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Nici o întîrziere în îndeplinirea 
integrală a planului de colectări!

In întreaga țară se desfășoară în prezent campania colec
tării produselor vegetale de toamnă, paralel cu acțiunea pentru 
îndeplinirea integrala a planului de colectări și achiziții la 
toate sortimentele. Îndeplinirea integrală a planului de colec
tări la toate soi tímentele Drezintă o importanță deosebită în 
organizarea unei aprovizionări abundente a populației munci
toare din orașele și centrele industriale cu produse animale și 
vegetale, iar a indust"iei ușoare și alimentare cu materiile prime 
necesare produceri' de bunuri de larg consum.

Țăranii muncitori din raionul nostru au căutat, în marea 
lor majoritate, să-și achite la timp cotele de produse agricole 
către stat. Desfășurînd o intensă muncă politică în mijlocul ță
rănimii muncitoare, multe organizații de partid și deputați ai 
sfaturilor populare, au explicat țăranilor muncitori că preda
rea la timp a cotelor către stat este o datorie patriotică.

Răspunzînd muncii politice desfășurate de către membrii 
de partid și deputății Sfatului popular, urmînd exemplul per
sonal al acestora, țăranii muncitori din comuna Uricani au pre
dat în întregime cotele la carne, lapte de oaie, cartofi, lînă și 
în proporție de peste 93 la sută la fîn și lapte de vacă. Avan
sați sínt la predarea cotelor cătr< stat la unele produse și ță
ranii muncitori din comunele Bănița și Iscroni. Astfel, la fîn 
și lînă țăranii muncitori din Bănița au îndeplinit planul de co
lectări în proporție de 100 la sută, la cartofi în proporție de 86 
la sută, la carne în proporție de 89 la sută. Țărani muncitori ca 
Nicolae Sto lanăș Bulzan, Maria Mlejnița, loan Hăbiceanu, 
Ion Pavel Stanciu, Marcu Baia, Vasile Jitea, Ion Nistor Matei, 
Lucretia Mihuț, Petru Gălățan, Ion Priboian și mulți alții au 
predat în întregime cotele către stat, unii au predat importante 
cantități de produse în plus.

Succesul în campania de colectări a produselor agricole 
depinde de munca politică desfășurată de comitetele executive 
ale sfaturilor populare, de organizațiile de partid și deputați în 
direcția mobilizării țăranilor muncitori pentru a-și preda la timp 
și în întregime cotele de produse cuvenite statului. Succesul 
acestei acțiuni mai depinde de munca colectorilor, de felul cum 
aparatul de colectare se preocupă de organizarea bazelor de 
recepție. Faptul că țăranii muncitori din raza orașelor Petrila, 
Petroșani, Lupeni și Vulcan sínt mult rămași în urmă cu pre
darea cotelor la lapte de vacă, fîn și cartofi, demonstrează toc
mai slaba activitate depusă în această direcție de către orga
nizațiile de partid, comitetele. executive ale sfaturilor populare, 
de unii deputați și organele de colectare respective. Nu poate 
fi considerată deloc, satisfăcătoare situația în care se află planul 
de colectări la cartofi care a fost îndeplinit în proporție de 45— 
76 la sută în aceste localități sau de 55—75 la sută la fîn. Mult 
rămași în urmă la predarea cotelor sînt țăranii muncitori din 
cătunele orașului Petrila (președintele comitetului executiv al 
Sfatului popular, tov. Vilhelm Rotzik, cölector tov. Maria Gă- 
lătan). La lapte de oaie, planul de colectări este îndeplinit abia 
în proporție de 79 Ia sută, iar la lapte de vacă în primele 10 
luni ale anului țăranii muncitori din Petrila, Lonea, Jieț și 
Cimpa au predat numai 59 la sută din cantitățile cuvenite sta
tului. In timp ce oamenii muncii din aceste localități au primit 
peste 70 la sută din cartofii necesari pentru aprovizionarea de 
iarnă din fondul centralizat al statului creat prin predarea co
telor de către țăranii muncitori din alte raioane ale regiunii 
noastre, producătorii agricoli din Petrila au predat rrtimai 54 
la sută din cote la acest produs.

Accelerarea ritmului de colectări în localitățile care au 
rămas în urmă este una dintre cele mái importante sarcini care 
stau astăzi în fața organizațiilor de partid, sfaturilor populare 
și a organelor de colectare locale. In special trebuiesc accelerate 
colectările la cartofi și fîn, produse la care rămînerea în urmă 
este mai accentuată și a căror transport și înmagazinare nu se 
poate face în bune condițiuni decît cînd condițiile atmosferice 
sînt favorabile. Organul raional al C.S.C.P.A. (împuternicit ra
ional tov. Dumitru Boca) trebuie să asigure condițiile necesare 
pentru a ușura recepția și depozitarea produselor colectate.

La recepționarea produselor agricole trebuie să se vegheze 
ca acestea să fie de bună calitate. In special la cartofi, orga
nele de colectare trebuie să vegheze ca producătorii agricoli 
să predea cotele din cartofii produși în gospodăriile proprii, nu 
cum rj încer-'d «ă facă unele elemente necinstite, de a cum
păra de lă unitățile aprozar cartofi la un preț redus și a-i preda 
drept cote, iar cartofi’ produși în gospodăriile proprii să-i vîndă 
cu prețuri umflate pe piața neorganizâtă. Acest sistem dăunează 
mult intereselor aprovizionării celor ce muncesc cu produse 
agricole și de aceea trebuie curmat.

Campania de îndeplinire integrală ă planului de colectări 
este o acțiune în care deseori dușmanul de clasă, chiaburii și 
alte elemente, caută să submineze alianța dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare. De aceea, organele de stat șl 
țăranii muncitori trebuie să demaște fără cruțare orice uneltiri 
ale chiaburilor și codițelor lor.

Țărani muncitori I Predarea la timp a cotelor datorate sta
tului este o manifestare a conștiinței patriotice a fiecărui pro
ducător agricol, o datorie de la care nimeni n-are dreptul să 
se sustragă 1

In întrecerea pentru îndeplinirea planului pe 1954 la toți indicii

Se dezvoltă mișcarea purtătorilor noului
Crește numărul inovaților

La Uzina de reparat uti
laj minier din Petroșani s-au 
făcut anul acesta 69 propu
neri de inovații dintre care 
33 numai in intervalul 1 iu
lie—12 noiembrie. După cum 
reiese din cifrele de mai $|s 
numărul propunerilor de ino
vații este în continuă crește
re la această uzină.

In ultima perioadă, inova
torii de la LI.R.U.M.P. au adus 
importante îmbunătățiri func
ționării utilajelor, au valori

Numeroase sînt inovațiile, 
care s-au făcut la mina Lu
peni. In ultimul timp o parte 
din propunerile de inovații 
au venit din partea unor noi 
inovatori. Printre cele 24 de 
propuneri înregistrate în pe
rioada 1 iulie—1 noiembrie, 
a fost și aceea a lăcătușului 
Vasile Boroș, care a propus 
rondele de siguranță pentru 
blocarea piulițelor și a supa
pelor compresoarelor tip

Cabinetele tehnice din u- 
nele întreprinderi din Valea 
Jiului au organizat concur
suri de inovații în cadrul 
„Săptămînii inovatorilor” ca
re a avut loc în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie. Cu acest pri
lej un mare număr de mun
citori. tehnicieni și ingineri 
— inovatori — au prezentat 
propuneri în vederea creerii 
unor condiții de muncă tot 
mai ușoare, măririi produc
tivității muncii și realizării 
de economii.

