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Francisc Donin: Normarea tehni
că a muncii — condiție princi
pală în aplicarea justă a princi
piului socialist de retribuire a 
muncii.

(pag. 2-a)
Aurel Pizo: Să pregătim temeinic 

pentru iarnă șantierele de con
strucții ! (pag. 2-3):

Ne vorbesc laureații Premiului de

Stat al R.P.R. — Ioan Popa: O 
înaltă prețuire a muncii noas
tre; Ludovic Krakowschi: Un 
puternic îndemn în munca de 
inovații. (pag- 3-a)

Din țările de democrație populară. 
K. Petrov: Sub steagul „ajutoru

lui“ american.
Cine amenință Grecia ?

(pag. 4-a)

Să gospodărim cu grijă 
locuințele!

An de an, viața oamenilor muncii din patria noastră de
vine mai luminoasă, mai îmbelșugată. Acesta este rezultatul 
firesc al luptei partidului și guvernului nostru, a căror lege de 
bază este grija neobosită pentru satisfacerea nevoilor crescînde, 
materiale și culturale ale oamenilor muncii.

In anii puterii populare, construcțiile de locuințe și de clă
diri cu caracter sccial-cultural au luat o mare dezvoltare. Numai 
în perioada 1949—1953 s-au învestit în domeniul social-cultural 
peste 3 miliarde lei construindu-se locuințe cu o suprafață loca- 
tivă de 1.730.C00 m.p. Plenara din august 1953 a C.C. al parti
dului a trasat ca sarcină. în cadrul programului de măsuri eco
nomice pentru ridicarea continuă a bunăstării poporului con
struirea în perioada 1953 — 1955 de locuințe pentru 50.000 de fa
milii, sprijinirea prin credite și materiale de construcții a ace
lor oameni ai muncit care doresc să-și construiască locuințe 
individuale, sau sprijinirea pe baza cooperării între locatari. 
De asemenea, în bugetul de stat al R.P.R. pe anul 1954 se pre
vede că în cursul acestui an se vor da în folosință oamenilor 
muncii c.ca. 527.000 m.p. spațiu locativ.

Minerii din Vaier? Jiului au primit în folosință, în ultimii 
ani mii de apartamente frumoase, confortabile. La Uricani a 
fost clădit un adevărat orășel minier, la Lupeni, Petroșani, 
Petrila, Lonea s-au înălțat zeci de blocuri de locuințe muncito
rești cu sute de apartamente, care formează noi cartiere, la 
Vulcan s-a început reconstrucția socialistă a întregului oraș. 
Mineri ca Simion Căținean, Aurel Costinaș, Geza Kopetin, Ioan 
Mațanga și sute și sute de alți mineri, tehnicieni și ingineri 
s-au mutat din vechile locuințe în apartamente noi și spațioase.

Constructorii din Valea Jiului luptă cu perseverență ca să 
dea lucru de bună calitate; zidăria, dușumelele, tencuirea, sînt 
executate cu tot mai multă grijă. Brigăzile de vopsitori zugră
vesc locuințele tot mai bine, instalatorii montează cu atenție 
instalațiile sanitare și electrice. Cînd se mai pomenea în trecut, 
pe timpul stăpînirii capitaliste, ca minerii să aibă baie în casă ? 
Pe atunci, dacă minerul vroia să se spele acasă, și era obligat 
să se spele acasă pentru că la multe mine nu existau băi, făcea 
baie în troaca de spălat rufe. Acum fiecare apartament nou este 
înzestrat , cu cameră de baie, lavabou și altele.

Pentru a beneficia din plin de confortul noilor locuințe, 
trebuie să se acorde o mare atenție bunei întrețineri a aparta
mentului dat în folosință. Fiecare locatar, atît cei din noile 
apartamente cît și cei care mai locuiesc încă în vechile case, 
trebuie să socotească buna întreținere a locuinței sale ca o 
obligație cetățenească. Dacă vizitezi locuiațele minerilor Ioan 
Mațanga de la Petroșani, Geza Kopetin de la Lonea, Simion 
Căținean de la Lupeni și ale altora, vezi cît de bine își îngrijesc 
aceștia locuințele, întreținînd apartamentele în cît mai bune 
con’dițiuni, făcînd micile reparații la timp, veghind ca imobi
lele — bunuri ale întregului popor — să nu fie deteriorate.

Sînt însă și unii mineri care au o atitudine nejustă în 
această privință. Crezînd că obligația unui locatar se reduce 
la plata chiriei — și uneori nici chiar la atît — aceștia nu nu
mai că nu se preocupă de buna întreținere a apartamentelor 
lor, dar le degradează, producînd pagube serioase statului. Ast
fel au făcut minerii Ștefan Covaci și Ștefan Munteanu de la 
Lonea, Francisc Almășan de la Petrila. Aurel Braniște de la 
Vulcan.

Atitudini de felul acesta ating atît interesele statului cît și 
aie oamenilor muncii — stăpînii tuturor bogățiilor. De aceea, 
a îngădui asemenea atitudini nu însemnează decît a le încu
raja. Pentru curmarea ior cei care aduc pagube imobilelor tre
buie trași la răspundere și obligați să suporte plata stricăciu
nilor •

Fondul de locuințe este o avuție prețioasă a întregului 
popor și el trebuie păstrat cu multă grijă. Pentru buna îngri
jire a unui bloc de locuințe muncitorești, e necesar ca loca
tarii respectivi să se unească și, cu sprijinul sindicatului și co
misiilor de femei, să alcătuiască comitete de bloc. In acest fel, pe 
baza înțelegerii comune între locatari, se poate ca în fiecare zi, 
prin rotație, cîte o familie să îngrijească de curățenia scării de 
acces comun și a culuarelor comune. Printr-un grafic lunar, se 
poate stabili ziua de serviciu a fiecărei familii. De asemenea, 
întreprinderile de locuințe și localuri trebuie să lichideze cu 
tărăgăneala birocratică practicată în executarea la timp a repa
rațiilor de locuințe, iar comitetele sindicale trebuie să ducă o 
permanentă muncă de lămurire cu locatarii, pentru buna între
ținere. a locuințelor.

De problema întreținerii în cît mai bune condițiuni a lo
cuințelor sînt răspunzătoare atît comitetele de întreprindere cît 
și comisiile de femei și comitetele executive ale sfaturilor popu
lare. Comitetele de întreprindere, prin comisiile de locuințe, tre
buie să ducă o intensă muncă de lămurire pentru buna întreți
nere a locuințelor, să controleze și să cunoască îndeaproape sta
rea fiecărui apartament și imobil, să urmărească efectuarea re
parațiilor necesare. Comisiile de femei să antreneze femeile 
din blocuri pentru formarea de comitete de bloc. Comitetele 
executive ale sfaturilor populare 'au datoria să controleze mai 
des și să tragă la răspundere pe acei administratori de blocuri 
rare nu-și fac conștiincios datoria.

Gospodărind cu grijă locuințele noastre, păstrîndu-le în 
bună stare timp cît mai îndelungat, vom adjice o_ contribuție de 
seamă lă îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii.

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste!
întrecerea socialistă în minele din Valea Jiului continuă cu avînt sporit.
Din toate colțurile Văii Jiului ne sosesc știri despre noi și grăitoare succese 

dobîndite de oamenii muncii în întrecerea socialistă .
Pe zi ce trece devine tot mai mare numărul brigăzilor care luînd-o 

înaintea vremii lucrează încă de pe acum în contul anilor viitori.
In focul întrecerii socialiste apar noi fruntași în lupta pentru o producție 

și o productivitate a muncii tot mai mare.

