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— Al 3-lea Congres al Partidului 
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Pentru inbMătățirea calității cărbunelui
In traducerea în viață a programului de măsuri economice 

elaborat de partid și guvern privitor la dezvoltarea economiei 
naționale și ridicarea bunăstării poporului muncitor, un rol im
portant îl are îmbunătățirea continuă a calității produselor. Con- 
știenți de aceasta, minerii din Valea Jiului se străduiesc ca pe 
lingă îndeplinirea cantitativă a sarcinilor de plan ce le revin, 
Să îmbunătățească continuu calitatea cărbunelui extras.

Printre brigăzile de mineri care extrag zi de zi cărbune mai 
mult și de calitate mai bună, la loc de cinste se află cele 
conduse de tovarășii Ion Marian și Cornel Cenușă de la nuna 
Peiriia, Gavrilă Haidu, Dominic Nemeș și Simion Căținean de 
la mina Lupeni și altele de la celelalte mine din Valea Jiului. 
Aceste brigăzi pe lingă faptul că extrag lună de lună sute de 
tone de cărbune peste sarcinile de plan, au redus cu 1—4 la 
sută față de Stas procentajul de șist din cărbune.

uomparînd riuiaiia din primul trimestru al anului cu cea’ 
din luna aprilie, în ceea ce privește calitatea cărbunelui, se ob
servă că în această direcție colectivul minei Lupeni a obținut 
succese remarcabile. Dacă în primul trimestru al anului pro
centajul de cenușă era apropiat celui admis de Stas, în luna 
aprilie el a fost redus cu 1 la sută. Demnă de remarcat este 
și preocuparea ce o acordă calității cărbunelui și colectivele mi
nelor Petrila și Aninoasa. In cele 4 luni care au trecut din acest 
an, colectivele acestor mine au obținut realizări frumoase în 
îmbunătățirea calității cărbunelui.

Alături de aceste colective fruntașe în lupta pentru îmbu
nătățirea continuă a calității cărbunelui, în Valea Jiului mai 
sînt unele mine unde această problemă este lăsată pe planul al 
doilea. Acest luciu se observă în deosebi la mina Vulcan al cărei 
colectiv a depășit în fiecare lună care a trecut din acest an cu 
2—S la sută procentajul de cenușă admis. Cărbune cu un pro- 
cvnidi mare ce cenușa extrag și minerii de la minele Lonea și 
Uricani. Urmărind cantitatea, colectivele de la aceste mme au 
neglijat calitatea cărbunelui, lucru ce nu este permis.

Pentru a reduce continuu prețul de cost al cărbunelui tre
buie ținut cont de toți factorii care contribuie la aceasta. Or, 
unul dintre acești factori este calitatea. Extrăgînd cărbune de 
bîtfiă calitate se reduce considerabil timpul de lucru la numeroa
se operații, începînd cu evacuarea cărbunelui din abataj și sfîr- 
șind cu spălarea cărbunelui la preparație. Totodată se fac în
semnate economii de energie electrică și de aer comprimat prin 
faptul ca utilajele in loc să transporte steril, pot transporta îq 
acest .timp cărbune. Iată cum trebuie privită problema calității 
cărbunelui de căue fiecare miner, tehnician și conducător de 
întreprindere.

In vederea îmbunătățirii calității cărbunelui sarcini im
portante revin atît conducerilor tehnico-administrative cît și or
ganizațiilor de partid și sindicale.

Conducerile administrative trebuie să acorde toată atenția 
calității cărbunelui extras.* In acest scop ele trebuie să traseze 
sarcini concrete fiecărui maistru miner, fiecărui artificier. Maiș
trii mineri trebuie să vegheze asupra felului cum aleg minerii 
șistul din cărbune ri sa ia atitudine hotărîtă împotriva acelora 
care neglijează calitatea cărbunelui.

Un roi impotent are în aceasta direcție artificierul. El 
are datoria să convoieze cu atenție, frontul de cărbune și să 
efectueze în așa fel operația de pușcare ca eventualele inter- 
calații de șist să au se amestece cu cărbunele provenit din puș
care. Dacă uuercaiațsa de steril este mai mare artificierul are 
datoria s-o puste separat pentru a nu dăuna calității cărbunelui.