Astfel, muncitorii, tehnicie

La atelierul de grup al 
minei Lupeni lucrează, ală
turi de muncitorii vîrstnici, 
și numeroși tineri muncitori. 
Îndrumați îndeaproape de or
ganizația U.TM., tinerii mun
citori de la acest atelier reu
șesc prin munca lor avîntată 
să se situeze în primele rîn-

La Uzina electrică din Vul
can numeroase brigăzi de 
muncitori obțin succese în
semnate în întrecerea socia
listă.

Astfel, brigada de încărcă
tori și descărcători de la sto
cul de cărbune condusă de 
fruntașul întrecerii socialiste 
Ioan Buncilă a realizat o de
pășire de normă de 179 la 
sută. In prezent, membrii a- 
cestei brigăzi lucrează în

Nu demult conducerea în
treprinderii preparației căr
bunelui din Lupeni s-a an
gajat să instaleze în incinta 
întreprinderii o baie cu 40 
dușuri pentru muncitori. A- 
cest angajament a început să 
fie tradus în viață.

Astfel, această baie este a- 

ficat rezervele interne ale în
treprinderii. Lăcătușul Aurel 
Oprea, de exemplu, s-a preo
cupat de modificarea unei ma 
șini orizontale de filetat, in
ginerul Ludovic Bara a adus 
îmbunătățiri unui transforma
tor de 350 KVA, iar tinerii 
strungari Tudor Neacșu și 
Dumitru Zank au confecțio
nat un dispozitiv cu ajutorul 
căruia au mărit de mai multe 
ori productivitatea muncii la

Noi inovatori la mina Lupeni
U.R.S.S. de 20 metri cubi pe 
minut.

Tehnicianul miner Ioan M. 
Șerban a venit cu două pro
puneri : un aparat universal 
pentru întreținerea anexelor 
de la aparatele de salvare și 
o scară gradată pentru deter
minarea rapidă a procenta
jului de metan, adaptabilă la 
lampa de siguranță cu ben
zină. Tovarășul Ioan M. Șer
ban a primit suma de 1500 
lei drept recompensă pentru 

Concursuri pentru inovați
nii și inginerii minei Lonea 
au prezentat în cadrul aces
tui concurs un număr de 11 
inovații, dintre care 5 au fost 
premiate în bani. Lăcătușul 
mecanic Iosif Vuch a prezen
tat inovația „Tub telescopic 
pentru sorburi“ pentru care 
a fost premiat cu suma de 
300 Jei, iar pentru altă pro
punere a primit suma de 200 
lei. Printre inovațiile pre
miate se numără și cele pre
zentate de tov. Mihai Vahold 
și Cornel Costinaș.

In primele pîndupi
duri în întrecerea socialistă.

Un exemplu în această di
recție îl constituie tinerii 
muncitori Francisc Tiss și 
Ioan Baciu care, folosind 
din plin timpul de lucru, au 
reușit să sudeze cu 80 la sută 
mai multe mecanisme minie
re decît aveau planificat.

Brigăzi de muncitori fruntași
contui ¡-mii iunie a anului 
1957. Tot la stocul de cărbu
ne din această uzină lucrea
ză și brigăzile conduse de 
tov. Aronică Ancaș și Marin 
Ungureanu. Folosind din plin 
timpul de lucru, muncitorii 
din aceste brigăzi au reușit 
să obțină depășiri de 135 șl, 
respectiv, 110 la sută. De a- 
semenea. brigada condusă de 
tov. Traian Moldovan de la 
întreținerea cazanelor, a în

O nouă baie pentru muncitori
proape în întregime instalată, 
iar peste cîteva zile va fi 
dată in folosință muncitorilor

Cu mult spor au lucrat la 
instalarea acestei băi munci
torii iosif Stulich, Bazil Popa. 
Ioan Cherteș și alții care au 
reușit să-și întreacă cu mult 
normele fixate. 

confecționarea unor șuruburi 
și bucșe de dimensiuni redu
se. Nu de mult inovatorul Iu- 
liu Fetz a înlocuit piatra de 
polizor la rectificarea robine
telor de aer comprimat cu 
bare de silică din deșeurile 
de la cuptoarele electrice.

Cabinetul tehnic de lă 
U.R.U.M.P. acordă un prețios 
sprijin muncii inovatorilor din 
uzină: colectivul său îmbună- 
tățindu-și mult munca de re
zolvare a inovațiilor.

prima inovație, iar pentru 
cea de a doua 300 lei.

Importantă este și propu
nerea zidarului loan Boro>ș 
— de fabricare a cretei albe 
în cadrul întreprinderii. Pen
tru această propunere tov. 
loan Boroș a primit suma de 
327 lei. Tov. loan Cherteș. 
maistru electrician, a adus o 
modificare Ia soclurile ■ pen
tru lămpile pneumatice de a- 
batai.

Un concurs de inovații a 
avut loc și la mina Petrila. 
Cu acest prilej s-au prezentat 
6 propun ri de inovații valo
roase.

Printre aceste inovații se 
numără și aceea a tov. Petru 
Oprean, „Dispozitiv pentru 
tăierea manuală a șinelor“, 
pentru care a primit suma de 
300 lei. Cu suma de 400 lei 
au fost premiați tov. Pavel 
Budea și Iosif Gaier. De ase
menea a mai fost premiat au 
prilejul acestui concurs șl 
tov. Nicolae Tămășuc.

Fruntași în obținerea de suc
cese sporite sînt și tinerii lă
cătuși Gheorghe Barbu și 
Dumitru Caravelea, care, or- 
ganizîndu-și bine munca, își 
depășesc zilnic normele pro
gramate cu 70 la sută.

C. GH1NEA 
corespondent

registrat o depășire de nor
mă de peste 50 la sută.

Alte brigăzi de muncitori 
din această uzină, printre 
care și cele conduse de tova
rășii Ludovic Osterman șl 
Dănilă Moldovan, muncind cu 
abnegație, au reușit să obțină 
depășiri de normă cuprinse 
între 40—75 la sută.

VICTOR JURCA
, corespondent

Noua baie instalată lă 
preparația de cărbuni Lu

peni oglindește preocuparea 
conducerii acestei întreprin
deri față de nevoile muncito
rilor.

C. PREDOȘANU 
corespondent
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Case de locuit pentru muncitorii 
din industria ușoară

Pe șantierele noiior 
centrale electrice

Hidrocentrala de la Stalingrad
In prezent, pe șantierul hidrocen

tralei de la Stalingrad principalele 
lucrări se desfășoară la gigantica 
groapă de fundație a hidrocentralei, 
care este îngrădită de apele Volgăi 
printr-un puternic batardou.

In groapa de fundație se lucrează 
zi și noapte la excavarea pămîntului, 
la montarea construcțiilor metalice și 
la turnarea betonului. Aici se folo
sește un mare număr de excavatoare, 
camioane basculante, buldozere care 
nivelează terenul. Constructorii înde
plinesc zilnic aproape cîte două nor
me la excavarea pămîntului.