Brigada minerului Șieîan Mihai de la mina Petrila 
lucrează în contul anului 1958

Pe la sfîrșitul lunii oc
tombrie ziarele și radioul au 
adus vestea că brigada mi
nerului Iuliu Haidu, Erou al 
Aiuncii Socialiste, de la mina 
Petrila a îndeplinit la 21 oc
tombrie — deci cu 9 zile îna
inte de termenul prevăzut în 
propriul său angajament — 
sarcinile de plan pe 1957. A- 
cesta a fost primul succes 
însemnat în întrecerea între 
brigăzile fruntașe ale minei 
Petrila.

Victoria brigăzii minerului 
Iuliu Haidu a mobilizat zeci 
de brigăzi de mineri din Va
lea Jiului la obținerea de noi 
succese în întrecerea socia
listă. Una dintre aceste bri
găzi era cea condusă de tî- 
nărul brigadier Ștefan Mi
hai. elevul' fiii Haidu. Și a- 
ceastă brigadă se pregătea să 
treacă pragul anului 1958.

Ori de cîte ori s-au întîl-

20 noiembrie. O zi că ori
care alta. Zăpada s-a așter
nut deja peste munți și dea
luri, învăluind natura în 
mantaua ei albă. In adîncu- 
rile minei Vulcan însă un 
grup de mineri lucrează cu 
îndîrjire. Ca uriașii din po
veste care sfărîmau stînci și 
munți din calea lor, tot așa 
minerii din brigada lui Oc- 
tavîan Iancu își croiesc drum 
prin straturile de stîncă. îna
inte. tot înainte, este lozinca 
acestor oameni harnici. Și, 
voinței lor nu i se poate îm
potrivi stînca tare. Ei des
chid noi galerii, noi orizon
turi în mină.

Minerii din brigada tov.

Cuvîntul crainicului de la 
centrul de radioficare din 
Petroșani pleacă prin nume
roase fire pînă în cele mai în
depărtate case. Programul 
centrului de radioficare este 
în așa fel întocmit îneît în 
fiecare zi la orele 17 sînt pre
zentate emisiuni locale.

Zilnic sînt transmise bule
tine de știri cu realizări ale 
oamenilor muncii din Petro
șani. De curînd a fost anun
țată vestea că în Petroșani 
a fost terminată noua fabri
că de pîine, menită să satis
facă cerințele mereu crescîn
de ale celor ce muncesc. Tot 
în cadrul programelor locale 
sînt transmise conferințe, re
portaje,, scenete și programe 
ale brigăzilor artistice de a- 
gitație. La emisiunea „Cu
vîntul inovatorilor“ se fac cu
noscute cetățenilor succesele 
obținute de Inovatori în ceea 
ce privește îmbunătățirea pro
cesului tehnic. In cadrul â- 

nit la intrarea său ieșirea din 
mină, Ștefan Mihai îi spunea 
lui Iuliu Haidu.

— In curînd și brigada 
mea va îndeplini planul pe 
1957.

— Mă bucură acest fapt. 
Ași dori chiar ca brigada 
voastră să întreacă pe a 
noastră — ă răspuns Haidu. 
Doar sîntem în întrecere.

...Zilele se scurg repede. 
La mina Petrila întrecerea 
între brigăzile fruntașe se 
desfășoară cu tot mai mare 
avînt. Brigada lui Mihai Ște
fan sapă un suitor. Cu cît 
urcă mai sus, cu atît se a- 
propie de anul 1958. In dea 
de a doua decadă a lunii no
iembrie brigadă și-a depășit 
norma cu 99 la sută. Această 
depășire a făcut ca pînă lă 
22 noiembrie tinerii mineri 
din brigada lui Ștefan Mihai

Peste ani. înainte I
Octavian Iancu, se deosebesc 
mult de acei uriași din 
poveste. Minerii nu sfarmă 
piatra cu mîinile, ci ei își des
chid cale prin stîncă folosind 
cele mai noi mașini și meto
de de muncă. Ca să poată 
lucra mai cu spor, mai bine, 
ei muncesc după metoda gra
ficului ciclic, iar pentru în
cărcarea pietrei se folosesc 
de o mașină de încărcat so
vietică. Datorită acestui fapt, 
munca lor este spornică, în- 
tr-o zi lucrează cît alții în 
2-3 zile. Cînd calendarul ae
rată cu filele lui că este pri
măvară, minerii Ioan Nistor, 
Pavel Capșa, Dumitru Azăm- 
firei, Iosif lenei și alții din 

LA CENTRUL DE RADIOFICARE
cestei emisiuni, nou introdu
să în programul local al cen
trului, sînt chemați să vor
bească și numeroși inovatori. 
Așa, de pildă, în ziua de 17 
noiembrie au vorbit în fața 
microfonului trei inovatori de 
la Uzina de reparat utilaj mi
nier din Petroșani. Printre 
aceștia se află și tovarășul 
Anton Feldman, decorat cu 
Medalia Muncii. El a vorbit 
ascultătorilor despre inovația 
sa: dispozitivul pentru cupla
rea automată a vagoneților 
de mină.

Activitatea bibliotecilor și â 
celorlalte instituții culturale 
este popularizată în cadrul 
centrului de radioficare prin 
emisiunea „Carnetul cultural“. 
Cerînd părerea ascultătorilor, 
comitetul de redacție al cen
trului de radioficare a sezi- 
sat faptul eă emisiunile de 
satiră și umor sînt ascultate 
cu mult interes.

Un loc de seamă în oro- 

să îndeplinească planul pe 
1957.

*
Mă îndreptam grăbit spre 

birourile minei Petrila. In- 
tîmplător m-am întîlnit cu 
tov. Iuliu Haidu.

— Ai auzit ? — m-a între
bat brigadierul.

■>— Că Mihai Ștefan șiră 
făcut planul pe 1957 ?

— Da. Poate că de aceea 
ai și venit ?...

împreună am intrat în bi
roul responsabilului cu între
cerea al minei, tov. Francisc 
Demeter. Pe fața profesorului 
se așternuse un zîmbet de 
fericire : elevul său, tînăruî 
brigadier Ștefan Mihai nu, 
l-a făcut de rușine ! De acum 
înainte se vor întrece pentru 
a îndeplini cît mai grabnic 
planul pe 1958.

L. BISTR1ȚEANU 

această brigadă harnică lu
crează în contul toamnei sau 
iernii.

La 20 noiembrie, minerii 
din brigada tov. Octavian 
Iancu au sărbătorit sosirea 
unui nou an pentru brigada 
lor. In această zi ei au ter
minat sarcinile de plan pe 
anul 1956 și au început să 
lucreze în contul anului 1957. 
Prin aceasta ei s-au alăturat 
altor brigăzi de mineri de la 
Vulcan, ca cele a lui Andrei 
Vizi, Pavel Boyte și Andronic 
Ioyan care de asemenea lu
crează în contul anului 1957.

ANATOLIE PAN1Ș 
corespondent

gramul local al acestui cen
tru de radioficare îl ocupă 
emisiuni ca „Sfaturi pentru 
gospodine“, „Sfaturi medi
cale“ și altele. De asemenea, 
colectivul de redacție a re
zervat un loc de frunte în ca
drul programelor locale-și e- 
misiunilor în limba maghia
ră. In cadrul programelor lo
cale sînt transmise cîntecele 
cerute de fruntașii întrecerii 
socialiste. Astfel, acum cîteva 
zile, orchestra Teatrului de 
stat din Petroșani a interpre
tat o serie de cîntece, prin
tre care și un potpuriu din 
opereta „Crai nou“ de Ci- 
prian Porumbescu.