Sprijinite și îndrumate în permanență de organizațiile de 
partid, organizațiile sindicale de la minele din Valea Jiului au 
datoria să lupte prin toate mijloacele ce-i stau la dispoziție pen
tru îmbunătățirea calității cărbunelui, lucru care s-a făcut cu to
tul. insuficient pînă acum. Expozițiile de șist, caricaturile, artico
lele critice la gazeta de perete sînt' mijloace eficace în comba
terea cazurilor de nepăsare față de calitatea cărbunelui. Un alt 
mijloc ce trebuie folosit de către organizațiile sindicale este crea
rea unei opinii de masă împotriva acelora care neglijează cali
tatea cărbunelui.

Comitetele sindicale trebuie să îndrume responsabilii de 
grupe sindicale, ca în contractele de întrecere socialistă să-și 
ia angajamente concrete în ceea ce privește îmbunătățirea cali
tății cărbunelui. Munca sindicală nu trebuie însă să se oprească 
aici. Evidența și popularizarea realizărilor obținute de brigă
zile de mineri trebuie să fie strîns legate de problema calității.

Alunea politică de masă este unul din mijloacele cele mai de 
seamă în lupta pentru îmbunătățirea calității cărbunelui. Fiecare 
membru de partid trebuie să fie un agitator înflăcărat în comba
terea cazurilor de dezinteres față deproblfcma calității, el însuși 
trebuind să fie un exemplu demn de urmat în ceea ce privește 
lupta pentru calitate. Agitatorii trebuie să arate mai ales* tine
rilor mineri, importanța pe care o are în dezvoltarea economiei 
naționale și ridicarea nivelului de trai, îmbunătățirea continuă a 
calității cărbunelui, și pagubele pe care le pricinuiesc acei ce dau 
piatră în loc de cărbune.

Extrăgînd cărbune de calitate, minerii și tehnicienii de la 
minele din Valea Jiului, vor aduce o contribuție prețioasă la în
deplinirea sardMor de plan la toți indicii, la reducerea jețului 
de cost al c&tafeai.

Spre noi succese în întrecerea socialistă
In abatajele minei Lonea

Numeroase brigăzi de mi
neri de la mina Lonea înre
gistrează succese însemnate 
în producție.

Printre brigăzile de mineri 
fruntașe în perioada care a 
trecut din luna mai se nu
mără și cele conduse de mi
nerii Lazăr Lupuși, țrăgaru 
Matei, Ioan Dorga, Nicolae 
Tiz din sectorul III. Membrii 
acestor brigăzi și-au întrecut 
productivitatea planificată pe 
această perioadă de timp cu 
80-95 la sută. Cu 76 la sută 
și-au întrecut productivitatea 
planificată și minerii din bri
gada condusă de fruntașul în
trecerii socialiste Iosif Bar- 
tha care lucrează la înaintări 
în steril. De asemenea, brigă
zile de mineri conduse de tov. 
Nicolae Puiu, Simion Rusu, 
Toma Marinca, Petru Sirea, 
Constantin Pîrvu, Ioan Ghe- 
orghe și alții și-au întrecut 
în această perioadă de timp 
sarcinile de plan cu 21—56 la 
sută.

GH. ANDRAȘ 
corespondent

Brigăzile de mineri de la 
Petrila luptă cu avînt sporit 
pentru a da patriei tot mai 
mult căibune.

Printre brigăzile de mineri 
de la această mină cane ob
țin succese deosebite în aceas
tă direcție se află și brigada 
condusă de fruntașul întrece
rii socialiste Carol Szabo. Lu- 
crînd în abatajul nr. 6 vest 
din sectoBHl IU, minerii din

Zi de zi, oamenii muncii 
din Valea Jiului obțin noi 
succese în întrecerea socia
listă. lată ce ne scriu cîțiva 
din corespondenții noștri 
în legătură cu aceasta.