Cea mai mare termocentrala 
din Republicile Baltice

Pe mâlul pitoresc ăl lacului Kiș din 
R.S.S. Letonă se construiește termo
centrala „Riga“, care va fi cea mai 
mare din Republicile Baltice. Prin 
darea ei în exploatare, cantitatea de 
energie electrică produsă în Letonia 
va spori de două ori. Constructorii 
au hotărît să pună în funcțiune pri
ma etapă.a termocentralei în cursul 
celui de al patrulea trimestru al a- 
nului curent.

Pe șantier âu și fost construite a- 
proape toate instalațiile principale 
ale termocentralei. Se primește utila
jul electric și se lucrează la monta
rea lui.

In apropiere de șantierul de con
strucție al termocentralei se con
struiește un orășel pentru lucrătorii 
centralei. Un număr de 28 aparta
mente au și fost date în folosință.

Centralele electrice 
de pe rîurile Lituaniei

Pe malul rîului Șventoi au început 
lucrări de construcție a unei mari hi
drocentrale sătești, care va furniza 
curent electric pentru 72 cblhozuri, 
trei S.M.T.-uri și șase sovhozuri din 
patru raioane.

Pe rîurile Lituaniei se construiesc 
în prezent alte cîteva centrale elec
trice intercolhoznice. Pînă la sfîrșitul 
anului curent, aproximativ 100 col
hozuri din R.S.S. Lituaniană vor fi 
racordate la liniile electrice de trans
port afle statului.

Anul acesta, pentru construcția de 
case de locuit și de instituții social- 
culturale destinate muncitorilor din 
industria ușoară a U. R.S.S., se chel
tuiesc aproape de două ori mai multe 
fonduri decît în anul 1953. O sută 
mii de familii de textiliști, croitori, 
tăbăcari, muncitori din industria de 
tricotaje vor primi locuințe în case 
nou construite. Case de locuit cu mai 
multe etaje au fost construite pentru

Un miliard de ruble pentru construcția 
de case individuale

Cu ajutorul creditelor pe termen 
lung acordate de stat, muncitorii și 
funcționarii din Uniunea Sovietică 
și-au construit anul acesta 55.000 
case proprii cu o suprafață locativă 
totală de peste 2 milioan<^m. p.

In orașele din regiunea Kuibîșev 
au fost construite în decurs de zece 
luni peste 1,000 de case. In capitala 
Armeniei — Erevan se construiesc 
4.500 case.

In 19'54 statul a acordat persoane-

Noî întreprinderi puse în funcțiune în Turkmenia
I-a Așhabad, capitala Turkmeniei, 

â intrat în funcțiune o fabrică de în
călțăminte. Capacitatea de producție 
a acestei fabrici este de l milion pe
rechi de pantofi pe an. Toate secțiile 
întreprinderii sînt înzestrate cu utilaj 
perfecționat.

In prezent, la Așhabad se constru

In lunile de iarnă, sovhozul „Teolicinii" cultivă răsaduri de castraveți 
in serele sale cu ajutorul luminii electrice.

muncitorii combinatului de melanj 
din Barnaul (Altai), ai combinatului 
pentru prelucrarea inului din orașul 
bielorus Orșa, pentru textiliștii din 
orașele Ivanovo și Orchovo-Zuevo 
din regiunea centrală a R.S.F.S.R. și 
ai altor întreprinderi.

In orașele Kamîșin, Engels, Her- 
son, Stalinabad, Gori și Tașkent se 
construiesc așezări muncitorești pe 
lîngă »combinatele textile.

lor care-și construiesc case indivi
duale, credite pe termen lung în sumă 
de 1 miliard ruble — cu 300 milioane 
mai mult decît anul trecut și de 10 
ori mai mult decît în anul 1939, cînd 
a început acordarea de credite. In pre
zent, se află în curs de construcție 
aproximativ 100.000 case individuale. 
In afară de aceasta, organizațiile de 
stat din LT.R.S.S. desfășoară grandi
oase lucrări de construcție a unor 
mari blocuri.

iesc alte zece mari uzine și fabrici. 
Ele vor produce atît articole de larg 
consum cît* și mărfuri alimentare.

Pentru a satisface în mai mare 
măsură nevoile de energie electrică 
ale locuitorilor orașului, aici se con
struiește o nouă centrală electrică.

Activitatea artiștilor 
amatori în U. R. S. S.

------- (cifre și fapte) ----------
Bogat în talente este poporul so

vietic I Ar fi greu să găsești în Țara 
Sovietică uzină sau instituție, fa
brică sau instituție de invățămint, 
colhoz sau S.M.T. care să nu se 
mândrească cu cintăreți proprii, 
cu dansatori, artiști plastici sau 
muzicanți. Oamenilor sovietici li 
s-au creat toate condițiile pentru 
a-.și dezvolta aptitudinile și talen
tele. Activitatea artiștilor amatori, 
care a devenit in U.R.S.S. o parte 
importantă a culturii socialiste, a 
luat o amploare fără precedent.

— In Uniunea Sovietică se nu
mără in prezent aproximativ 350.000 
cercuri artistice de amatori, din 
care fac parte peste cinci milioane 
persoane, fără a mai pune la sor 
coteală colectivele artistice de ama
tori din rindurile armatei și ale 
elevilor.

Numai, in cadrul cluburilor sin
dicale și caselor de cultură acti
vează 125.000 colective artistice 
de amatori. Numărul membrilor co
lectivelor artistice de amatori de 
la sate era în 1953 de aproximativ 
trei milioane persoane.

— Pe lingă cluburile și palatele 
de cultură din U.R.S.S. funcțio
nează 2.000 cercuri de artă plasti
că, care grupează peste 30.000 de 
artiști plastici amatori.

— La Moscova funcționează 
Casa unională de artă populară „N. 
Krupskaia", unde din diferite orașe 
ale U.R.S.S. vin să primească sfa
turi și ajutor regizori, dirijori de 
coruri, conducători de diferite for
mații artistice de amatori, respon
sabili de cluburi, de case culturale 
raionale și de case de artă popu
lară. Casa unională de artă popu
lară sprijină prin toate mijloacele 
activitatea colectivelor artistice de 
amatori.

— In Uniunea Sovietică se nu
mără peste 12.000 orchestre de in
strumente populare, alcătuite din 
artiști amatori. Din aceste orches
tre fac parte oameni de cele 
mai diferite profesii, care își consa
cră timpul lor liber muzicii.

— Numai in ultimii doi ani, In 
U. R.S.S. au fost date in folosință 
aproximativ 700 cluburi, case cul
turale și palate de cultură.

' Lâ1 redacție â sosit recent o scri
soare de la tov. Gavrilă Baia, respon
sabilul cu sezisăriie oamenilor mun
cii la Sfatul popular al comunei Bă- 
nița. In scrisoarea sa tov. Gavrilă 
Baia arată printre altele 5

„Țăranul muncitor Gavril David 
din satul Crivadia a fost trecut greșit 
în registrul de impuneri pentru pre
darea cotelor către stat, de către fos
ta secretară a Sfatului popular din 
comuna Banița, cu o suprafață arabilă 
de 1,20 ha în loc de 0,60 ha. teren 
arabil cît are în realitate. In urma 
acestui fapt, țăranul muncitor Gavril 
David a fost impus cu o cotă de car
tofi mult mai mare decît era legal.

