beș, Reiner, Marinescu, Danielo
polu, acad. C. I. Parhon a introdus 
în medicină metoda experimentală de 
care s-a servit în mod larg în cer
cetările sale de bio-chimie și morfo- 
patologie. înzestrat cu o memorie ex
cepțională și cu pasiune pentru ști
ință, și-a consacrat întreaga existen
ță activității creatoare în clinică și 
laborator. A scris mult, a lucrat mult, 
a contribuit la dezvoltarea presei me
dicale din țara noastră și Ia răspîn- 
direa în lumea întreagă a realizări
lor în domeniul științelor medicale 
obținute la noi. C. 1. Parhon este nu 
numai om de știință, ci și un mare 
profesor, medic și cetățean. Ca o îi>- 
cununare a îndelungatei activități 
științifice care l-a făcut cunoscut în 
lumea întreagă, savantul C. I. Par
hon a fost desemnat membru activ 
și președinte de onoare al Academiei 
R.P.R., iar Academia de Științe din 
Uniunea Sovietică Ea ales ca mem
bru corespondent al ei. Prin patrio
tismul fierbinte, prin atașamentul său 
față de popor, prin combativitatea 
sa față de dușmanii patriei, ai știin
ței și progresului, Prezidiul Marii 
Adunări Naționale i-a conferit titlul 
de Erou al Muncii Socialiste. Mun
citori din Valea Jiului, ca Bărbulescu 
Virgil, electrician, Bumb Vasile, lă
cătuș la U.R.U.AA.P., au fost îngrijiți 
personal de către academicianul C. I. 
Parhon, îngrijire pe care le-a acor
dat-o cu toată dragostea. Pentru ac
tivitate științifică multilaterală, pen
tru combativitatea susținerilor con
vingerilor sale politice, pentru dra
gostea sa față de clasa muncitoare și 
față de partidul ei de avangardă, 
Partidul Muncitoresc Romîn, munci
torii din Valea Jiului urează acade
micianului profesor Dr. C. I. Parhon, 
savant iubit și stimat de toti oamenii 
cinstiți, cu ocazia împlinirii a 80 de 
ani, multă sănătate și noi succese 
creatoare puse în slujba înfloririi ști
inței medicale, în slujba progresului, 
în slujba construirii socialismului în 
patria noastră, în slujba păcii.

Dr. C. VI.AD 
Dr. 1. GOLDENBERG

Despre organizarea lucrului 
după metoda graficului ciclic In brigada noastră
Experiența sovietică ne arată că 

pentru ca mecanizarea procese
lor de producție din toate ramurile 
economiei naționale să dea roadele 
așteptate, se cere ca în cadrul acestor 
procese să se rupă cu formele înve
chite de organizare a muncii, să se 
găsească^ forme noi, superioare, mai 
progresiste, care să asigure o cît mai 
bună folosire a mașinilor și a timpu
lui de lucru, creșterea productivită
ții muncii și a buneistări a celor' ce 
muncesc.

In industria carboniferă a Uniunii 
Sovietice, pe baza experienței bogate 
a fruntașilor în producție și prin mun
ca neobosită de studiere a procesului 
de producție, depusă de către tehni
cieni și ingineri, a luat naștere o 
nouă formă de organizare a muncii în 
abataje și înaintări. Această nouă 
formă de organizare a muncii este 
graficul ciclic.

Ca formă superioară de organizare 
a muncii, graficul ciclic are la bază 
cuceririle științei și tehnicii avansate, 
ridicarea necontenită a nivelului teh
nic și cultural al muncitorilor.

Ciclul la o lucrare de înaintaire în 
Cărbune sau piatră este o totalitate 
de procese și operațiuni determinate, 
care se execută într-o anumită ordi
ne cu scopul de a realiza o avansare

ȘTEFAN MIHA1
miner fruntaș al întrecerii socialiste 

mina Petrila

stabilită, corespunzătoare normelor 
tehnice cerute. Ciclograma se stabi
lește pentru un ciclu de lucrări pe 
schimb, adică trei cicluri în 24 ore, 
pentru două cicluri în 24 ore sau pen
tru un ciclu în 24 ore, după condițiile 
specifice ale fiecărui loc de muncă.

Ciclograma lucrărilor de înaintare 
este compusă din trei părți :

1. — tabloul indicilor tehnico-eco-
nomici; * , f i

2. — graficul posturilor; - Itn
3. — planograma.
In tabloul indicilor tehnico-econo- 

mici șe trec următorii factori : profi
lul de săpare al galeriei; înaintarea 
pe cicluri; norma . lunară de cicluri; 
norma lunară de înaintare; producti
vitatea muncii și alți indici. In gra
ficul posturilor se poate vedea cîți 
muncitori lucrează la această lucra
re, repartizați pe schimburi și pe 24 
ore, și ce calificare au. In planogra- 
mă sînt arătate toate operațiunile ce 
trebuie executate, ordinea în care se 
execută și timpul cît durează.