Succesele constructorilor
Pe șantierele de construcții 

din Uricani muncitorii se 
întrec în a pune la dispoziția 
minerilor cît mai multe lo
cuințe.

Aplicînd metoda sovietică 
Orlov, muncitorii constructori 
din brigada condusă de tov. 
Francisc Biringer realizează 
zilnic cîte 16 m.c. de zidărie 
față de 12 m. c. cît au plani
ficat.

Tot la zidărie lucrează și 
brigăzile conduse de tov. Con
stantin Cristache și Ioan Voi- 
cu. Membrii acestor brigăzi 
își depășesc în fiecare zi sar
cinile de plan cu 50—60 la 
sutăi Brigăzile de dulgheri 
conduse de tov. Vili Maurei 
și Mihai Stein și-au realizat 
de la începutul lunii măi și 
pînă acum sarcinile de plan 
în proporție de 130—140 la 
sută.

ROMULUS PORA 
corespondent

Noi succese fe muncă
această brigadă reușesc să 
extragă zilnic cu 60 la sută 
mai mult cărbune peste plan. 
De asemenea, minerii din bri
gada condusă de tov. Ioan 
Marian IX dfn același sec
tor își întrec zilnic sarcinile 
de plan cu peste 50 la sută.

Deși a trecut doar puțin 
timp de cînd a fost înființată, 
brigada de tineri mineri con
dusă de tov. Iosif Kerl înre-

Minerii de la Uricani

Luptînd pentru îndeplini
rea angajamentelor luate iu 
întrecerea socialistă1 minerii 
de la mina Uricani obțin suc
cese însemnate în producție.

Brigăzile conduse de mine
rii Ioan Recsak, Mihai Todo- 
ran, Silviu Iovan, Ludovic 
Barta și Alexandru Eisler, a- 
plicind în munca lor metoda 
de înaltă productivitate a gra
ficului ciclic, în intervalul 20- 
25 mai a.c. și-au întrecut 
sarcinile de plan în proporție 
de 30—60 la sută.

Succese însemnate în lupta 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan înregistrează și brigăzi
le de mineri conduse de tov. 
Gheorghe Dreguș, Vasile Szi
geti, Petru Gros, Martin Ve- 
reș, Ioan Todoran, Gheorghe 
Paraschiv, Augustin Siet și 
alții care își depășesc produc
tivitatea planificată cu 25—45 
la sută.

Zilele care au mai rămas 
din această lună constituie 
pentru colectivul minei Uri
cani zile de luptă hotărîtă 
pentru realizarea sarcinilor 
de plan.

F. BERCEANU 
corespondent

I

gistrează realizări frumoase 
în muncă. Zi de zi. membrii a- 
cestei brigăzi extrag din aba
tajul cameră în care lucrea
ză cu 30—40 la sută mai 
mult cărbune peste plan.

Realizări asemănătoare ob
țin și alte brigăzi de mineri 
de la mina Petrila.

MARIA MORARU 
corespondent

Actualități dm U. R. S. S.
____________________ ★

S-a deschis
Trenurile din U. R. S. S. 

aduc zilnic grupuri nume
roase de oameni ai muncii 
La stațiunile balneo-climate
rice din Crimeea, Caucaz, pe 
litoralul Mării Negre, Azei 

v baidjan, R. S. S. Moldove
nească, Ucraina.
In acest an, peste 3.000.000 

de oameni ai muncii își voi 
petrece concediile în sana
toriile și casele de odihnă 

aAe sindicatelor. De sute de

Un lucru

„ ★ --- u.
sezonul batoeo-climateric de vară
sanatorii bine amenajate dis
pun Ministerele, pentru ocro 
tirea sănătății al ‘ U.R.S.S. 
și ale republicilor unionale, 
precum și alte ministere și 
departamente.