M-am dus cu obligația tov. Gavril 
David la C.S.G.P.A. din Petroșani 
(Comitetul de Stat pentru colectarea 
produselor agricole) pentru a îndrepta 
această greșeală — arată în conti
nuare tov. Baia.

— Trimiteți-ne dumneavoastră o 
adresă în scris prin care ne arătați că 
greșeala este a Sfatului popular. Pe 
baza acesteia noi o să-i reducem cota 
— m-a sfătuit tov. Angela Haidu, 
de la C.S.C.P.A.

I-am mulțumit pentru îndrumare 
și a doua zi am trimis adresa după 
indicațiile primite. Văzînd că după 
5 zile C.S.C.P.A. nu răspunde la â- 
dresa sfatului, m-âm dus iar lâ 
C.S.C.P.A.

— Problemă'’ a fost deja rezolvată 
și obligația de predare a cotelor a fost 
înmînâtă cetățeanului. Așa' că... mi-au 
dat răspuns cei de la C.S.C.P.A.

Peste cîteva zile însă, Gavril David 
â venit la sfat spunînd că n-a primit 
nicio obligație. M-am dus iar la

ÎNSEMNĂRI

Să dovedim grijă tovărășască 
în rezolvarea cererilor oamenilor muticii, 

să respectăm legalitatea la colectări!
C.S.C.P.A. de unde am primit ace
lași răspuns de mai înainte.

Supărat de faptul că am fo^t min
țit nu o dată, ci de mai multe ori, 
m-am dus împreună cu Gavril David 
la C.S.C.P.A. pentru a stabili ade
vărul. Acest lucru la scos din „răb
dări” pe tov Dumitru Boca, împu
ternicitul raional al C.S.C.P.A, care 
a început să ridice vocea.

— Eșiți imediat afară!... Auzi 
ce-am ajuns noi ?!... Un referent de 
la sfat să ne tragă la răspundere că 
n-am răspuns la adresa sfatului 
popular !?...

Văzînd că nu mă intimidează, a scos 
din birou obligația lui Gavril David 
și o foaie de hîrtie pe care a început 
să scrie o adresă către Sfatul popu
lar Bănița”.

Tovarășul Gavril Baia a trimis 
redacției și copia adresei. In eă se 
spune printre altele :•

„Referitor la adresa dvs. nr. 672- 
1954, nu mai putem rezolva favorabil 
cazul, deoarece în documentația dată 
de dvs. figurează cu 1,20 ha. Rezolva
rea contestațiilor se face în termen 
de 15 zile de la înmînarea obligați
unilor ; dacă cererea este tardivă 
nu se mai poate rezolva...”

In scrisoarea sa tov. Baia arată 
și cauza pentru care cererea lui Ga
vril David, cu privire la greșeala de 
impunere la cota de cartofi, este „tar

divă”. Și iată de ce 5 Cînd â primit 
obligația de predare a cotelor (întoc
mită de C.S.C.P.A. după documentația 
dată de Sfatul popular Bănița) Ga
vril David n-a avut de unde să știe 
că, peste noapte, suprafața sa de te
ren arabil s-a dublat. Asta nu scria 
în obligație. Pe ce bază să facă deci 
contestația ?

Din cele relatate mai sus cît și din 
alte stări de lucruri asemănătoare se 
pot trage următoarele concluzii: In 
primul rînd se constată că în unele 
cazuri funcționarii Sfaturilor popu
lare întocmesc cu superficialitate do
cumentația necesară pentru impunerea 
cotelor. In al doilea rînd se mai con
stată, judecind după atitudinea tova
rășului Dumitru Boca, împuternicitul 
raional al C.S.G.P.A., că tovarășii 
de la C.S.C.P.A. Petroșani încă n-au 
înțeles că nu este permisă tărăgăna
rea birocratică a rezolvării cererilor 
juste ale oamenilor muncii.

Se pune întrebarea : care sînt cau
zele acestor lipsuri ? Că la Sfatul 
popular al comunei Bănița s-a gre
șit la alcătuirea documentației nece
sare impunerii cotelor — unii produ
cători au fost trecuți cu o suprafață 
de teren și cu un număr de animale 
mai mare decît în realitate, alții in
vers — aceasta se datorește faptului 
că tovarășii de la sfat n-au ținut se'aL 
ma de prevederile Hotărîrii Consi

liului de Miniștri al R.P.R. cu privire 
la îmbunătățirea sistemului de colec
tare a cărnii, laptelui și lînei, care 
arată, la articolul 18, că pentru a se 
evita greșelile la stabilirea cotelor 
de predare, președinții comitetelor 
executive ale sfaturilor populare și 
delegații împuterniciți ai C.S.C.P.A’. 
sînt obligați a consulta producătorii 
asupra obiecțiunilor cu privire lâ 
documentația pe baza căreia se sta
bilesc coteîe, îndreptînd erorile stre
curate înainte de predarea obligațiu
nilor către producători. Aceasta este 
principala cauză a greșelilor de lă 
Sfatul popular Bănița: producătorii 
agricoli n-au fost consultați la sta
bilirea documentației de impunere.

Nici tovarășii de la C.S.C.P.A. Pe
troșani nu respectă îndeajuns preve
derile acestei hotărîri. In articolul 9 
se arată, printre altele, că comple
tarea obligațiunilor de predare se vă 
face de către comitetul executiv al 
sfatului popular și delegatul împuter
nicitului raional al C.S.C.P.A. în pre
zența producătorilor. Or, procedînd 
în acest fel â’r fi fost evitată de la 
început greșeala comisă față de ță
ranul muncitor Gavril David, iar 
referentul Gavrilă Baia n-ar mai fi 
fost purtat pe drumuri pentru îndrep
tarea acestei greșeli.

Concluzia esențială care se des
prinde din cele arătate pînă acum 
este următoarea : să rezolvăm la timp 
cererile oamenilor muncii, să respect 
tăm legalitatea cu privire la stabili
rea cotelor de produse animale și ve
getale datorate statului !

I. 1AGOB



STEAGUL ROȘU 3

Toată atenția desfășurării continue 
a întrecerii socialiste

Cu prilejul adunărilor festive con
sacrate zilei de 7 Noiembrie, majo
ritatea colectivelor minelor și între
prinderilor Văii Jiului au raportat 
cu îndreptățită mîndrie partidului că 
angajamentele luate în întrecerea so
cialistă au fost îndeplinite și depă
șite. Minerii, tehnicienii și inginerii 
de la mina Lupeni au raportat că pla
nul de producție pe luna octombrie 
a fost îndeplinit în proporție de 105,2 
la sută, iar planul lucrărilor de pre
gătiri a fost depășit cu peste 27 la 
sută. In luna octombrie colectivul 
minei Uricani a trimis fabricilor și 
uzinelor cu 5,2 la sută mai mult 
cărbune decît prevederile sarcinilor 
de plan. Succese asemănătoare au ob
ținut în cinstea zilei de 7 Noiembrie 
și colectivele minei Vulcan, întreprin
derii 702 construcții, U.R.U.M. și de
poului C.F.R. din Petroșani, filaturii 
Lupeni și alte colective din Valea 
Jiului.