Activitatea centrului de ra
dioficare din Petroșani este 
coordonată cu pricepere de 
tov. E. Zeller, responsabilul 
comitetului de redacție, care, 
se străduiește să îmbogățeas
că în permanență programele 
locale, să le facă și mai plă
cute ascultătorilor.
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Normarea tehnică a muncii — condiție principală 
în aplicarea justă a principiului socialist 

de retribuire a muncii

DIN REGIUNEA NOASTRĂ
Un nou cinematograf

O condiție principală pentru apli
carea justă a principiului socialist de 
retribuire, după cantitatea și calitatea 
muncii depuse, este organizarea ști
ințifică a normării, precum și crearea 
condițiilor tehnico-organizaiorice ne
cesare îndeplinirii și depășirii nor
melor stabilite. Scopul 'principal al 
normării muncii este de ă stabili tim
pul de muncă folosit pentru o unitate 
de produs și de a stabili măsura în 
care fiecare muncitor participă la 
munca colectivă a societății pentru a 
fixa retribuirea muncii pe baza prin
cipiului socialist, adică după calitatea 
și cantitatea muncii depuse.

In stabilirea normelor de muncă, în 
societatea socialistă se ține seamă de 
îmbunătățirea necontenită a procesu
lui de producție, de perfecționarea u- 
tilajului, de creșterea continuă a cali
ficării muncitorilor, de inițiativa și 
elanul creator al maselor în întrece
rea socialistă.

Partidul și guvernul nostru acordă 
o importanță deosebită stabilirii unor 
norme tehnice juste în toate ramurile 
de producție.

La mina noastră pînă în prezent 
s-a lucrat după norme neștiințifice 
îmbunătățite parțial în anul 1947. 
După un număr de aproape 1000 cro- 
nometrări executate atît la mina Pe- 
trila cît și la toate minele din Valea 
Jiului în luna august 1954 s-au in
trodus primele norme tehnice la aba
tajele frontale și figuri. Rezultatele 
au apărut imediat. Noile norme cn 
motivare tehnică au arătat de la înce
put greșelile vechilor norme empirice.

incepîncț cu luna curentă s-au in
trodus norme tehnice și la abatajele 
cameră. Și aceste norme au demon
strat greșelile fundamentale cuprinse 
în vechile norme statistico-experimen- 
tale. Astfel, la abatajul cameră 13 
vest de la sectorul IV, norma nouă a 
scăzut cu 7,8 la sută, la abatajul ca-’ 
meră 23 sectorul V, norma nouă a 
scăzu! cu 11,6 la sută. Asemenea scă
deri s-au produs și Ia alte abataje ca
meră

Normele tehnice sînt superioare din 
punct de vedere științific oricărui alt
fel de norme. Această superioritate 
constă în aceea că ele țin cont de 
toate condițiile de muncă. Trebuie 
însă ținut cont că singura cale a ri
dicării nivelului de trai este aceea â 
ridicării productivității muncii și ă 
reducerii prețului de cost. In acest 

scop, munca tehnicienilor și ingineri
lor nu s-a terminat odată cu stabilirea 
noilor norme tehnico-științifice; ei tre
buie să știe că numai după ce toți 
muncitorii vor reuși să realizeze și 
să depășească normele este terminată 
faza normării unui proces de muncă. 
De aceea, toți muncitorii, maiștrii, 
tehnicienii și inginerii minei noastre 
trebuie să contribuie cu inițiativa și 
priceperea lor la îndeplinirea și de
pășirea noilor norme tehnice, știind 
că astfel vor contribui la realizarea 
planului de stat și la creșterea sa
lariilor muncitorilor.

La mina noastră mai sînt munci
tori care din anumite motive n au 
putut să-și îndeplinească normele. 
Desigur că în astfel de cazuri ei nu 
au obținut nici salariul lor tarifar, 
fără să mai amintim de o serie de 
adause ca: premia progresivă, pre
mia de miner fruntaș și altele. A- 
cești muncitori trebuie în primul rînd 
sprijiniți.

întrecerea socialistă este principala 
metodă care ajută muncitorii mineri 
ia depășirea normelor. Putem da e- 
xemple de muncitori mineri care în
cadrați în întrecerea socialistă în cin 
stea zilei de 7 Noiembrie și a celui 
de al doilea Congres al partidului au 
avut realizări frumoase în producție 
și au obținut și salarii mari. Tov. 
Petru Bexa de la sectorul I, în luna 
octombrie avind normă tehnică a reu
șit să realizeze o depășire a normei 
cu 66 la sută și un cîștig de 1858 lei. 
Tov. Ghecrghe Nistorean la o depășire, 
de 41 la sută a realizat un cîștig de 
1335 lei. Tov. Cornel Cenușa lucrînd 
după normele vechi a realizat o de
pășire ce 77 la sută și un cîștig de 
¡580 lei La aceleași condiții de luciu 
normele ttrnice sînt mai mici cu 5 
la sută, deci salariul tov. Cornel Ce
nușa după ce va lucra după nor ne 
tehnice se va îmbunătăți simțitor.«

Datoria fiecărui muncitor și tehni
cian miner este de a sprijini pe mai 
departe munca de cronometrare pe 
baza căreia se vor putea crea noile, 
norme tehnico-științifice și la alte lu
crări miniere. Datoria fiecărui mun
citor și tehnician miner este de a 
lupta pentru creșterea continuă a pro
ductivității muncii — condiție de bază 
a creșterii nivelului de trai al celor 
ee muncesc.

FRANCISC DONIN 
inginer — mina Petrilâ

Zilele trecute, țăranii muncitori ro- 
mîni și germani din Apoldu de Sus, 
i atonul Sebeș, au sărbătorit inaugu
rarea unui nou cinematograf în co
muna lor.

Noua sală, cu o capacitate de 400 
de locuri, este înzestrată cu un aparat 
de proiecție modern și oferă bune con
diții de vizionare.

Lucrări de împădurire și
Pe baza planurilor întocmite după 

dezbaterea Proiectului de Directive 
ale Congresului al 11-lea al Partidu
lui. silvicultorii din regiunea Hune
doara au început lucrările de’împădu
rire și de combatere a eroziunilor. 
Numai de la 1 octombrie și pînă 
la 19 noiembrie s-au împădurit prin 
însăinînțări directe și plantări peste 
400 ha. terenuri degradate și fores
tiere.

SCRISORI DIN VULCAN

0 baie care numai baie nu se poate numi
La mina Vulcan ca și la alte mine 

din Valea Jiului există o baie pentru 
deservirea muncitorilor subterani, 
Pînă acum Vreo săptămînă baia func
ționa cînd mai mulțumitor, cînd ne
satisfăcător. De o săptămînă încoace 
baia nu funcționează deloc.

Apă potabilă pentru baie este pen
tru că numai cu cîteva luni în urmă 
s-au terminat lucrările de captare a 
apei la Dealul Babii. Dar apa nu 
ajunge la baie și nici în unele cartiere 
de locuințe pentru că se pierde în in

Caii nu sînt Diesele I
Mecanizarea transportului subteran 

se extinde tot mai mult la mina Vul
can. In cursul lunii octombrie, de 
pildă, au fost introduse în subteran 
noi locomotive electrice. Cu toate a- 
cestpa pe unele trasee secundare se 
mai folosesc și caii.