Rețeaua sanatoriilor și ca 
selor de odihnă se lărgește 
an de an. Numai în ultimi; 
doi ani au fost construite, 
sau se află în curs de con* 
tiucție peste 40 de sanatorii 
pe litoralul sudic al Crimeei, 
la Soci, Thaltubo, Mineral-

nîe Vodî și în alte locuri. 
iDouă sanatorii ale Consiliu; 
lui Central al Sindicatelor 
din Uniunea Sovietică au 
fost’deschise în fostele pa
late țariste de la Livadia, în 
Crimeea. In prezent, aici sc 
amenajează încă un sanato
riu.

Anul acesta se proiectează 
deschiderea a peste 30 de 
sanatorii și case de odihnă 
ale sindicatelor.

obișnuit pentru minerii sovietici
A pleca la o stațiune bal- zarea odihnei muncitorilor și In împrejurimile orașului 

neo climaterică a devenit un inginerilor care lucrează în Kemerovo din Siberia — im- 
lucru obișnuit pentru minerii mine. Statul sporește an de portant. centru industrial din 
sovietici. Sindicatul le oferă an alocările pentru construc- bazinul carbonifer al Kuz- 
această posibilitate fie în ția șî amenajarea ¡sanato- nețkului — s-a început con- 
mod gratuit, rie în condiții riilor și caselor de odihnă struirea unei mari case de 
extrem de avantajoase. In puse la dispoziția, minerilor, od'ihnă pentru mineri. Sînt 
1954 își vor petrece concedí- Anul 'acesta se lărgesc sa- pe terminate lucrările de 
ile la sanatorii și case de natoriile și casele de odihnă construcție a unei mari aripi*
odihnă peste 100.000 de m> existente și se deschid altele a sanatoriului și a teatrului :
r^ri. noi în Ural, Orientul înde- cu o capacitate de 1.000 lo- ■

Statul Sovietic nu precu- părtat, regiunea Moscova, curi la casa de odihnă diQ<¡
pețește mijloacele pentru o- Siberia aptiseană • șf Asia Sveatogorsk a minerilor dia ’
crotirea sănătății și organ»- Centrală. , Donbas.

1
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La Casa pionierilor din Petroșani
Poate că ai trecut, trecătorule, de 

zeci de ori pe lingă Casa pionierilor 
din Petroșani și ți-ai aruncat numai 
din fugă privirea la grădina aceasta 
pe care primăvara a umplut-o de 
verdeață. Ai văzut de fiecare dată pio
nieri jucîndu-se sau robotind cîte ceva 
in curte și nu i-ai băgat în seamă. 
Ți-ai zis : sînt copii care se joacă — 
jși ți-ai văzut mai departe de drum. 
Cum de nu te-ai gîndit măcar odată 
să te oprești și să intri în vorbă cu 
ei ? Copiilor le place să afle despre 
yiața plantelor, insectelor, a păsărilor 
și animalelor, despre rodnicia merilor 
¡Și a perilor, despre relieful și bogă
țiile diferitelor țări și continente, su
prafețele mărilor, despre fizică și chi
mie, istorie, etc. Dacă stai de vorbă 
cu ei, îți vor povesti multe lucruri 

!interesante. Vei afla ce gînduri de 
.viitor îi frămîntă pe pionieri, ce ca
rieră vor să îmbrățișeze fiecare.

...Pe straturile din partea de către 
drum a gradinei au răsărit de vreo 
două, săptămîni țelina, ridichea, ma
zărea, gulia, varza, sfecla, ceapa. Pio
nierii care frecventează cercul de 
științe naturale printre care se nu
mără Gheorghe Popescu, Mihai Ru- 
san, Gheorghe Păsculescu, Maria 
Stoica, Teodora Andreescu, Maria Ro- 
nianescu și alții și-au exprimat de 
mult dorința de a ajunge naturalist!. 
Studiul modului de dezvoltare al plan
telor îl preocupă atît pe pio
nierul Gheorghe Popescu cît și pe 
ceilalți pionieri de la acest cerc care 
au luat parte la munca de întreținere 
a culturilor. Popescu de exemplu și-a 
pus singur răsaduri de flori pe care 
le îngrijește cu dragoste. Nu-i zi în 
care el să nu vină fie dimineața, fie 
seara să le ude. Sub supravegherea 
protesorului de științe naturale, tov. 
Traian Cîrlig, pionierul Popescu a 
învățat să facă polenizări artificiale 
La doi meri din grădina Casei pio
nierilor, el singur le-a făcut această 
operațiune.