Mii de mineri, constructori și alți 
oameni ai muncii au contribuit la 
obținerea acestor importante succese 
în întrecerea socialistă în cinstea ce
lei de a 37-a aniversări a M.arii Re
voluții Socialiste din Octombrie. Mi
nerii din brigada Eroului Muncii So
cialiste Haidu luliu de la mina Pe- 
trila care s-au angajat să întîmpine 
ziua de 7 Noiembrie lucrînd în contul 
anului 1958 și-au îndeplinit înainte 
de termen angajamentul luat. Brigă
zile de mineri conduse de Iovan An- 
dronic și Vizi Andrei de la mina Vul
can și-au îndeplinit la rîndul lor sar
cinile de plan ce le reveneau pe anul 
1956 lucrînd în contul anului 1957. 
'Alte sute de brigăzi de mineri din 
Valea Jiului car.e au întîmpinat ziua 
de 7 Noiembrie cu depășiri de plan 
de 40—100 la sută, lucrează acum 
în contul anilor 1955—1956.

In focul întrecerii socialiste desfă
șurată în cinstea zilei de 7 Noiem
brie, mii de muncitori din Valea Jiu
lui au îmbrățișat cu entuziasm iniția
tiva comuniștilor de la uzinele meta
lurgice „1. C. Frimu” din Sinaia sub 
lozinca „Cu mașinile noastre putem 
da mai mult cărbune !”.

Dar aceste succese nu ne îndreptă
țesc să ne culcăm pe lauri. Traduce
rea în viață a măsurilor luate de 
partid și guvern pentru ridicarea ni
velului de trai material și cultural al 
poporului pune în fața oamenilor 
muncii sarcina obținerii tinor succese 
constante, sarcina dezvoltării conti
nue a acestor succese. In acest sicop 
trebuie intensificată necontenit între
cerea socialistă pentru sporirea pro
ducției și productivității muncii.

Experiența desfășurată în întrece
rea socialistă în cinstea zilei de 7 
Noiembrie arată că acolo unde condu
cerile administrative ale întreprifide- 
ruior au asigurat condiții bune de 
'lucru, unde organizațiile de partid 
și sindicale s-au preocupat de orga
nizarea și stimularea întrecerii, a 
fost lichidată practica asalturilor de 
sfîrșit de lună, iar planul de produc
ție a fost îndeplinii ritmic Ia toți in
dicii. Un exemplu grăitor în această

Cînd am intrat în magazinul nr. 
32 confecții din Lupeni, tov. David 
Vizell, gestionarul magazinului rn-a 
întîmpinat foarte bine dispus. N-a 
trebuit să stau prea mult, ca să aflu 
motivul bunei lui dispoziții.

— Magazinul nostru este aprovi
zionat cu noi stocuri de mărfuri — ă 
spus el cu vădită mîndrie. Vom putea 
vinde oamenilor muncii paltoane,

„Pentru apărarea
In legătură cu articolul de fond in

titulat „Pentru apărarea sănătății 
oamenilor muncii din Valea Jiului”, 
publicat în Steagul Roșu nr. 1582 
din 21 octombrie 1954, în care au fost 
criticate unele organe sanitare din 
Valea Jiului pentru lipsuri din acti
vitatea lor, conducerea spitalului uni
ficat Petroșani și comitetul sindical 
din aiceastă instituție ne informează 

direcție ni-1 dă colectivul minei Uri
cani care îndeplinindu-și lună de 
lună sarcinile de plan, a reușit ca la 
data de 1 noiembrie să extragă căr
bune în contul zilei de 19 noiembrie. 
Exemplu în această direcție sînt și 
colectivele sectoarelor 111 de la mina 
Lupeni, IV de la mina Aninoasa, 1 

*de la mina Lonea și altele.
Trebuie spus însă că în Valea Jiu

lui mai sînt unele organizații de par
tid și sindicale care prin felul lor de 
muncă imprimă întrecerii socialiste 
un caracter de campanie. Iată un 
exemplu: In ziua de 31 octombrie 
cînd întrecerea în cinstea zilei de 7 
Noiembrie era în toi minerii și tehni
cienii minei Petrila au realizat sar
cinile de plan în proporție de 101,2 la 
sută. In ziua de 8 noiembrie, produc
ția a scăzut cu 4 la sută.

Același lucru se observă și la alte 
întreprinderi din Valea Jiului. Ce le 
rămîne de făcut acestor întreprinderi 
care la începutul lunii nu-și îndepli
nesc sarcinile de plan ? Ele se văd 
nevoite să practice munca în asalturi, 
să pornească o nouă campanie către 
sfîrșitul lunii ca să realizeze planul. 
Or, practica muncii în asalt de 
sfîrșit de lună dăunează procesului 
de producție și trebuie înlăturată cu 
desăvîrșire, deoarece ea produce gî- 
tuiri în procesul de producție, duce 
la uzarea prematură a utilajului, Ia 
istovirea fizică a muncitorilor și dău
nează calității produselor. In vederea 
lichidării acestor neajunsuri sarcini 
de răspundere revin conducerilor ad
ministrative ale întreprinderilor, or
ganizațiilor de partid și sindicale. 
Conducerile administrative trebuie să 
asigure muncitorilor condiții de fo
losire deplină a utilajelor, să se ocu
pe în permanență de asigurarea con
dițiilor tehnico-organizatorice optime 
de muncă. Ele trebuie să țină cont 
de propunerile și sezisările făcute de 
muncitori și tehnicieni în consfătui
rile de producție și să Ie rezolve în 
mod operativ. De asemenea, conduce
rile administrative trebuie să facă 
cunoscute din timp muncitorilor sar
cinile de plan ce le revin.

Sarcini deosebit de importante în 
organizarea și desfășurarea perma
nentă a întrecerii socialiste revin or
ganizațiilor sindicale. îndrumate și 
sprijinite de organizațiile de partid, 
organizațiile sindicale trebuie să se 
preocupe de antrenarea în întrecerea 
socialistă pe bază de angajamente 
concrete a tuturor muncitorilor și 
tehnicienilor din întreprindere, să 
urmărească și să popularizeze în mod 
operativ realizările obținute, meto
dele și inițiativele înaintate etc.

Popularizarea realizărilor obținute 
trebuie să constituie un mijloc pu
ternic de antrenare a muncitorilor la 
întrecerea socialistă, de ridicare a lor 
în rîndurile fruntașilor. Este de la 
sine înțeles că numai prin populari
zarea zilnică a realizărilor obținute 
de fruntașii întrecerii socialiste, nu 
se vor putea ridica toți muncitorii la 
nivelul fruntașilor. Pentru aceasta 
este necesar să se popularizeze prin 

Un magazin bine aprovizionat
scurte îmblănite, căciuli, într-un cu- 
vînt, îmbrăcăminte pentru iarnă.

Dar preocuparea gestionarului co
munist JJavid Vizell nu este Îndrep
tată numai spre aprovizionarea ma
gazinului cu mărfuri. Datorită grijii 
lui față de educarea tinerilor vînză- 
tori, magazinul n-a avut pînă acum 
nici o reclamație în ceea ce privește 
deservirea cumpărătorilor. Maria 
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sănătăți’ oamenilor muncii din Valea Jiului”
că este justă critica cu privire la sta
rea de curățenie a spitalului. In ceea 
ce privește însă afirmația că tov. 
dr. A. Nagy înjură bolnavii, în răs
puns se arată că aceasta nu cores
punde realității.