Se vede însă că unii tovarăși din 
conducerea sectoarelor și unii tova
răși muncitori de la transport vor 
cu orice preț să „forțeze“ ritmul de 
mecanizare prin scoaterea din „func
țiune” a cailor. Numai așa se explică 
faptul că unii cai sînt considerați 
Diesele. Așa de exemplu, vizitii care 
deservesc transportul la sectorul I 
blocul 2 leagă uneori cîte 15—20 va-

La amenajarea acestui- locaș de 
cultură au contribuit cu*materiale și 
muncă voluntară zeci de colectiviști, 
țărani muncitori cu gospodării indivi
duale și muncitori de la gospodăria 
agricolă de stat din comună.

In ziua deschiderii cinematografu
lui a rulat filmul sovietic „Un pichet 
în munți“.
combatere a eroziunilor

In vederea asigurării materialului 
de sădit, pentru anii viitori, s-au a- 
menajat în raionul Hațeg pepiniere 
silvice pe o suprafață de 5 ha. Pentru 
a reda noi terenuri agriculturii, cen
trul de ameliorări de pe lîngă ocolul 
silvic Alba Iulia a executat o serie 
de lucrări pentru-combaterea eroziu
nilor. Aceste lucrări vor feri de inun
dație și eroziune sute de hectare de 
terenuri de pe Valea Ampoiului.

stalația de rambleu hidraulic. După 
părerea mea această defecțiune se 
datorește montării necorespunzătoare 
a pompelor în bazinul instalației de 
rambleu hidraulic.

Conducerea minei noastre trebuie 
să ia măsuri urgente pentru a pune 
în funcțiune baia muncitorilor și pen
tru a îmbunătăți deservirea cu apă 
potabilă a locuințelor.

ANDREI VIZI
miner, fruntaș al întrecerii socialiste 

gonete după calul numit „Bubi“, cate 
rupe cîte 2—3 hamuri pe săptămînă. 
La fel un vizitiu de la sectorul VI a 
îndemnat cu lovituri de bîtă un cal 
care făcea transport de la silozul 
vestic.

Conducerea sectoarelor I și IV în 
frunte cu tov. Octavian Boca și va- 
sile David trebuie să ia mșsuri pen
tru reglementarea transportului cu 
cai, pentru stricta respectare a nor
melor de tehnica securității în această 
direcție. Caii trebuie îngrijiți cu dra
goste și folosiți rațional atît timp cît 
încă nu vor fi înlocuiți cu mașini. Caii 
nu sînt Diesele 1

CORNEL POP 
corespondent

SA PREGĂTIM TEMEINIC PENTRU IARNĂ 
ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII !

In întreaga țară se desfășoară cu 
avînt lupta pentru înfăptuirea progra
mului de măsuri economice elaborat 
de partid și guvern, menit să ducă 
la dezvoltarea continuă a economiei 
naționale, la creșterea producției a- 
gricole și a producției bunurilor de 
larg consum, în vederea ridicării ne
întrerupte a nivelului de trai al po
porului muncitor.

In momentul de față, în fața con
ducerilor întreprinderilor de construc
ții din Valea Jiului stă sarcina să 
asigure buna desfășurare a progra
mului de lucru, continuu și fără fluc
tuații sezoniere. Pentru a duce la 
bun sfîrșit această sarcină însemnată, 
trebuie însă luate măsuri care să 
asigure buna activitate a șantierelor 
și pe timp de iarnă, cînd apar greu
tățile suplimentare în muncă, prici
nuite de frig, zăpezi și viscol.

Specificul muncii în construcții 
este lucrul afară, sub cerul liber. In 
trecut, pe timpul capitaliștilor, iarna 
lucrările pe șantiere erau oprite iar 
muncitorii concediați. Acum însă, fo
losind bogata experiență a construc
torilor sovietici, muncitorii construc
tori din patria noastră pot avea con
dițiile necesare ca să lucreze în bune 
condițiuni pe șantiere, în toate ano
timpurile anului.

Iarna care a trecut a constituit o 
încercare serioasă pbntru unele din 
șantierele noastre de consftffctii. Con 
cluziile trase de pe. urma neajunsu
rilor provocate atunci de insuficienta

AUREL PIZO 
ing. șef, trustul 7 construcții

pregătire pentru iarnă, trebuie să 
constituie învățăminte prețioase pen
tru tehnicienii șantierelor. De aceea, 
în momentul de față, principalul o- 
biectiv al preocupării și activității 
tehnicienilor de pe șantiere, trebuie 
să fie luarea din timp a unor măsuri 
tehnico-organizatorice de prevedere 
și întreținere, încît să se asigure con
tinuitatea și buna desfășurare a mun- 

'cii pe șantiere pe timpul iernii. Tre
buie să fie clar fiecărui tehnician și 
muncitor constructor de pe șantiere, 
că de felul cum ne vom pregăti pentru 
iarnă depinde, în cea mai mare mă
sură, îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe trimestrul IV al anului 1954 și tri
mestru I al anului 1955

Pregătirile de iarnă pe șantiere 
cuprind mai multe probleme. Să le 
luăm la rînd, analizînd felul cum teh
nicienii constructori se preocupă de 
pregătirile pentru iarnă

Pentru ca muncitorii constructori 
să poată lucra și iarna, e necesar ca' 
blocurile de locuințe în curs de con
struire să fie închise, adică să li • 
monteze acoperișurile, ferestrele, uși
le. In acest fel, în interiorul blocuri
lor se crează condiții pentru a se 
monta sobe pentru tocălzit spațiul, ca 
să se poată executa zidăria interioar 
tencuielile, clădirea sobelor, montarea 

dușumelelor, vopsirea și alte aseme
nea lucrări. Toate acestea necesită în 
primul rînd urgentarea montării aco
perișurilor la blocuri, precum și mon
tarea ușilor și geamurilor.

Pe unele șantiere tehnicienii cons
tructori au dat atenția cuvenită a- 
cestei probleme și au* luat măsuri din 
timp. Astfel, la blocul cu magazine 
din Uricani (șeful șantierului tov. 
ing, Ioan Sitescu) se montează în 
prezent acoperișul. In aceeași si
tuație se află și alte blocuri ca blocul 
M. de ia Lupeni, blocurile 10, 11 și 
12 din Petroșani și altele. Aici, lucră
rile de montare a șarpantei și, în ge
neral, a întregului acoperiș sînt în- 
tr-un stadiu înaintat, încît aceste lu
crări sînt apărate contra ploilor, ză
pezilor care prin infiltrare ar pu
tea să le deterioreze

Nu același lucru se poate spune 
despre blocurile E. sud și D. din 
Vulcan (șeful șantierului tov. ing. 
Dumitru Ăndor). Cu toate că aceste 
blocuri sînt de mult clădite și există 
condițiile necesare pentru a termina 
acoperișurile lucrările de acoperire 
sînt mult rămase în urmă. Oare pen
tru tehnicienii șantierului din Vul
can venirea iernii nu constituie o 
problemă care să-i frămînte ? De ce 
nu se grăbesc să termine lucrările de 
învelire a acestor construcții ?

Ca să se poată lucra în interior și 
iarna, mai trebuie montate ușile și fe
restrele care împreună cu acoperișu
rile să creeze spațiul închis. Unii teh

nicieni prevăzători și conștiincioși au 
comandat din timp tîmplăria necesa
ră pentru blocurile respective. Așa s-a 
comandat tîmplăria (uși, ferestre), 
la blocurile B și F vest din Vul
can, blocul F de la Petrila, cantina 
Sterminos, blocul 5 din Petroșani. Din 
păcate, mai sînt tehnicieni care ¡aș
teaptă ca totul să le vină de-a gata, 
neluînd măsuri pentru comandarea 
tîmplăriei necesare terminării unor 
blocuri, iar atelierul de tîmplărie Li- 
vezeni — nu a coordonat și planifi
cat executarea tîmplăriei la timp, pen
tru șantierele Kokoșvar, Bărbătem, 
Petrila, Institutul de mine. Nepă
sare în această direcție a manifestat 
și tov. Oanc.ea Ernest, șeful timplă- 
riei din Livezeni.