Alți pionieri ca Ioan Popa, Ște
fan Chezan și Ștefan Schenk, au lu 
cra^ sub supravegherea profesorului 
la împăierea unui arici. Zi de zi se' 
înmulțesc^naterialele didactice ale cer
cului de științe naturale. Din acest 
cerc s-au evidențiat de asemeni pio
nierii Ladislau Tolvay, Doina Fildan, 
Maria Popescu și alții. Gn mare in
teres au manifestat la acțiunea de 
crearea de noi specii de plante, pio
nierii Mihai Rusan, Iosif Zubereț, Ma

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE : Alexandru 

Sahia, Petroșani: Balerina; Lupeni: 
Femeia are cuvîntul; Vulcan:-, Lupta 
pentru viață ; Aninoasa : Fiica regi
mentului; Petrila: Fluviul Huai tre
buie îmblînzit; Lonea: Comoara din 
insula păsărelelor, i; 

ria Romoșan și alții care au tăcut 
polenizări încrucișate artificiale la ci
reși, meri, peri, etc.

La cercul de fizico-chimie

Ptin luna iulie se împlinește abia 
un an de cînd s-a deschis la Petro
șani Casa pionierilor. Pe atunci, cer
curile nu dispuneau decît de toarte 
puțin material didactic. Și este lucru 
șt’u! că«avînd posibilitatea de-a aplica 
cunoștințele teoretice în practică, 
elevii iș: vor îmbogăți simțitor nive
lul cui ural.

Cercul de fizico-chimie la care frec
ventează pionieri ca Gheorghe Bu- 
descu. Mircea Crutarciuc, Gheorghe 
Moroșan Friderich Csaszar și alți:, 
dispune acum de un bogat material, 
de specialitate. Numai pentru aceste 
materiale s-a cheltuit suma de 28.000 
lei. Sînt și alte cifre care vorbesc des
pre sumele ce s-au cheltuit ctî Casa 
pionierilor din Petroșani. Pentru căr
țile sosite la bibliotecă s-au cheltuit 
circa 4.000 lei. Pentru cercul de edu
cație fizică 8.000 lei, pentru cercul de 
științe naturale 12.000 lei, pentru cos
tume la secția artistică 7.000 lei, etc.

O activitate rodnică desfășoară și 
cercul de aeromodelism. In atelierul 
de aeromodele se văd diferite tipuri 
de plancare mici, lucrate cu migală 
de pionierii Mihai Gherlan, Constan
tin Drig și. ceilalți amatori de aero- 
modele sub conducerea tov. Carol Si
lex. Pionierii învață aici primele no
țiuni despre zbor, perfecționîndu-se 
în munca de construire a aparatelor 
de zbor fără motor.

Pionierii și școlarii din Petroșani 
si din întreaga Valea Jiului întîmpină 
Ziua Internațională a Copilului — 1 
iunie—făcînd intense pregătiri pentru 
a obține calificative cît mai bune la 
examenele de sfîrșit de an.

...Oprește-te odată trecătorul? si pe 
la Casa pionierilor și stai de vorbă 
cu oricare din cei aproape 400 de pio
nieri ce vin săptămînal aici și n-o 
să-ți pară rău. Copiii de aic. cu fețele 
îmbujorate de roșul cravatelor pione- 
rești se bucură, prin grija partidului 
si guvernului nostru la fel ca mi
lioanele de copii ai patriei noastre, de-o 
copilărie fericită. Viitorii agronomi, 
chimiști# fizițieni, aviatori, — con
structorii de mîine ai socialismiib-'i d'n 
patria noastră, se formează pentru 
viață în această școală.

E. FĂGUREL

TEATRE : Teatrul de Stat maghiar 
din Sf. Gheorghe, va prezenta pe sce
na clubului muncitoresc din Vulcan 
piesa „Vorbește gura“ de Bokor An- 
dras și Volgyesi Andras.