Analizînd situația, colegiul de re
dacție a constatat că într-adevăr afir
mația cu privire la tov, dr. A. Nagy 

toate mijloacele metodele lor de mun
că, felul îrî care ei își organizează 
munca, cum folosesc utilajele etc. 
Pentru extinderea experienței înain
tate, a metodelor bune de muncă, or
ganizațiile sindicale în colaborare cu 
cercurile A.S.I.T. și conducerile ad
ministrative trebuie să organizeze 
conferințe prin care să fie populari
zate metodele înaintate, inițiativele 
apărute în întrecerea socialistă. La 
ținerea acestor conferințe trebuiesc 
antrenați mineri și tehnicieni fruntași 
ai întrecerii socialiste care să arate 
prin exemple din munca lor cum ă- 
plică în practică metodele sau inițiati
vele înaintate, precum și rezultatele 
Dbținute. De asemenea, trebuie orga
nizate schimburi de experiență între 
brigăzile fruntașe, la care să participe 
cît mai mulți mineri. O atenție deo
sebită trebuie să acorde organizațiile 
sindicale extinderii inițiativei comu
niștilor de la întreprinderea „1. C. 
Frimu” din Sinaia de folosire mai de
plină a tehnicii. La extinderea acestei 
inițiative o contribuție de seamă tre
buie să aducă conducerile adminis
trative care au datoria să pună în 
funcție toate utilajele care stau nefo
losite.

In dezvoltarea întrecerii socialiste 
un rol de seamă revine organizațiilor 
de partid. Fără a substitui munca or
ganizațiilor sindicale, organizațiile 
de partid trebuie să-și îndeplinească 
cu mai mult spirit de răspundere 
sarcina de conducător politic al în
trecerii socialiste, să vegheze cum 
sînt popularizate realizările obținute, 
metodele și inițiativele înaintate. Or
ganizațiile de partid nu trebuie să se 
mulțumească cu faptul că inițiativa 
comuniștilor de la întreprinderea ,.1. 
C. Frimu” din Sinaia a fost îmbrăți
șată de membrii de partid și de alți 
cîțiva muncitori înaintați din între
prinderile unde activează. Ele trebuie 
să ducă muncă politică, să arate fie
cărui muncitor importanța acestei 
inițiative pentru ca ea să devină un 
bun al tuturor lucrătorilor întreprin
derii

In dezvoltarea întrecerii socialiste, 
în aplicarea metodelor înaintate un 
rol însemnat îl au membrii și căndî- 
dații de partid. Prin exemplul perso
nal, prin munca politică de la om lai 
om, comuniștii trebuie să mobilizeze 
masele largi de oameni ai muncii la 
desfășurarea continuă a întrecerii so
cialiste, la aplicarea pe scară largă ă 
metodelor înaintate, la însușirea ini
țiativelor prețioase.

Dînd un caracter permanent întrece
rii socialiste, colectivele întreprinderi
lor din Valea Jiului vor reuși să'-șl 
îndeplinească și depășească ritmic și 
la toți indicii sarcinile de plan pe 
anul 1954, contribuind în acest fel la' 
ridicarea bunăstării oamenilor mun
cii, la construirea socialismului în pa
tria noastră.

BENEDEC DUC 
șeful secției economice 

a Comitetului raional de partid 
Petroșani

Bugnariu, Cornelia Ursu și Atilâ 
Huszar se străduiesc că fiecare om 
al muncii să părăsească magazinul 
cît mai mulțumit. Pînă acum, acest 
magazin a reușit să-și depășească 
în fiecare lună planul de vînzări.

E. CH1ȘU 
corespondent

nu corespunde realității. Greșeala se 
datorește superficialității cu care 
autorul articolului, tov. E. Făgurel, 
s-a documentat, precum și tov. dr. 
C. Ciobotă, fost șef al secției sănă
tate a sfatului popular raional, care a 
furnizat redacției această informație 
eronată fără a se baza pe fapte con
crete.

Deputății în frunte
Prin grija Sfatului popular al ora

șului Petrila, a început nu de mult 
repararea șoselei ce leagă localitatea 
Petrila de Lonea.

Pentru astuparea gropilor'; a fost 
transportată cantitatea de 300 metri 
cubi de balast, care a și fost așternut 
pînă la 7 Noiembrie pe o porțiune 
de 1 km.

La împrăștierea balastului au mun
cit voluntar multe soții de mineri și 
muncitori din Petrila. Printre aces
tea au fost și tovarășele Elisabeta 
Czane, Maria Rlemenț, Xenia Popa, 
Eugenia Cristea, Olga Loy, Erji ^Pall, 
Ana Klein, Florica Poenaru, Ileana 
Codreanu, Ana Hritan, Elisabeta 
Băgăian și altele. Printre oamenii 
muncii care au participat ia muncă 
voluntară se numără tov. Nicolae 
Popa, Dumitru Popescu, loan Lazăr, 
Ioan Puican, luliu Hritan, loan Feld- 
man și alții.

Numeroși cetățeni, dintre cei enu- 
merați mai sus, au fost mobilizați la' 
această acțiune de către tov. deputată 
Rozalia Mateș.

In cătunul Dobrești, de pildă, depu
tata Domnica Ștefan a mobilizat lă 
lucrări de prestație pe mai mulți 
cetățeni care au însumat la un loc 
23 de zile muncă voluntară.

Deputatul Ioan Simîon, ducînd 
muncă de lămurire cu tinerii munci
tori de la unul din căminele muncito
rești, a reușit să-i mobilizeze pe a- 
ceștia, în ziua de 28 octombrie, lă 
muncă voluntară, cu care prilej s-au 
reparat 800 metri de șosea.

Deputați ca tov. Rozalia Mateș, 
Domnica Ștefan și loan Simion fac 
cinste Sfatului popular ăl orașului 
Petrila.

GH. POPA 
corespondent

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

Mai multe articole de sport 
ia magazinele din Petroșani I

In Valea Jiului există numeroși 
sportivi pasionați ai vînătorii și pes
cuitului. Dar pentru a practica aceste 
sporturi, sportivii au nevoie de o se
rie de materiale

In orașul Petroșani există tot fe
lul de magazine prin care oamenii 
muncii se pot aproviziona cu cele ne
cesare. Sînt și magazine cu articole 
sportive, însă, vorba aceea, în ele gă
sești de toate, numai ce-ți trebuie nu.

La Hațeg, de pildă, oraș mult mai 
mic decît Petroșaniul, se găsesc în 
magazinele O.C.L. tot felul de articole 
de sport bune și frumoase, că pelerine 
de ploaie, cizme de cauciuc pentru 
vînători și pescari, cartușe de vînă- 
toare de calitate superioară, de toate 
calibrele, capse, ranițe, centuri pentru 
vînători, insigne, articole de pescuit 
ca : undițe de toate mărimile, bune și 
ieftine, sfoară de naylon, molinete, 
prăjini de pescuit etc.

Oare magazinele de stat cu articole 
sportive din Petroșani n-ar putea să 
fie mai bine aprovizionate cu astfel 
de produse, atît de căutate de vînă
tori și pescari? Trebuie spus că în 
această direcție O.C.L. industrial a 
manifestat o neglijență nepermisă pe 
care va trebui s-o lichideze într-un 
viitor cît mai apropiat.

Vînătorii și pescarii din Valea Jiu
lui cer O.C.L. industrial Petroșani să 
ia măsurile necesare pentru ca spor
tivii să găsească în magazinele spor
tive articolele de care au nevoie.