O situație care oglindește clar ne
păsarea unor tehnicieni constructori 
față de pregătirea șantierelor pentru 
iarnă, este faptul că la blocurile U 2 
din Uricani, blocurile 4 și 5 din Lu
peni, blocurile B și E sud din Vul
can, blocul F din Petrila și blocul L. 
din Lonea, cu toate că sînt montate 
cercevelele ferestrelor și sînt aduse 
de mai multe săptămîni geamurile to
tuși geamurile nu se montează. Teh
nicienii de pe aceste șantiere fac a- 
drese interminabile către întreprinde
rea 707 Finisaj, dar nu folosesc geam
gii de pe șantiere pentru tăierea sti
clei și montarea geamurilor. In loc 
să folosească rezervele interne ale 
șantierelor, conducerile lor caută în 
toate părțile geamgii, promițînd că 
plătesc oricît pentru montarea geamu
rilor. Parcă plătesc din buzunarul lor 
propriu, nu din fondurile alocate șan
tierelor 1

O altă problemă de seamă a pregă-
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Acordarea Pre
miilor de Stat pe a- 
nul 1953 confirmă 
justețea politicii 
partidului și guver 
nului pentru îndru
marea și sprijini
rea creației științi
fice și artistice. îm
preună cu colecti
vul de ingineri și 
tehnicieni cu care 
am conlucrat pen
tru producerea fire

lor cord din viscoză, am fost si eu 
răsplătit cu Premiul de Stat clasă III 

Care a fost contribuția mea la a 
ceastă lucrare ?

Cunoșteam importanța confecționă
rii scheletului textil necesar întăririi 
și asigurării rezistenței mecanice â 
cauciucurilor de automobile. Dezvol
tarea științei și tehnicii a confirmat 
faptul că fibrele artificiale pe bază 
de celuloză sînt deosebit de apte asi
gurării unei calități corespunzătoare 
cauciucurilor de automobile. In țara 
noastră acest lucru nu a fost însă în

Un puternic îndemn în munca
Exista de mult 

la noi la Filatura 
Lupeni o mașină 
Maurer care nu se 
întrebuința. S-a a- 
pucat însă un colec
tiv de ingineri și 
tehnicieni să facă 
probe la această 
mașină în vederea 
producerii firelor 
cord necesare fa
bricației cauciucu
rilor de automobile.

Mie ca maistru mecanic mi-a reve
nit sarcina de a aduce toate îmbună
tățirile necesare mașinii pentru a ajuta 
ca efectuarea probelor să decurgă în 
hune condițiuni. Mașina Maurer, era 
de așa natură montată încît nu fila 
decît fir normal, de deniere mici. Fi
rul cord, care după multe experimen
tări a ajuns și la un denier de 2400, 
necesita o instalație specială.

Am muncit cu dragoste pentru că 
știam cît de necesar este producției 
cauciucurilor de automobile cordul care 
va fi produs la noi în țară. De-a lun
gul lunilor de zile de lucru am avut

Ne vorbesc laureații Premiului de Stat al R. P. R.

O înaltă prețuire a muncii noastre
cercat. Un colectiv de ingineri cunos
cători în problemele fibrelor artifi
ciale, printre care mă număr și eu, 
a început studiul amănunțit al ob
ținerii unor fibre de mătasă artificială 
viscoză, de rezistență ridicată, adec
vată scopului propus, adică creării fi
relor cord.

Primele încercări s-au făcut în a- 
nul 1950. După cercetări îndelungate 
s-a ajuns ca în prezent aceste fire 
să se producă în cantități mari.

In munca noastră ne-a ajutat mult 
știința sovietică și mai ales sprijinul 
tehnicienilor sovietici. Un mare im
bold ne-a dat și organizația de bază 
de partid din Filatura Lupeni. Cu a- 
jutorul comuniștilor din fabrică am 
reușit să învingem îndoielile care u- 
neori ne năpădeau. După zeci de pro
be care nu reușeau începeam munca 
din nou, cu mai multă îndîrjire.

Cheia succesului nostru ă fost mun
ca colectivă. Chimiștii se consultau 
cu mecânicii, între toți exista acea 
legătură sufletească care a dus la 
realizarea scopului propus.

In acordarea Premiului de Stat pe 
anul 1953 pentru lucrarea obținerii 

și zile de șovăială. Mă frămîntatn să 
găsesc îmbunătățirile cerute. Așa a 
fost de exemplu atunci cînd se filau 
primele bobine. La filare, important 
este ca bobinele să fie filate uniform, 
fără diferență de așezare a firului pe 
bobină. Dar iată că oricît m-am mun
cit, așezarea firului pe bobină se fă
cea la lungimi diferite, fapt care îm
piedica ca spălarea acestora să se e- 
fectueze în același timp. Am încercat 
atunci să aduc o modificare casete
lor de schimb în așa fel ca să permită 
filarea uniformă. Ăm avut satisfacția 
reușitei muncii mele. Important a fost 
faptul că în urma modificării pe care 
am adus-o, timpul de spălare a bobi
nelor a fost scurtat de la 30—36 ore 
l!a numai 4 ore.

A mai intervenit apoi o altă greu
tate. Etirajul (întinderea firului între 
două role) la mașina Maurer era li
mitat. Parametrii firului cord nece
sitau un etiraj care să poată fi schim
bat după dorință. Pentru rezolvarea 
acestei deficiențe a mașinii am mo
dificat angrenajul rolelor inferioare 
care a permis etirajul necesar.

De asemenea am mai adăugat la 

firelor cord din viscoză,* am văzut 
aprecierea muncii depuse, am simțit 
dragostea și sprijinul care se dă azi 
tehnicienilor, inginerilor și tuturor a- 
celora care asigură întărirea indepen
denței economice a patriei noastre.

Condițiile create de partid, care 
ne-a pus la dispoziție tot materialul 
necesar, ne-a îndrumat, ne-au permis 
să reaiizăm o lucrare importantă. Mă 
bucur pentru faptul că trăiesc în zi 
lele cînd în patria mea se construiește 
o viață nouă. Cînd s-a mai bucurat 
munca și cercetările științifice de a- 
tîta apreciere ?

Mulțumesc din suflet partidului și 
guvernului pentru că mi-au dat posi
bilitatea să-mi însușesc știința și teh
nica înaintată, să învăț din experien 
ța tehnicienilor și oamenilor de știin
ță sovietici.

Realizările de pînă acum nu rnâ 
mulțumesc pe deplin. Voi căuta să 
contribui la dezvoltarea tehnicii noi, 
la înflorirea scumpei noastre patrii 
Republica Populară Romînă.

1OAN POPA 
inginer

de inovații
mașină un angrenaj anexă pentru ob
ținerea diferitelor trageri, fapt care a 
avut ca urmare obținerea denierelor 
între 150—2400. Cel mai potrivit de
nier a fost socotit însă cel de 1100, 
constatîndu-se că se pretează mai 
bine la fabricarea cauciucurilor.

După terminarea lucrării la care 
am colaborat cu colectivul de ingi
neri nu m-am oprit din muncă. Am 
continuat să aduc mereu îmbunătățiri 
noi la mașinile noastre de filat. Astfel 
am transformat două mașini de film 
pe conoizi.