In galeriile în care înaintarea se 
face prin pușcare, ciclul se consideră 

că este realizat atunci cînd toate o- 
perațiunile de Ia o perforare la alta 
sînt executate în intervalul de timp 
stabilit.

Introducerea graficului ciclic în 
condițiunile organizării socialiste a 
industriei noastre carbonifere repre
zintă o problemă de stat și de aceea 
ea trebuie studiată și introdusă cu 
toată seriozitatea, fără multe vorbe și 
formalism. Introducerea graficului ci
clic ca nouă formă de organizare, ca 
mijloc sigur de îndeplinire și depă
șire a planului de stat, de mărire a 
productivității muncii, trebuie larg 
discutată cu masele de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la mină.

Munca de cabinet, munca de birou, 
nu dă rezultate în această direcție. 
Este nevoie pentru succesul aplicării 
graficului ciclic să se ducă o intensă 
muncă de lămurire a acestei proble
me în masă, să se ia măsuri pentru 
ca transportul și aprovizionarea locu
rilor de muncă cu toate cele necesare 
să se facă în mod normal. E necesar 
să se urmărească zilnic starea uti
lajelor, să se asigure locurilor de 
muncă un bun aeraj și să se facă o 
justă repartizare a forțelor de muncă.

Știm cu toții că lucrările de des
chidere și pregătiri reprezintă ziua de 
mîine, viitorul minei. Dacă vom des

chide și vom pregăti la timp, chiar 
și înainte de termen, noi abataje, în
seamnă că asigurăm minei noi rezer
ve de producție, care la rîndul lor asi
gură o activitate normală, fără gîtuiri. 
In această direcție, introducerea șl 
generalizarea graficului ciclic capătă 
așa cum am arătat mai sus. o însem
nătate de stat.

La mina noastră sînt multe brigăzi 
care lucrează după metoda graficului 
ciclic, în special la înaintări. Printie 
aceste brigăzi se numără și brigada 
noastră. In cele ce urmează mă voi 
ocupa de felul cum ne organizăm noi 
munca, de succesele obținute, cît șt 
de lipsurile ce mai există și care tre
buiesc neapărat lichidate

Brigada noastră lucrează într-o 
galerie de bază din stratul 6. Galeria 
are un profil de 6,20 metri patrațî. 
Brigada este formată din 3 schtm- 
■buri; în fiecare schimb lucrează cîte 
o grupă formată din 3 oameni. Înain
tarea este în mixt (cărbune și piatră). 
Găurile se bat cu perforatoare cu aer 
comprimat, încărcarea sterilului se e- 
xecută manual, iar armarea se face 
cîmpuri de 0,8—1 m. Recent din mo
tive de siguranță minieră, la locul 
nostru de muncă s-a oprit pușcarea. 
Cam acestea ar fi condițiile de la lo
cul nostru de muncă.

Ciclograma pentru excavare prin 
pușcare este alcătuită pentru 2 cicluri 
în 24 ore, și prevede o avansare de 1 
mețru/ciclu, adică 2 metri pe zi.
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Noi membri A.R.L.U.S.
Luna Prieteniei Romîno-Sovietice 

constituie pentru oamenii muncii din 
{ara noastră un prilej de manifestare 
a dragostei și recunoștinței ior față 
de eliberatoarea și sprijinitoarea țării 
noastre în lupta pentru pace și so
cialism.

Prin activitatea pe care o desfășoa
ră, cercurile A.R.L.U.S. din Valea 
Jiului fac cunoscute minerilor și mun
citorilor realizările oamenilor sovie
tici în toate domeniile de activitate. 
Numeroasele panouri și fotomontaje 
așezate în locurile cele mai vizibile 
din cadrul întreprinderilor, institu
țiilor, școlilor, expozițiile de cărți so
vietice precum și diferitele manifes
tări . culturale, recenzii, convorbiri pe 
tema prieteniei Romîno-Sovietice, 
oglindesc preocuparea cercurilor 
A.R.L.U.S. pentru popularizarea suc
ceselor Uniunii Sovietice și înscrie
rea de noi membri în A.R.L.U.S.

In problema înscrierii de noi mem
brii în A.R.L.U.S. un frumos succes 
au obținut cercurile A.R.L.U.S. de la 
mina și preparația Petrila. De la des
chiderea Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice pînă acum, la această mină 
au fost înscriși peste 150 de noi mem
bri în A.RL.U.S.