INSTANT AN EU

Năravuri învechite
Există un bun obicei : acela de a trimite spre magazinele de desfacer: 

fel de fel de articole de îmbrăcăminte etc. de calitate superioară, pentru 
a satisface cerințele și exigențele tot mai mari ale minerilor din Valea Jiu
lui. Dar...

Există însă un prost obicei : acela că unii responsabili, vînzători, 
casieri, sau funcționari, începînd de a baza l^.I.U., O.C.L. și ajungîndj 
pînă la magazine și cooperative, dosesc aceste articole și le împart nu 
mai între ei. ,

De pildă, nu de mult au sosițyiiște frumoase jachete de catifea 
pentru femei. La magazinul nr. 50 cu circuit închis de la Petrila, din 
10 jachete repartizate au sosit numai 5, iar pentru restul au venit banii și 
factura. Credeți că cele 5 jachete care u binevoit să ajungă sănătoase, au 
intrat în mîinile celor pentru care au fost trimise ? Nici pomeneală ! Ele 
au fost împărțite între tov. Ana Radu, Maria Furdui, Elena Verdeț, Elisa- 
beta Molnar și Ioana Ionică care de ervesc acest magazin.

Este cazul ca aceste năravuri învechite să dispară odaia pentru 
totdeauna, și să apară și pe piață mărfurile de calitate, pentru a fi dis
tribuite celor pentru care ele au fost trimise.

O cetățeancă :
Observași surato ? De mai multe zile 
Le-a dat uniforme celor din „Textile".
Și ce uniforme! Ce tnlndre jachete,
Tot în pluș lucrate, ochiul să-ți desfete I

Altă cetățeancă :
Fugi de-aici, surato i Nu e uniforma! 

Asta-i „învîrteală" și necinste-n formă t 
Cînd vreo marfă nouă și frumoasă vine, 
O-mpart între dînșii cei din magazine!

Morală :
Dacă vreodată pe un om îl vei vedea 
îmbrăcat în haine noi, de ccțifea, 
Poți fi sigur, fără să greșești, că dînsul e 
Responsabil, vînzător sau casier la O.C.L.

COSTIN STELIAN

Noul mers al trenurilor
începînd cu data de 23 mai a.c. 

mersul trenurilor s-a schimbat. Pu
blicăm mai jos orele cînd pleacă și 
sosesc trenurile în gara Petroșani.

Plecare spre Lupeni: 4,11; 5,50; 
8,06; 11,58; 15,26; 20,22.

Spre Simeria : 2,19; 8,44; 11,23;
14,12; 18,46; 20,53; 5,15 accelerat.

Spre București: — personal î
I, 12; 8,25;! 17,40; 20,41; 22,56 acce
lerat.

Sosire: de la Lupeni: 7,53; 10,16; 
13,36; 16,31; 20,11; 23,56.

De la Simeria : 0,58; 7,30; 9,31;
II, 47; 17,04; 20,08.

De la Craiova — București : 0,14; 
5,02; 7,47; 14,01; 19,03.

Ne aflăm în plin sezon de pescuit 
sportiv în apele de munte. Zilnic, și 
mai ales în zilele de repaos, zeci de 
oameni ai muncii din Valea Jiului 
se îndreaptă spre văile pitorești ale 
regiunii noastre pentru a-și petrece 
timpul liber în mijlocul naturii, prac- 
ticînd unul din sporturile care devin 
tot mai populare în raionul nostru: 
pescuitul sportiv. Aceste ieșiri în 
aer liber sînt cu mult mai plăcute 
dacă pescarul amator poate avea pri
lejul să prindă o cantitate mai în
semnată de pește. Din păcate, apele 
noastre de munte nu sînt populate cu 
atîția păstrăvi încît să satisfacă pe 
deplin cerințele pescarilor sportivi. 
Muiți pescari sportivi își pun între
barea : care sînt cauzele că rîurile 
noastre de munte sînt tot mai să
race în pește ?

Intr-adevăr, care sînt aceste cau
ze ?