Nu-mi pot exprima bucuria ce-am 
simțit-o cînd am auzit la radio că 
împreună cu colectivul care a lucrat 
la producerea firului cord, am fost 
premiat cu Premiul de Stat al Repu
blicii Populare Romîne.

Voi munci cu și mai mult elan, voi 
cinsti prin inovațiile și îmbunătăți
rile aduse mașinilor, încrederea și 
prețuirea pe care partiddl și guvernul 
mi-au acordat-o. Premiul de Stat este 
un puternic îndrumar spre noi reali
zări în munca de inovații.

LUDOVIC KRAKOWSCHI 
maistru mecanic
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Știri din Lupeni
Tinerii muncitori de la preparațiă 

de cărbune Lupeni obțin importante 
depășiri de norme.

Astfel, echipele conduse de tinerii 
Gheorghe Bruslea. Văsile Ruiu, Jivâ 
Banias și alții își depășesc normele cu 
peste 50 la sută.

Succese asemănătoare obțin și ti
nerii muncitori de la atelierul meca
nic al minei Lupeni. Așa de pildă, i 
brigăzile conduse de loân Bociu și 
Traian Variș și-au depășit normele 
cu 87 la sută.
J-h i I. DUMITRU și N. TUDGRA 

corespondenți

tirilor de iarnă pe șantiere o cons
tituie asigurarea utilajelor contra in
temperiilor. Astfel, pe șantierul „12 
blocuri“ din Petroșani, șantierul Pe- 
trila III și altele, s-au preconizat lu
crări de turnare a betonului și zi
dărie în aer liber și pe timp de iarnă. 
Pentru a putea lucra astfel, s-a pre
văzut încălzirea betoanelor și mor
tarelor în centrale de beton exteri
oare. Pe șantierul din Petroșani s-au 
ridicat deja aceste centrale. Cu tot 
timpul înâintat. însă centrala de beton 
exterioară de pe șantierul din Petrila. 
încă nu s-a executat.

Pentru ca în interiorul blocurilor 
să se poată executa și pe timp de 
iarnă tencuieli, la multe blocuri tre
buie montate centrale de mortar inte
rioare. Și la executarea acestor lu
crări sînt serioase rămîneri în urmă, 
in afară de blocul magazin din Uri- 
cani și blocul D din Vulcan, la cele
lalte blocuri și pe șantierele noastre 
nu s-a făcut aproape nimic pentru 
amenajarea centralelor de beton inte
rioare

In cursul pregătirilor de iarnă, nu 
trebuie uitată nici asigurarea aprovi
zionării cu materiale a șantierelor. 
O atenție deosebită trebuie dată rea
lizării măsurilor tehnico-organizato- 
rice, care să ducă la continua activi
tate a atelierelor de prefabricate și a 
altor ateliere. Aceasta a constituit o 
preocupare centrală pentru conduce
rea atelierului de prefabricate de 
la Bărbăteni, unde toate pregătirile 
pentru iarnă sînt deja terminate. Nu 
același lucru se poate spune despre 
atelierele din Lonea și atelierele 
complexului Livezeni. La atelierul de 
prefabricate din Lonea. cu toate că 

loGomobilele ău fost revizuite, tava
nul nu a fost etanșat și geamurile 
lipsă nu-s completate. La atelierul 
Livezeni, conducerea întreprinderii 
708 prefabricate (inginer tov. Crăciu- 
nescu) nu a făcut pregătiri pentru 
iarnă, conducerea întreprinderii ba- 
zîndu-se pe instalațiile rudimentare 
de încălzit, făcute iarna trecută. Și 
la atelierele de prefabricate din Pe
troșani. conducerea tehnică a între
prinderii 701 construcții (inginer tov. 
Carol Auner) execută pregătirile pen
tru iarnă într-un ritm mult prea în
cet.

Problema asigurării pentru iarnă 
a șantierelor cu materiale ca var, 
nisip, ciment, trebuie să fie de aseme
nea în atenția conducerilor tehnice 
ale întreprinderilor de construcții. Ele 
trebuie să-și facă din timp rezerve 
de var, ciment, nisip, să stingă va
rul în gropi dinainte pregătite, să re
vizuiască cu toată atenția starea ma
gaziilor și depozitelor de ciment, pen
tru a se evita umezeala și alterarea ci
mentului. De asemenea, trebuie pre
gătite rezerve de nisip care să fie în
magazinate sub șoproane sau în 
subsolurile blocurilor unde se fac 
centralele de mortar interioare, Avînd 
nisip uscat, cernut din timp, se pot 
executa tencuieli interioare, și atunci 
cînd zăpada și gerul nu permit extra
gerea nisipului de la cariere. De a- 
ceea, trebuie ca pentru perioada de 
iarnă, să se asigure un stoc tampon 
de var, ciment, nisip și alte materiale.

Unele conduceri dp întreprinderi au 
dovedit preocupare față de asigurarea 
contra intemperiilor a utilajelor și 
mașinilor. Astfel, la întreprinderea 

703 Petrila s-a amenajat garajul, re- 
parîndu-se tavanul și ușile. Pentru 
încălzitul acestui garaj s-au montat 
radiatoare care vor folosi aburul unei 
locomobile. In schimb, conducerea 
întreprinderii 702 Vulcan nici acum 
nu s-a apucat serios de muncă pen
tru amenajarea garajelor de la Vul
can și Lupeni. La Uricani garajul a 
fost desființat, la Livezeni garajul a 
fost transformat în magazie iar la 
Petroșani lucrările de terminare a ga
rajului autobazei sînt mult tărăgă
nate de către întreprinderea 701 con
strucții.

Lipsurile și rătnînerile în urmă pe 
care le au întreprinderile de construc
ții din Valea Jiului, în ceea ce pri
vește pregătirile pentru iarnă, pot și 
trebuie lichidate cît mai curînd. Nu 
trebuie să credem că timpul favorabil 
va ține luni de zile, că va înlocui iar
na. Fiind deja aproape de sfîrșitul 
lunii noiembrie și știind din expe
riența anilor trecuți că in Valea Jiu
lui timpul se schimbă brusc de la o 
zi la alta, în aceste zile trebuie să 
depunem toate eforturile pentru ter
minarea pregătirilor de iatnă.

Conducerile tehnice ale întreprin
derilor și șantierelor de construcții, 
inginerii, tehnicienii, maiștrii, sînt 
în primul rînd răspunzători de asigu
rarea măsurilor tehnico,-organizato
rice care să facă posibilă continuarea 
lucrului pe șantiere și pe timp de Iar
nă. De aceea, inginerii șefi trebuie să 
formeze echipe restrînse de tehnicieni 
și muncitori, care să facă o verificare 
ă- piegătirilor de iarnă și să semna
leze ce mai trebuie făcut în această 
direcție. Pe baza semnalărilor și pro

punerilor conducerile întreprinderilor 
trebuie să ia măsurile necesare pen
tru terminarea în cel mai scurt timp 
a pregătirilor de iarnă.

De multe ori unii tehnicieni sînt 
îneîntați de faptul c.ă lucrează cu tot 
efectivul la construirea apartamen
telor. Preocupîndu-se însă numai de 
aceste obiective, acești tehnicieni nu 
văd că neexecutarea pregătirilor de 
iarnă va periclita mai tîrziu construc
ția a sute de apartamente. De aceea, 
fiecare inginer șef, șef de șantier, tre
buie să îmbine munca de construire 
a noilor apartamente pentru mineri 
cu pregătirile de iarnă.