La preparația de cărbuni din Pe
trila au fost înscriși în A.R.L.U.S. 
pînă la data de 20 octombrie, un 
număr de 59 noi membri.

In numeroase alte cercuri ARLUS 
din Valea Jiului, crește de asemeni 
numărul noilor membri

-MARIA MORARU 
AUREL CERNAT 

corespondenți

Al doilea spectacol 
al solilor artei sovietice

Miercuri seara a avut loc în sala 
Patria din Capitală cel de al doilea 
spectacol prezentat de Ansamblul de 
Stat de dansuri populare al R.S.S, 
Moldovenești, care ne vizitează țara 
cu prilejul manifestărilor Lunii Prie
teniei Romîno-Sovietice.

Spectacolul, care a cuprins nume
roase dansuri populare sovietice și 
romînești, a fost primit cu deosebită 
căldură de spectatori, care au răsplă
tit cu îndelungi aplauze măiestria ar
tiștilor sovietici. (Agerpres)

Cercul A.R.L.U.S. de la U.R.U.M.P.
popularizează larg roadele prieteniei romîno-sovietice

Printre cercurile A.R.L.U.S. din în
treprinderile și instituțiile Văii Jiu
lui, care desfășoară o activitate bo
gată în scopul popularizării succese
lor dobindite de Uniunea Sovietică 
pe tărîm politic și economic, se nu
mără și cel de la Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani. Oamenii 
muncii de la această uzină au ascul
tat în cadrul cercului A.R.L.U.S. mai 
multe conferințe și au asistat la con
vorbiri pe tema prieteniei și ajutoru
lui Uniunii Sovietice.

La ședința festivă ce a avut loc în 
cadrul uzinei cu prilejul deschiderii 
Lunii Prieteniei Romîno-Soyietice, de 
pildă, cei aproximativ 400 de particl- 
panți au ascultat cu interes conferin
ța intitulată: „10 ani de activitate 
pentru întărirea prieteniei romîno-so
vietice“.

Pentru poporul nostru, ca și pentru 
celelalte popoare care și-au dobîndit 
libertatea și independența națională cu 
sprijinul Uniunii Sovietice, cei 10 
ani care au trecut de la eliberare au 
însemnat ani de mari izbînzi pe dru
mul făuririi unei vieți «noi și fericite. 
Datorită ajutorului multilateral al 
Uniunii Sovietice, țara noastră a de
venit dintr-o țară agrară înapoiată, 
o țară în care industria grea a luat 
un avînt nemaicunoscut vreodată în 
trecut. Mașinile, utilajul, materiile 
prime, experiența înaintată a oameni

Sporește numărul cititorilor cărjii sovietice
De la biblioteca centrală raională 

din Petroșani împrumută zilnic cărți 
zeci de oameni ai muncii, elevi, stu- 
denți. Pentru popularizarea cărții 
sovietice, colectivul bibliotecii a orga
nizat recenzii, consfătuiri, scurte 
prezentări despre conținutul cărților 
în cadrul stației de radioficare etc.

La recenzia romanului „Mama” de 
Gorki, care s-a ținut în cadrul școlii 
metalurgice din localitate, au parti
cipat peste 100 de elevi. Aceștia și-au 
manifestat dragostea de a deveni prie
teni ai cărții. O altă recenzie s-a ținut 
asupra cărții „O pînză în depărtare” 
de V. Kataev cu elevii de la liceul 
seral.

La Livezeni s-a ținut recenzia căr
ții „Marina șîi drumul vieții ei” de 
A. Malinina. La recenzie au luat parte 

lor sovietici, constituie pentru noi un 
ajutor de mare preț.

Una din conferințele ținute la 
U.R.U.M.P. în cadrul Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice, s-a referit la aju
torul sovietic. Ciocanul pneumatic 
de la secția forjă, raboteza de mare 
productivitate sau strungul cu vîrfuri 
cu o turație pînă la 1200 învîrtituri 
pe minut specific pentru tăieri rapide 
și alte utilaje sînt numai,o parte a 
ajutorului sovietic primit de uzină. 
Conferința a fost ținută de tov. in
giner șef Eugen Haier și se intitu
lează: „Realizările obținute în uzină 
noastră prin aplicarea înaintatelor 
metode sovietice“. La fel, pe tema ă- 
jutorului sovietic s-au mai ținut O 
serie de convorbiri ca: „Cu ajutorul 
Uniunii Sovietice crește necontenit 
nivelul de trai al oamenilor muncii 
din patria noastră“ și „Roadele aju
torului sovietic în dezvoltarea țării 
noastre pe drumul construirii socia
lismului“.

De mult succes s-a bucurat și con
ferința despre importanța îndeplinirii 
ritmice a planului de producție, ți
nută de tov. inginer Traian Țecu.