Dr. CORNEL PETREANU < 
PETRU COSTOIU

membri ai filialei de vînătoare 
și pescuit sportiv Petroșani

A început 
primirea abonamentelor 

la ziare și reviste 
pentru ana! 1955 

î i
I In toată țara a început primirea , 
1 abonamentelor la ziare și reviste 
■ pentru anul 1955.

Abonamentele se primesc la ofi
ciile poștale, factori poștali și difu- ‘ 
zorii voluntari d-'n întreprinderi și 

I instituții. I



STEÀGUL Rnșț*

Cpmplectarea Comitetului pentru decernarea 
Premiilor Internaționale Stalin 

„Pentru întărirea păcii între popoare”

Situația internațională la zi

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
In legătură cu faptul că unii mem

bri ai Comitetului pentru decernarea 
Premiilor Internaționale Stalin „Pen
tru întărirea păcii între popoare“ au 
încetat să facă parte din el, Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a com
plectat Comitetul cu următorii repre
zentanți ai vieții publice democrate

Semnarea protocolului cu privire la livrările de mărfuri 
între U. R. S. S. și Franța

PARIS (Agerpres). — TASS trans
mite !

In urma tratativelor încheiate cu 
succes, la 10 noiembrie a fost semnat 
la Paris un protocol cu privire la li
vrările reciproce de mărfuri între 
U.R.S.S. și Franța pentru perioada 
1 iulie 1954—31 decembrie 1955.

Protocolul prevede o creștere con
siderabilă a livrărilor de mărfuri în 
comparație cu anii precedenți.

Uniunea Sovietică va exporta în

Numeroși parlamentari laburiști englezi s-au pronunțat 
împotriva înarmării revanșarzilor de la Bonn

LONDRA (Agerpres). — După cum 
anunță Associated Press, grupul par
lamentar al partidului laburist a ho- 
tărît să accepte acordul de Ia Londra 
privitor la înarmarea Germaniei oc
cidentale. Această hotărîre a fost a- 
doptată cu 124 voturi contra 72 în 
cadrul unor ședințe secrete care au 
ținut două zile.

Este semnificativ numărul mare de 
parlamentari care au votat împotri
vă înarmării revanșarzilor de la Bonn

Noi execuții de ol
TEHERAN (Agerpres). — TASS 

transmite:
Ziarul „Keihan“ relatează că în di

mineața zilei de 8 noiembrie au fost 
împușcați ofițerii Djalali, Dekeșlu, 
Djamșief, Vakili și Vali, condamnați 
la moarte de Tribunalul militar pen
tru activitate opoziționistă.

In seara zilei de 7 noiembrie Tri
bunalul de primă instanță, prezidat

Succesul muncitorilor de
NEW YORK (Agerpres). — Luptă 

revendicativă pe care cei peste 9.000 
de muncitori de la uzinele atomice 
din statele Tennessee și Kentucky 
(S.U.A.) o desfășoară de aproape un 

din alte țări și din Uniunea Sovie
tică : Anna Seghers, scriitoare (Ger
mania): Sahib Singh Sokhey, savant 
microbiolog, membru în Consiliul 
statelor al parlamentului indian; An
tonio Banfi, profesor la Universitatea 
din Milano (Italia); Aleksandrov Gri
gori Vasilievici, regizor de filme 
(U.R.S.S.).

Franța petrol ț produse petrolifere, 
antracit, asfalt, cherestea, celuloză, 
minereu de mangan, bumbac și alte 
mărfuri.

Franța va livra Uniunii Sovietice 
laminate de metale feroase, plumb, 
cabluri, fire de mătase vegetală, țe
sături de mătase și lînă, cacao boabe, 
citrice și alte mărfuri. In afară de 
aceasta, Franța va construi pentru 
Uniunea Sovietică cargoboturi și va 
fabrica cazane energetice și alt utilaj.

ceea ce oglindește nemulțumirea ma
sei largi a membrilor de rînd ai par
tidului, nemulțumire manifestată cu 
vigoare cu prilejul ultimului congres 
al partidului laburist ținut luna tre
cută la Scarborough. Conducerea de 
dreapta a partidului a căutat acum 
să-și asigure majoritatea în vederea 
dezbaterilor din Camera Comunelor 
în problema înarmării Germaniei oc
cidentale, care vor începe săptămîna 
viitoare.

eri pafriofi în Iran
de generalul de brigadă Mădjidi, a 
condamnat la moarte pe coloneii 
Djavid și Pahlavan, maiorul Hoiam, 
pe căpitanii Ogazi, Razmpur și Da- 
vani, pe locotenenții majori Hornai- 
unpur, Amui, Afgani, Sagafi, Sol- 
tani și pe locotenentul Kukani. Cei
lalți acuzați din acest grup de ofițeri 
au fost condamnați la închisoare pe 
diferite termene.

uzine atomice din S.U.A.
an s-a încheiat cu succes, muncitorii 
obținînd majorarea salariilor și drep
tul de a beneficia de zile de odihnă, 
lucru care le era refuzat pînă în pre
zent.

In Comitetul politic al O.N.U. a 
continuat discuția în problema cola
borării internaționale pentru folosirea 
în scopuri pașnice a energiei ato
mice.

Martin, reprezentantul Canadei, a 
prezentat în numele delegațiilor care 
sînt coautorii proiectului de rezolu
ție cu privire la crearea unei agenții 
internaționale pentru folosirea ener- 
.giei atomice în scopuri pașnice, o# 
completare la acest proiect. El a pro
pus ca Comitetul consultativ, care ur
mează să ajute secretarului general 
al O.N.U. la organizarea conferin
ței, să fie alcătuit din reprezentanții 
Franței, Angliei, S.U.A., Canadei, 
Braziliei, Indiei și Uniunii Sovietice.

Reprezentantul Egiptului, Omar 
Liutfi, a declarat că fără participarea 
Uniunii Sovietice întregul program de 
folosire a energiei atomice în scopuri 
pașnice nu poate fi pe deplin eficient.

Delegatul Iranului a declarat că 
va vota pentru proiectul de rezoluție 
propus, în speranța că noul organ 
internațional, funcționînd sub egida 
Organizației Națiunilor Unite, va 
contribui la folosirea energiei atomi
ce în scopuri pașnice.

Ideea înființării unei agenții inter
naționale pentru folosirea energiei a- 
tomice în scopuri pașnice și convo
carea unei conferințe tehnice speciale 
a oamenilor de știință — atomiști, a 
fost sprijinită si de delegații Uniunii 
Sud-Africane, Filipinelor, Noii Zee- 
lande si Australiei.

★

Guvernul Republicii Populare Bul
garia a adresat președintelui celei de 
a 9-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. o declarație prin care spriji
nă propunerea Uniunii Sovietice „Cu 
privire la încheierea unei convenții 
internaționale (tratat) în problema 
reducerii armamentelor și interzicerii

Greva docherilor australieni
SYDNEY (Agerpres).
Potrivit știrilor transmise de agen

ția Reuter, greva celor 26.000 de do
cheri australieni, care continuă de 
nouă zile, a paralizat complet activi
tatea porturilor din Australia. După

Legături feroviare între Ungaria și Iugoslavia
BELGRAD (Agerpres). — TASS 

transmite :
Ziarul „Politika" din 7 noiembrie 

anunță că între administrațiile căilor 
ferate ale Iugoslaviei și Ungariei s-a 
ajuns la un acord cu privire la re

armelor atomică, cu hidrogen și a 
celorlalte arme de exterminare în 
masă“.