Conducerile tehnice ale întreprin
derilor și șantierelor de construcții 
din Valea Jiului sînt direct răspunză
toare de felul cum sînt pregătite pen
tru iarnă șantierele lor. Pentru a- 
ceasta ele trebuie să lichideze cu ati
tudinea de automulțumire, liniștire șt 
tărăgănare de care datf dovadă acum 
față de această problemă și să treacă 
imediat la urgentarea acestor pregă
tiri. In această acțiune tehnicienii 
trebuie să fie sprijiniți de către mun
citorii constructori, organizațiile de 
partid, comitetele sindicale și organi
zațiile U.T.M.

Trebuie făcute din timp toate pre
gătirile de iarnă pe șantierele de con
strucții, în bune condițiuni, ca să se 
poată lucra din plin și iarnă. Astfel 
vom avea asigurate condițiile nece
sare îndeplinirii sarcinilor de plan pe 
trimestrul IV al anului 1954 și tri
mestrului 1 al anului 1955, dînd mine
rilor tot mai multe apartamente în 
folosință.
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Bfn țările de democrație populară
Pefltru lărgirea industriei ușoare a R. P. Chineze

Concentrîndu-și principalele eforturi 
în direcția extinderii industriei grele, 
poporul chinez dezvoltă totodată în- 
tr-un ritm rapid și industria ușoară 
și în special industria textilă. In 
anii puterii populare în Republica 
Populară Chineză au intrat în func
țiune zeci de noi întreprinderi textile, 
au fost create noi centre ale industriei 
textile.

Potrivit relatărilor ziarului „Dah 
gunbab”, care apare la Tianțzin în 
orașele Pekin, Șitziacijuan, Gijen- 
cijou și Sian se contruiesc patru mari 
fabrici textile. In prezent, la aceste 
fabrici se montează utilajul, iar la 
începutul anului viitor ele vor intra 
în funcțiune. Toate aceste întreprin

Electrificarea căilor ferate în R. P. Polonă
In R.P. Polonă se desfășoară în 

prezent cea mai marb construcție din 
istoria căilor ferate poloneze •— elec
trificarea liniei de cale ferată care 
leagă Varșovia de Silezia, cel 
mai important centru industrial 
al Poloniei. împreună cu linia 
secundară care leagă Varșovia de 
orașul Lodz, vor fi electrificați aproxi
mativ 1.000 km. de linie ferată pe 
ruta Varșovia'-Stalinogrud-Gliwice, 
adică de- patru ori mai mult decît 
liniile ferate electrificate în Polonia 
capitalistă.

Din succesele oamenilor
Minerii de la trustul carbonifer 

Mizserfa din Nograd au obținut suc
cese însemnate în întrecere. Luîndu-și 
angajamentul ca pînă la sfîrșitlil a- 
nului să extragă 800 tone cărbune 
peste prevederile planului ei și-au de
pășit angajamentele luate dînd pînă 
în prezent 3.200 tone de cărbune pes
te prevederile planului.

In R. P. Bulgaria a început 
montarea centralei 

hidroelectrice „Pasarel”
Pe rîul Iskîr se desfășoară din plin 

lucrările la hidrocentrala „Pasarel” 
— prima centrală din sistemul hidra
ulic „Stălin”. Acoperișul de sticlă al 

f clădirii hidrocentralei a fost montat.
Se lucrează la montarea turbogene- 
ratoarelor. Au și fost montate pale
tele directoare și paletele distribui
toare ale celei de a doua turbine. Pe 
platformele de beton armat ale sălii 
mașinilor se află peste 50 tone de 
detalii. In curînd va începe montarea 
acestora.

Paralel cu montarea turbogeneră- 
toarelor se execută și montarea con- 

i duetelor pentru compensarea1 presiunii. 

deri vor fi înzestrate cu utilaj produs 
în China.

Anul viitor, scrie în continuare 
„Dagunbao“, volumul construcțiilor 
de noi fabrici textile în Republica 
Populară Chineză va spori și mai 
mult. La Pekin, Șitziacijuan, Cijen- 
cijou și Sian va începe construcția 
a patru noi fabrici, care vor fi și 
mai mari. La fiecare din aceste fa
brici vor îi instalate cîte 100.000 de 
fuse și cîte 4.000 războaie de țesut. 
Intrarea în funcțiune a acestor opt 
fabrici mari, alături de celelalte fa
brici textile construite după elibe
rare, va face să crească cu 74,5 la: 
sută capacitatea de producție a indus
triei textile din țară în comparație cu 
anul 1949.

După darea în folosință a secțiuni
lor de cale ferată Varșovia-Koluski 
și Koluski-Lodz, pe care traficul nor
mal de pasageri a și fost deschis, lu
crările sînt concentrate acum pe sec
țiunea Koluski- Piotrokow din voevo- 

xdatul Lodz. Deschiderea traficului 
normal de mărfuri este prevăzut pen
tru începutul anului 1955.

Continuă de asemenea lucrările de 
electrificare pe secțiunea de cale fe
rată Piotrko-w-Dombrowna Gornicza 
din voevodatul Stalinogrud.

muncii din R. P. Ungară
Turnătorii de la cuptoarele Martin 

ale uzinei siderurgice „Lenin" au pro
dus în decurs de cinci zile 325 tone de 
oțel peste prevederile planului. La 
uzina „MAVAG”, pentru prima oară 
de la punerea sa în funcțiune. într-o 
singură săptămînă au fost terminate 
cinci locomotive.

Fără comentarii...

O casă de odihnă a sindicatelor, si
tuată in munții Rodope. (R. P. Bul
garia).

Sub steagul 
„ajutorului” american

Recent s-a încheiat la Cairo un a- 
cord cu privire Ia „ajutorul” ameri
can, de 40 milioane dolari, acordat 
Egiptului. Potrivit versiunii oficiale 
Washingtonul intenționează să folo
sească „ajutorul” în dolari acordat 
Egiptului în primul rînd pentru con
struirea de șosele strategice în Egipt. 
In realitate, cercurile guvernante din 
S.U.A. consideră acest „ajutor” drept 
un pas important pe calea subordo
nării Egiptului față de dictatul econo
mic american și a atragerii Egiptului 
în blocuri militariste pe care ele le 
înjghebează în Orientul Apropiat și 
Mijlociu.

Acordul cu privire la „ajutorul" 
în dolari este grevat de o serie de 
condiții umilitoare pentru Egipt. Mo- 
nopoliștii americani scontează să fo
losească noul acord cu privire la ,.a- 
jutorul" în dolari acordat Egiptului 
drept o trambulină pentru a pune 
mîna pe bogățiile naționale ale Egip
tului și pentru a înlătura totodată pe 
vechiul lor concurent — Anglia.

Noul acord americano-egiptean â 
fost încheiat la numai 15 zile după 
semnarea acordului anglo-egiptean cu 
privire la baza militară din zona car
nalului de Suez. Această împrejurare 
nu poate fi privită nicidecum ca o 
simplă întîmplare. încă în vara anu
lui curent, la puțin timp după ratifi
carea acordului anglo-egiptean, presa 
americană lăsa să se înțeleagă fără 
echivoc că S.U.A. sînt interesate în 
acest acord „aproape în aceeași mă
sură ca și Anglia”. Diplomația ame
ricană sublinia că Egiptul vă putea 
primi „ajutorul” în dolari numai du
pă ce va semna acordul cu privire la 
baza militară în zona canalului de 
Suez. Toate acestea aruncă lumină 
asupra substratului adevărat atît al 
acordului anglo-egiptean cît și al a- 
cordului americano-egiptean.