Membrii cercului A.R.L.U.S. de Iă 
U.R.U.M.P. sînt hotă.rîți* să desfășoa
re și pe viitor o bogată activitate 
pentru popularizarea largă, în rîndul 
muncitorilor din uzină, a roadelor 
prieteniei Romîno-Sovietice.

peste 30 de muncitori și țărani mun
citori, printre care mulți tineri.

Scurte prezentări asupra conținu
tului a numeroase cărți scrise de au
tori sovietici, cum sînt „Tabăra pio
nierească”, „Povestiri despre chi
rurgi“ de F. A. Copilov, „Oameni din- 
tr-un fund de țară” de A. Malîșchin 
și altele, s-au făcut de -asemenea în 
cadrul programelor stației de radio- 
ficare.

Popularizarea și răspîndirea cărți
lor traduse din limba rusă a contri
buit la creșterea în ultimele două 
săptămîni a numărului de cititori și 
cărți citite în cadrul bibliotecii cen
trale raionale Petroșani. Astfel, nu
mărul cititorilor a sporit în această 
perioadă cu încă 53, iar al cărților 
citite cu peste 800.

In Editura de stat 
pentru literatură politică 

au apărut :
V. I. Lenin > Opere alese în două 

volume, volumul II. Ediția 11-a. 880 
pag. 20 lei.

V. I. Lenin : Opere voi. 26. 568 pag. 
7,50 lei.

★
M. Pop, R. Dobre 5 Comuniștii în 

fruntea luptei pentru sporirea produc
ției industriale. (Din experiența mun
cii de partid). 44 pag. 70 bani.

Comuniștii în fruntea luptei pentru 
sporirea producției agricole, pentru 
transformarea socialistă a agriculturii. 
(Din experiența muncii de partid). 40 
pag. 55 bani.

Despre principiile de bază ale mun 
cii de partid. (In ajutorul activistului 
de partid). 56 pag. 1 leu.

Cărți noi în limba rusă 
sosite din U.R.S.S.

Lev Nikulin : ' Roșii vernîe sînî. 
(Fii credincioși ai Rusiei) Goslitiz
dat. 1954. 542 pag. 8,75 lei.

In acest roman istoric, distins cu 
premiul Stalin se zugrăvește erois
mul trupelor rusești care au elibe
rat țările din Europa de xsub jugul 
lui Napoleon (1813—1815).

Alexei Surkov : Socinenia v dvuh 
tomah. (Opere în două volume) 
Goslitizdat. 1954. Voi. I. 334 pag. 
13 lei. Voi. II. 368 pag. 13 lei.

Primul volum cuprinde poezii 
scrise în perioada 1928—1940, pre
cum și cîntece și traduceri din dife
riți ani.

Al doilea volum cuprinde poezii 
alese din perioada 1941 —1953.

Vsevolod Ivanov : Izbranoe proiz- 
vedenia v dvuh tomah. (Opere alese 
în două volume) Goslitizdat. 1954. 
Voi. I. 462 pag. 16,80 lei. Voi II. 
568 pag. 16,80 lei.

Primul volum cuprinde nuvelele i 
„Trenul blindat 14-69“ și „Parti
zanii“? piesa „Lomonosov", memoi- 
riile „Intîlnirile cu Maxim Gorki“.

Al doilea volum cuprinde roma'- 
nul „Parhomenko“, în care se în
fățișează viața lui Alexandr Parho
menko, erou al războiului civil.

Aceste cărți sînt importate de 
către C.L.D.O.-IMEX și se găsesc 
la principalele librării din țară.

Cum începem noi lucrul ? Este ne
cesar să spun mai întîi că toți mem
brii brigăzii se schimbă la fața lo
cului și că fiecare cunoaște bine pla- 
nograma și sarcinile concrete ce-i re
vin. La începutul schimbului, în timp 
de 30 de minute ne informăm de mer
sul muncii în schimbul precedent, 
facem cunoștință cu situația reală de 
la locul de muncă pentru a ne da sea
ma dacă s-a lucrat conform graficu
lui, dacă nu cumva s-au produs stran
gulări în executarea operațiunilor 
respective. După ce ne informăm pre
cis asupra situației, începem a ne 
controla sculele de care noi ne vom 
servi în schimbul nostru. Controlăm 
dacă perforatoarele și ciocanele de a- 
bataj funcționează normal, dacă aerul 
comprimat este la presiunea normală 
și dacă aerisirea locului de muncă 
este și ea normală. Ne îngrijim ca lo
cul de muncă să fie curat, să nu existe 
scule sau materiale aruncate care ar 
putea ca în timpul procesului de pro
ducție să ne împiedice. Terminînd cu 
aceste lucrări ajutătoare, sau pregă
titoare cum li se mai spun, care sînt 
prevăzute în planogramă de la orele 
6 la 6 și 30 minute, începem baterea 
găurilor, operațiune care durează de 
la orele 6 si 30 pînă Ia orele 9. și care 
se execută cu 2 perforatoare.