După cc arată rolul important pe 
care l-ar avea o aserfienea convenție 
în slăbirea continuă a situației inter
naționale și asigurarea păcii în lume, 
declarația spune :

„Credincios politicii sale consec
vente de pace, guvernul Republicii 
Populare Bulgaria sprijină pe deplin 
propunerea delegației sovietice la 
O.N.U. și, călăuzindu-se după intere
sele tuturor popoarelor, cheamă cea 
de a 9-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. să adopte o hotărîre cu pri
vire la încheierea unei convenții in
ternaționale cu privire la reducerea 
armamentelor și interzicerii armelor 
atomică, cu hidrogen și a celorlalte 
tipuri de arme de exterminare în 
masă“..

*
La Paris s-a deschis ședința Co

mitetului național al Confederației 
Generale a Muncii din Franța, în care 
Leon Mauvais, secretar general al a- 
cestei organizații a prezentat un ra
port despre lupta pentru pace și satis
facerea revendicărilor oamenilor mun
cii. Raportul a criticat aspru politica 
guvernului Mendes-France în proble
ma bugetului Alinisterului Poștelor, 
Telegrafului și Telefonului, precum și 
în ceea ce privește lipsa de dorință 
a guvernului de a satisface revendi
cările oamenilor muncii.

Mauvais a subliniat necesitatea de 
a opune acordurilor de la Londra și 
Paris politica tratativelor internațio
nale. Raportul arată necesitatea lup
tei pentru strîngerea semnăturilor pe 
petițiile în care se protestează împo
triva militarizării Germaniei occiden
tale și în care se cere reluarea tra
tativelor dintre cele patru mari puteri 
în problema germană.

cum se știe, docherii australieni au 
declarat greva împotriva încercărilor 
autorităților de a promulga o lege 
care să acorde dreptul patronilor de a 
recruta muncitori din rîndurile spăr
gătorilor de grevă.

facerea podului feroviar peste rîul 
Mur din apropiere de punctul de fron
tieră Rotoriba-Murakerestur și cu pri
vire la reluarea traficului feroviar 
dintre Ungaria și Iugoslavia prin 
acest punct.

Sub titlul „Pentru pace, libertate 
și independență națională“, ziarul 
„Pravda" din 5 noiembrie publică o 
serie de materiale cu privire la luptă 
popoarelor din țările coloniale și de
pendente pentru drepturile lor vitale, 
pentru libertatea și independența ță
rilor lor.

D. N. Aidit, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din In
donezia, scrie despre lupta poporului 
indonezian pentru lichidarea comple
tă a regimului colonial.

in Indonezia, scrie autorul, mișca
rea țărănească a luat o mare dezvol
tare. Sute de mii de țărani apără cu 
dîrzenie dreptul asupra pămîntului pe 
care l-au primit în anii luptei împo
triva cotropitorilor japonezi, în tim
pul revoluției din 1945—1948 și în 
cursul ultimilor ani. Datorită luptei 
Jor neînfricate, guvernul indonezian 
a fost nevoit să emită în iunie a. c. 
un „Decret extraordinar cu privire la 
rezolvarea problemei folosirii de-că
tre popor a pămînturilor latifundia
re“. In total, . potrivit datelor indi
cate în decret, la mișcarea pentru o- 
cuparea pămînturilor plantatorilor 
străini au participat peste 750.000 
oameni.

Năzuința generală spre pace, care 
este caracteristică pentru situația 
politică din Indonezia, și-a găsit,ex

Note și comentarii externe

Pentru pace, libertate 
și independentă națională

presia cea mai vie în hotărîrea una
nimă a poporului și guvernului repu
blicii de a respinge invitația S.U.A. 
ca Indonezia să participe la confe
rința care a avut loc în septembrie 
în Filipine, unde a fost creat blocul 
agresiv S.E.A.T.O. Poporul indone
zian consideră pe drept cuvînt că nu 
blocurile, ci relațiile diplomatice și 
comerciale normale între state con
tribuie la slăbirea încordării interna
ționale, întărirea păcii și stabilirea 
de relații prietenești între țările lumii.

Poporul indonezian — subliniază 
în continuare Aidit — își va atinge 
fără îndoială scopul.

O locuitoare din orașul Amman, 
participantă la mișcarea partizanilor 
păcii din Iordania, scrie următoa
rele : .

Condițiile în care trăiește poporul 
din Iordania sînt tipice pentru un 
popor care se află într-o stare de de
pendență colonială. Imperialiștii au 
acaparat bogățiile noastre și ne-au 
condamnat la foame și moarte lentă.

Poporul Iordaniei luptă, alături de 

toate popoarele iubitoare de pace, 
pentru libertatea și independența sa. 
El își aduce contribuția la mișcarea 
crescîndă pentru pace, pentru slăbi
rea încordării internaționale. In po
fida cruntei terori, în numeroase o- 
rașe și sate au luat ființă comitete 
pentru apararea păcii.

Se trezesc la viață și femeile Ior
daniei. Ele participă la mișcarea pen
tru dezrobirea lor, pentru libertatea 
țării lor, pentru fericirea copiilor 
lor și pentru pace în lumea întreagă. 
Pentru prima dată în istoria țării, fe
meile au organizat recent o demon
strație pentru libertăți democratice, 
pentru pace. Imperialiștii au ^arestat 
cîteva femei și au încercat să le a- 
sasineze în închisori. Sub presiunea 
opiniei publice, această provocare a 
fost zădărnicită.

Lupta poporului din Iordania nu 
poate fi despărțită de lupta popoare
lor din țările coloniale și dependente 
împotriva asupririi colonialiștilor 
străini.

Baza întregii economii a Siriei, 

relatează din Damasc S. Borzenko, 
o constituie agricultura. In țară mai 
sînt încă în vigoare legi privind a- 
gricultura, rămase din perioada asu
pririi turcești. La fel ca și în peri
oada stăpînirii turcești, dijma consti
tuie chiar și în prezent forma domi
nantă a lucrării pămîntului.

Poporul sirian își dă seama că lu
mea capitalistă este interesată ca 
agricultura Siriei să fie menținută 
într-c stare de înapoiere, ca Siria să 
ducă lipsă de unelte agricole și ca în 
țară să fie menținute lipsa de drep
turi sociale și mizeria felahilor.

Imperialiștii, arată în continuare 
Borzenko, încearcă cu persistență 
să transforme Siria într-o țară parti
cipantă la aventurile lor. Poporul si
rian se opune însă cu hotărîre pla
nurilor americane

El a refuzat să participe la blocul 
agresiv din Orientul Apropiat sub 
firma „Comandamentului Orientului 
Mijlociu“. Sirienii au respins cu ho
tărîre încercările monopolurilor ame
ricane de a-și stabili controlul asu
pra economiei țării.

Ziarul publică de asemenea o co
respondență în care se vorbește des
pre lupta poporului din Arabia Sau- 
dită pentru drepturile sale politice șt 
economice, împotriva imperialiștilor 
care jefuiesc bogățiile țării.

(Agerpres)
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