K. PETROV

Acest șomer din Chicago este ne
voit să-și petreacă noaptea în cabina 
unui automobil stricat.

Cine amenință Grecia ?
In ziua de 15 octombrie, Kostas 

Raphtopulos, în vîrstă de 9 ani, 
elev în clasa Ii-a la o școală din 
Atena, s-a întors acasă plîngînd. 
Tremura ca varga... Mama sa, spe
riată. n-a izbutit multă vreme săi 
afle ce s-a întîmplat cu băiatul ei...J

Insfîrșit, Kostas i-a întins o foaiei 
de hîrtie, un formular pe care în ț 
timpul recreației directorul școlii 
îl distribuise tuturor elevilor, pen
tru a-1 da părinților. In formular 
scria:

.,1. Sînt de acord ca fiul meu 
fiica mea) să fie inclus (ă) in lista 
celor care urmează să fie evacuați 
in timpul războiului pe seama sta
tului.

2. Voi avea personal grijă să-ml 
evacuez din Atena fiul (fiica).

3. Sint de acord ca fiul meu (fiica 
mea) să fie inclus (ă) in lista eva- 
cuaților, împreună cu părinții. 
Semnătura: tatăl (mama).
15 octombrie 1954

In legătură cu acest formular zia
rul „Avgi” a subliniat că părinții 
sînt obligați să aleagă metoda dej 
evacuare a copiilor din Atena „în? 
?az de război”. 1

In zilele acelea nu numai fami
lia Raphtopulos a fost cuprinsă de 
panică. Mulți cetățeni pa'șnici au 
fost vizitați de polițiști, care i-au 
întrebat:

— Aveți rude la țară la care ați 
putea pleca în caz de război ?

Totodată la întreprinderile din 
Atena s-a făcut o verificare a adă
posturile antiaeriene...

Ce s-a întîmplat ? Cine a decla
rat război Greciei sau amenință să 
o facă ?

Nici polițiștii și nici directorii 
școlilor nu vor putea răspunde la 
această întrebare. Nimeni nu a- 
menință Grecia. Dimpotrivă, ma
sele largi din toate țările își expri
mă satisfacția pentru faptul că 
¡lupta popoarelor pentru pace a dus 
în ultimul timp la anumite rezul
tate pozitive. Ele își sporesc efor
turile în lupta pentru pace și pen
tru slăbirea încordării internațio
nale.

Dar atunci cine și pentru ce g 
avut nevoie în Grecia să sperie co
piii și pe părinții lor, să toarne gaz 
peste focul „războiului rece”, ațî- 
țînd în mod artificial isteria răz
boinică ?

Ziarul „Avgi" se întreabă :
— Oare autoritățile n-au alte 

griji mai folositoare pentru popor?
Legitimă întrebare I

(Din „Timpuri Noi“)

In momentul de față nu pot fi tre
cute cu vederea năzuințele popoare
lor spre rezolvarea divergențelor in
ternaționale pe cale pașnică, .pe ca
lea tratativelor. Trubadurii acordu
rilor de la Paris țipă pe toate drumu
rile că aceste acorduri nu numai că 
n-ar îngreuna desfășurarea unor ast
fel de tratative, ci ar ușura chiar re
zolvarea tuturor problemelor europe
ne, inclusiv problema germană. Ast
fel, secretarul de stat al S.U.A., Dul- 
les, a declarat că în urma realizării 
acordurilor de Ia Paris „poate să apa
ră o nouă bază pentru discuții, ,care 
nu exista pînă în prezent“.

O versiune asemănătoare, care a 
luat chiar o amploare mai mare, este 
răspîndită de presa occidentală, acum 
după publicarea Notei din 13 noiem
brie a guvernului sovietic.

Este lesne de observat că asemenea 
afirmații au ca scop înșelarea gro
solană a popoarelor care se pronunță 
pentru reglementarea pașnică a pro
blemelor internaționale, pentru slă
birea continuă a încordării interna
ționale.

In legătură cu situația ce vă fi 
creată dacă acordurile de la Paris 
vor fi ratificate, se subliniază că nici 
un om care dorește într-adevăr slă

ARGUMENTARE FALSA
birea încordării internaționale nu 
poate contesta faptul că problema re
stabilirii unității Germaniei și consti
tuirii unui guvern pe întreaga Ger
manie este legată indestructibil de pro
blema dacă Germania unită va fi 
sau nu un stat iubitor de pace și de
mocrat. De aici decurge în mod ne
mijlocit inadmisibilitatea ca Germa
nia în întregime sau una din părțile 
ci, să fie antrenată în blocul militar 
al unui grup de state europene în
dreptat împotriva altor state ale Eu
ropei.

In această ordine de idei ratifica
rea acordurilor de la Paris va da o 
lovitură speranțelor de restabilire a 
Germaniei ca stat unit, iubitor de Da
ce și democratic.

Sensul politic al *hotărîrilor de la 
Paris constă în remilitarizarea Ger
maniei occidentale, în antrenarea ei în 
blocul militar îndreptat împotrivă 
Uniunii Sovietice și a altor state iu
bitoare de pace. Asemenea planuri duc 
Ia intensificarea spiritului de neînr 
credere și vrajbă, în special dacă se 

de V. HATUNȚEV
ține seama că principala forță mili
tară a noului bloc va deveni armata 
vest-germană revanșardă, în frunte 
cu generalii hitleriști. De aceea, este 
firesc că în cazul cînd ratificarea a- 
cordurilor de la Paris va deveni un 
fapt împlinit, cînd militarismul german 
va avea mînă liberă, popoarele iubi
toare de pace nu vor putea rămîne 
indiferente în fața unui asemenea pe
ricol. Ele vor fi nevoite să ia măsuri 
noi pentru asigurarea securității lor.

Adevărat este că cei care sprijină 
astăzi reînvierea militarismului ger
man poartă cea mai grea răspundere 
pentru soarta păcii, și în primul rînd, 
pentru soarta popoarelor Europei.

In prezent, de acest adevăr au și 
început să-și dea seama cele mai largi 
mase populare. Tot mai mulți oameni 
din toate țările cer cu hotărîre să se 
treacă la o altă politică. Ei văd po
sibilitatea concretă în ce privește în
făptuirea acestei politici în crearea 
unui sistem de securitate colectivă 
în Europa, în traducerea în fapt a 
propunerilor sovietice prezentate la 

O.N.U., care deschid calea spre rea
lizarea unor soluții de comun acord 
în problema reducerii armamentelor 
și a interzicerii armelor de extermi
nare în masă.

Adevărata cale spre asigurarea pă
cii și slăbirea încordării internaționale 
este deschisă. Această cale este crea
rea în Europa a unui sistem eficace 
de securitate colectivă. Guvernul so
vietic, cheamă toate țările europene 
să pășească pe această cale. Și prima 
măsură concretă — propusă de guver
nul U.R.S.S. — trebuie să fie convo
carea unei conferințe a tuturor state
lor europene, precum și a S.U.A., în 
problema creării unui sistem de se
curitate colectivă în Europa.

Dacă însă propunerea guvernului 
sovietic nu va găsi sprijin din partea 
puterilor occidentale, care ca și pînă 
acum caută să obțină ratificarea a- 
cordurilor de la Paris, atunci popoa
rele iubitoare de pace vor trage de 
aici concluziile necesare și vor lua 
măsuri noi pentru asigurarea securi
tății lor. La acest lucru le va obliga 
situația care se va crea atunci în le
gătură cu refacerea militarismului ger
man și antrenarea Germaniei occiden
tale într-un bloc agresiv. (Agerpres).

(„Trud”) ,
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