In jurul orei 9 noi terminăm bate
rea găurilor, după care urmează în
cărcarea găurilor care se face în pre

zența șefului de brigadă sau de 
schimb de către artificier. După a- 
ceastă operațiune urmează pușcarea 
și aerisirea locului de muncă care du
rează o oră, adică de la ora 9 la 10, 
timp în care oamenii din brigadă se 
odihnesc.

De la ora 10 și pînă la sfîrșitul șu
tului se execută încărcarea și evacua
rea sterilului. Cu această operațiune 
se termină schimbul I.

La ora 14 tovarășii din schimbul II 
sînt prezenți la locul de muncă, unde 
se face schimbul la fața locului și 
execută mai întîi aceleași lucrări pre
gătitoare care se fac și la începutul 
schimbului I. Controlul locului de 
muncă, pregătirea sculelor și lucră
rile de pregătire pentru armare du
rează pînă Ia ora 15, cînd începe ar
marea și bandajarea locului de mun
că. In timp ce 2 oameni pregătesc 
lemnele pentru armătură al treilea 
sapă pilugile. Operațiunea de armare 
și bandajare a locului de muncă du
rează 2 ore.

Cu această operațiune se încheie 
primul ciclu.

In ciclul II se repetă operațiunile 
de perforare, pușcare, încărcare și 
armare. In plus, în acest ciclu se e- 
xecută și operațiunile de montare a 
liniei ferate și de săpare a canalului, 
operațiuni care se fac odată la 24 ore.

Acesta ar fi felul de muncă al bri
găzii noastre după graficul ciclic, în 
cazul excavării prin pușcare.

Trebuie arătat însă că acest mod de 
lucru s-a aplicat numai în cazul cînd 
stratul de cărbune din profilul gale
riei era laminat astfel că întreg fron
tul de lucru se pușca odată, alegerea 
cărbunelui fiind nerentabilă. In cazul 
că stratul de cărbune este normal, 
pușcarea cărbunelui se face separat, 
ciclogramă lucrărilor prezentînd unele 
particularități. De fapt modul de lu
cru expus pînă acum este valabil 
pentru orice galerie în steril de pro
fil simplu, cu roci tari sau foarte tari 
și încărcare manuală.

Trecînd la excavarea cu ciocanul 
de abataj, brigada și-a organizat mun
ca după o nouă ciclogramă. Din ve
chea ciclogramă au mai rămas doar 
controlul locului de muncă și ăl scu
lelor de la începutul fiecărui schimb, 
mărimea ciclului și numărul de cicluri 
pe zi (dduă cicluri care reprezintă o 
înaintare de 2 metri liniari în 24 ore).

Potrivit noii ciclograme la orele 6 
și 30 de minute se începe tăierea cu 
ciocanul de abataj de către doi mem
bri ai brigăzii. In același timp al trei
lea membru al brigăzii încarcă mate
rialul tăiat. Tăierea și încărcarea du
rează tot schimbul I și se continuă 
timp de circa o oră și în schimbul 
II. In schimbul II de la orele 15—17 
se execută armarea, operațiune cu 
care se termină ciclul I. In ciclul II 
operațiunile se desfășoară asemănător.

Succesele obținute de brigada noas
tră în aplicarea graficului, printre 

care e destul să amintesc faptul ca 
noi lucrăm acum în contul anului 
1957. se datoresc, în afară de factorii 
principali arătați mai sus și următo
rilor factori 5

— în brigada noastră există o dis
ciplină fermă, nu se fac absențe ne
motivate și fiecare om cunoaște bine 
planograma de lucru și sarcinile care 
îi revin?

— o problemă importantă în mun
ca brigăzii o constituie calificarea și 
ridicarea de noi cadre care să poată 
lucra și conduce alte brigăzi. Ridica
rea nivelului de calificare este un im
portant factor care hotărăște în mare 
măsură succesele noastre.

Nu se poate spune că brigada noas
tră nu întîmpină unele greutăți că 
lipsa de vagonete, întîrzierile artifi
cierului, lipsa de material lemnos. 
Pentru a micșora efectul negativ al 
acestor lipsuri asupra organizării 
muncii după grafic, brigada știe să 
utilizeze cu folos tot timpul său de 
lucru. Noi nu așteptăm cu mîinile în 
sîn venirea artificierului sau a va- 
gonetelor goale, ci efectuăm în acest 
timp unele lucrări. La locul de mun-’ 
că este totdeauna cîte ceva de făcut.

Luptînd pentru biruirea tuturor 
greutăților, brigada noastră este ho- 
tărîtă să aplice cu tot mai mult suc
ces experiența înaintată a minerilor 
sovietici, pentru a contribui la dezvol
tarea minei noastre, la sporirea pro
ducției de cărbune.



r STEAGUL ROȘU

Ecouri din străinătate la nota 
guvernului sovietic din 23 octombrie 1954

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
Sub titlul „Uriașa contribuție a 

Uniunii Sovietice la cauza asigurării 
păcii”, ziarul „Dagunbao“ publică 
un articol in care scrie printre al
tele : Noua propunere sovietică repre
zintă o nouă mare contribuție la cauza 
asigurării securității europene și ara
tă eforturile sincere și consecvente 
ale Uniunii Sovietice îndreptate spre 
rezolvarea pașnică a problemei ger
mane și apărarea păcii în Europa. 
Poporul chinez sprijină pe deplin a- 
ceastă noua propunfere sovietică justă 
și oportună, care corespunde intere
selor popoarelor iubitoare de pace din 
întreaga lume.

★
PARIS (Agerpres)
Ziarul „Le Monde”, care a publicat 

textul integral al notei sovietice din 
23 octombrie, o comentează în arti
colul său de fond din 25 octombrie. 
Declarînd că odată cu semnarea acor
durilor de la Paris cu privire la înar
marea Germaniei occidentale se des
chide o nouă pagină în istoria Eu
ropei și a întregii lumi, ziarul recu
noaște că aceste acorduri nu stîrnesc 
entuziasmul nimănui și că după nouă 
ani de la capitularea Germaniei hitle- 
riste, în toate țările se urmărește 
„cu te^mă“ reînvierea Wehrmachtului.

Cuvîntarea primului ministru al Indiei rostita la postul
popor chinez. Nu voi uita niciodatăPEKIN (Agerpres). — China Nouă

Postul de radio Pekin a transmis 
Ia 27 octombrie cuvîntarea lui Pan
dit Jawaharlal Nehru, primul ministru 
al Indiei, care a fost înregistrată pe 
bandă de magnetofon în ajun.

Acum o săptămîrră — a spus Ne
hru — am sosit la Pekin și mîine voi 
pleca din acest vestit și frumos oraș, 
iar după alte trei zile voi pleca din 
China, întoreîndu-mă în India.

Duc cu mine impresii de neuitat 
din noua Chină. 'Duc cu mine mai 
ales amintirea unei neobișnuit de 
calde prietenii și ospitalități de care 
m-am bucurat din partea generosului

Banchet oierii de Nehru cu prilejul plecării
PEKIN (Agerpres). — China Nouă
La 26 octombrie, Jawaharlal Ne

hru, primul ministru al Indiei, a oferit 
un banchet de rămas bun la care au 
participat peste 800 de oaspeți 
. Intr-o scurtă cuvîntare, primul ml-

Primul minisiru
PEKIN (Agerpres). — China Nouă 

transmite :
La 27 octombrie, Jawaharlal Ne

hru, primul ministru al Indiei, â pă-

Propunerile făcute de Mendés-Fronce unor deputați socialiști francezi 
de a intra în guvern

PARIS (Agerpres). — După cum 
relatează ziarul „Le Monde”, Mendes- 
France a propus oficial deputaților 
socialiști Robert Lacoste, Albert 
Gazier, Gaston Defferre, Augustin 
Laurent, Alain Savary și Marcel Da-

Succese ale partidelor progresiste din Italia în alegerile 
municipale parțiale

ROMA (Agerpres)’.
Ziarul „Unita” relatează că par

tidele progresiste din Italia au ob
ținut mari succese în alegerile muni
cipale parțiale.

La Cava de’Tirreni (provincia Sa- 
lermo) în alegerile pentru un loc în 
Consiliul provincial candidatul parti

„La primejdiile specifice legate de 
existența militarismului german, scrie 
„Le Monde”, se adaugă și faptul că 
Germania rămîne scindată și că ni
meni nu poate prevedea cu certitudine 
felul în care ea va folosi armele șl 
puterea care î se redau”.

Ocupîndu-se de nota sovietică, zîa- 
îul „France Soir” scrie că „această 
notă are în primul rlnd drept scop să 
arate Franței și Germaniei occiden
tale, acum cînd au fost încheiate a- 
cordurile de la Paris, ca, în ce pri
vește înarmarea Germaniei, poziția 
sovietică rămîne neschimbată...“

Ziarul relatează că săptămîna tre
cută S.U.A., Franța și Anglia au că
zut de acord să nu înceapă tratative 
cu Uniunea Sovietică înainte de in
trarea în vigoare a acordurilor de ia 
Paris.

Ziarele „L’Humanite” și „Libera- 
tion“ au publicat declarațiile unor 
deputați în Adunarea Națională și ale 
unor membri ai Consiliului Republi
cii, care subliniază că în momentul 
de față interesele naționale ale Fran
ței impun necesitatea promovării unei 
politici de dezarmare generală, șl nu 
da înarmare a revanșarzilor de la 
Bonn.

★
LONDRA (Agerpres)’. — TASS
Presa engleză continuă să comen

Vizita lui Nehru în R.P. Chineză

bunătatea și afecțiunea poporului chi
nez...

Atît China cît și India au parcurs 
un drum lung spre libertate și înflo
rire. Urmînd căi diferite am ajuns la 
aceeași etapă a drumului nostru. 
Este o etapă importantă căci sîntem 
acum țări libere și suverane. Dar a- 
ceasta este numai o etapă și noi tre
buie să mergem mai departe pînă ce 
marile noastre popoare vor ajunge 
la nivelul de înflorire și fericire la care 
âu dreptul.

Astfel, țările noastre sînt angajate 
în această măreață operă și amîn- 

nistru al Indiei a declarat că în aju
nul plecării sale din Pekin ține să 
exprime încă odată mulțumiri guver
nului și poporului chinez pentru os
pitalitatea și prietenia cu care a fost 
primit. Nehru a ridicat un toast în

al Indiei a părăsit capitala 
răsit orașul Pekin. La aerodrom, 
Nehru și persoanele care l-au însoțit 
au fost conduși de numeroase perso
nalități de seamă din R.P. Chineză, 

înainte de plecare, Nehru a rostii 

vid să intre în guvern în următoarele 
funcții: ministru al Apărării Națio
nale (Lacoste), ministru al Comerțu
lui (Gazier), ministru al Flotei Co
merciale (Defferre). Celorlalți trei can
didați le-a propus funcțiile de secre
tari de stat.

delor comunist și socialist a obținut 
9.497 voturi. (Aceste partide au ob
ținut în alegerile parlamentare din 
anul 1953 — 7.832 voturi).

Partidele progresiste au înregistrat 
de asemenea succese în alegerile pen
tru Consiliul municipal al orașului 
Partanna (provincia Trapani). La 

teze nota guvernului sovietic din 23 
octombrie.

O serie de ziare burgheze cer ca 
nota sovietică să fie examinată cu 
deosebită atenție. „Este recomandabil, 
scrie ziarul „Evening News“, ca Oc
cidentul să examineze cu atenție nota 
Rusiei”. Ziarul „Yorkshire Post“ sub
liniază în articolul său redacțional că 
„ar fi imprudent să se declare de la 
bun început că ultima notă rusă este 
inutilă ca bază pentru viitoare tra
tative”. Totodată, presa burgheză in
sistă asupra ratificării cît ma- grab
nice a acordurilor de la Paris, înainte 
de reluarea tratativelor cu Uniunea 
Sovietică.

★
BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
Nota guvernului sovietic adresată 

guvernelor Franței, Marii Britanii și 
S.LJ.A. este în centrul atenției întregii 
prese democrate berlineze din 26 oc
tombrie.

Ziarul „Neue Zeit”, organ central 
al Uniunii crești'n-democrate, într-un 
articol redacțional intitulat „Acum 
trebuie să se treacă la acțiune”, scrie 
că în momentul de față problema 
fundamentală este poziția popoarelor 
față de acordurile de la Paris Și față 
de propunerile cuprinse în nota guver
nului sovietic din 23 octombrie a.c.

de radio Pekin
două pot învăța cîte ceva una de la 
alta. Amîndouă pot colabora în mai 
multe feluri, chiar dacă problemele 
lor diferă întrucîtva și dacă metodele 
lor nu sînt aceleași. Ceea ce este 
esențial în relațiile dintre două po
poare și două țări este înțelegerea re
ciprocă și sentimentele de prietenie. 
Dacă acestea există, toate celelalte 
Vor urma. Sînt convins că acestea 
există azi în China și India...

Doresc să exprim încăodată adînca 
mea recunoștință populației orașului 
Pekin, guvernului și întregului popor 
chinez pentru prietenia și ospitalita
tea lor.

sale din Pek'n
sănătatea lui Mao Țze-dun, președin
tele Republicii Populare Chineze. Ciu 
De, vicepreședintele Republicii Popu
lare Chineze, a toastat pentru Prasad, 
președintele Republicii India,

R. P. Chineze
o scurtă cuvîntare. In drum spre lș- 
dia, Nehru și persoanele care-1 înso
țesc vor vizita China de est și de 
sud.

„Le Monde“ scrie că acești depu
tați socialiști au adus la cunoștința 
lui Guy Mollet, secretarul general al 
partidului socialist, propunerea ce li 
s-a făcut.

San-Cataldo (provincia Caltanîsset- 
ta) partidul democrat-creștin a ob 
ținut 4.589 voturi față de 5.599 obți
nute în anul 1953, iar partidul comu
nist și partidul socialist au obținut 
3.389 voturi față de 2.789 voturi în 
anul 1953.

Situația internațională 
ia zi

In Comitetul politic al O.N.U. s-a 
încheiat discuția generală în proble
ma dezarmării și s-a trecut la discu
tarea proiectelor de rezoluții prezen
tate spre examinarea comitetului.

înainte, însă, de a se trece la dis
cutarea proiectelor, cîțiva delegați 
au mai rostit cuvîntări in cadrul dis
cuțiilor generale.

Reprezentantul Libanului (Malic) 
care a luat cuvîntul a încercat să de
natureze teza marxist-leninistă cu pri
vire la posibilitatea coexistenței sta
telor cu orînduiri social-economice 
diferite.

Maza, delegatul statului Chile s-ă 
pronunțat asupra necesității găsirii 
unui punct de vedere comun în pro
blema dezarmării. El a spus că de
legația sa va vota pentru proiectul 
de rezoluție al celor cinci mari puteri.

După reprezentantul republicii Peru, 
care s-a pronunțat împotriva princi
piului unanimității, a luat cuvîntul 
A. I. Vîșinski — reprezentantul Uniu
nii Sovietice. A. I. Vîșinski a arătat 
printre altele că discursul, rostit de 
dl. Malic nu contribuie la crearea u- 
nei atmosfere favorabile discutării cu 
succes a problemelor importante care 
stau în fața O.N.U.

Ultimul care a luat cuvîntul în ca
drul discuției generale a fost Krishnâ 
Menon — delegatul Indiei. Acesta a 
declarat printre altele: „Faptul că 
Uniunea Sovietică a acceptat ca bază 
memorandumul anglo-francez a per
mis să se facă un' pas înainte în disc 
cutarea acestei probleme importante. 
S-a ajuns la un acord general cu pri
vire la necesitatea încheierii unui tra
tat sau convenție referitor la dezar
mare, lâ interzicerea armelor de ex
terminare în masă și la crearea unui 
mecanism de control“.

Menon s-a pronunțat împotriva ce
rerii puterilor occidentale de a se a- 
corda împuterniciri extraordinare (de 
a aplica sancțiuni statului care vă 
încălca acordurile cu privire la de
zarmare — N.R.) organului de con
trol.

Reprezentantul Indiei a condamnat 
încercarea unor delegații „de a re
vizui pe căi ocolite“ Carta O.N.U. 
prin renunțarea la aplicarea princi
piului unanimității marilor puteri în 
ce privește îndeplinirea tratatului re
feritor la dezarmare.

Menon a declarat că delegația in
diană sprijină proiectul celor cinci 
mari puteri, exprimîndu-și totodată 
speranța că această rezoluție va fi ă- 
doptată în unanimitate.

In numele delegației indiene, Me
non a prezentat comisiei de dezarma
re un proiect de rezoluție prin care 
se propune studierea posibilității în
cheierii unui acord cu privire la un 
„armistițiu în domeniul înarmărilor" 
înainte de a se fi realizat un acord 
cu privire la dezarmare.

In cadrul discuțiilor pe marginea 
proiectelor de rezoluții, primul a luat 
cuvîntul Entezam — reprezentantul 
Iranului, care și-a exprimat satisfac
ția pentru faptul că cele cinci mari 
puteri au devenit coautorii unui pru- 
iect de rezoluție

★
Partidul Comunist din regiunea 

Saar a dat publicității o declarație 
cu privire la acordurile de la Londra 
și Paris în problema reînarmării Ger
maniei occidentale și aceea a regiunii 
Saar.

In legătură cu acordurile încheiate 
la Paris, declarația spune că acestea 
„constituie un complot împotriva 
păcii și securității poporului german 
și a tuturor celorlalte popoare euro
pene“.

Acordul dintre guvernul de la Bonn 
și guvernul Franței cu privire la sta
tutul regiunii Saar — se spune în de
clarație — înseamnă că guvernul de 
la Bonn acceptă separarea regiunii 
Saar de Germania și de aceea, după 
semnarea de către guvernul Adenauer 
a „planului Schuman". el reprezintă 
încă un act de trădare a intereselor 
germanilor din regiunea Saar și este 
tributul cancelarului de la Bonn pen
tru refacerea militarismului german“..,,
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