Abuzînd de lipsa unui control se
ver pe văile noastre, unele elemente

Să luptăm pentru înmulțirea păstrăvilor 
în apele noastre de munte!

dușmănoase și afacerile au produs 
pagube imense statului otrăvind rîu
rile cu diferite substanțe toxice sau 
schimbîndu-le vadul, prinzînd și dis- 
trugînd mari cantități de pește în sco
pul comercializării. (Nu încape în
doială că otrăvirea văilor Polatiște. 
Izvorul, Valea de pești, Jigorul Rîu- 
bărbat sau răstocirile de ape. de pe 
Maleia și Galbena ar fi putut fi des
coperite și zădărnicite dacă paznicii 
de vînătoare și organele de pază 
ale Ocolului silvic ar fi dat dovadă 
de mai mult simț de răspundere, de 
mai mult curaj și de mai multă dîr- 
zenie. Trebuie arătat* ca nici organele 
justiției n-au aplicat cu toată severi
tatea legile statului împotriva braco
nierilor. •

Dar acestea nu sînt singurele cau
ze. Filatura Lupeni, spre exemplu a 
vărsat în mod sistematic în apa Jiu
lui reziduri acide provenite din pro
cesul de fabricație, distrugînd canti
tăți uriașe de pești. Acum, Filatura^ 

Lupeni a adoptat o nouă metodă : nu 
mai varsă acidurile în apă ziua, cînd 
se observă distrugerea peștelui, « ci 
noaptea. Pînă dimineața peștii omo- 
rîți ajung departe, poate către Tg. 
Jiu și chiar mai departe, unde nu se 
cunoaște cauza morții lor. Acest lu
cru se petrece de ani de zile cu toate 
că conducerea Filaturii a fost averti
zată în mai multe rînduri că astfel de 
fapte contravin legilor statului. Prin 
construirea unei instalații simple de 
decantare sau prin luarea unor mă
suri pentru neutralizarea rezidurilor 
acide, Filatura Lupeni ar putea să e- 
vite enormele distrugeri pe care le 
face în rîndul peștelui din Jiu dar 
conducerea acestei întreprinderi a do
vedit pînă în prezent că nu vrea să 
înțeleagă acest lucru.

Pagube tot atît de serioase în rîn
dul peștelui din apele noastre de 
munte și în special în rîndurile păs
trăvului le cauzează ÎFET-urile prin 

plutirile sălbatice, fără scocuri — de
altfel oprite de lege — pe care le fac 
în unele locuri sau în alte locuri prin 
canalizarea aproape totală a pîraielor 
pe scocurile de transportat lemn secă- 
tuind vadurile apelor. Anul trecut, 
de pildă, IFET-ul Petroșani în loc sâ 
refacă scocurile stricate de pe apa 
Jiețului a procedat la dinamitarea 
stîncil-or din apă pentru a face o plu
tire ilegală, distrugînd peștele de pe una 
din apele cele mai bogate în păstrăvi. 
E foarte ușor pentru conducerea aces
tei întreprinderi să se eschiveze de la 
răspundere cu afirmația că „minele 
au nevoie de lemne”. Ne punem în- 
tiebarea : oare nu era mai bine să se 
refacă scocul distrus ? S-ar fi rezol
vat în condițiuni mai bune și trans
portul lemnului pentru mină și s-ar 
fi ocrotit și peștele 1

Cele arătate mai. sus oglindesc une
le din principalele cauze pentru care 
sărăcesc în pește apele văilor noas
tre.

Minunați sînt munții din împreju
rimi, cu văile lor nespus de frumoa
se ! Acestei frumuseți trebuie să-i co
respundă o bogăție în păstrăvi pentru
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Pentru îndeplinirea planului de stat la tofi indicii, 
pentru sporirea producției agricole vegetale și animale

CHEMAREA
colectivelor de redacție ale gazetelor de perete de la I.C.S. Hunedoara și din Vințul de Jos raionul Alba

Pentru traducerea în viață a pre
vederilor hotărîrilor plenarei lărgite 
din 1.9—20 August 1953, în vederea 
ridicării nivelului de trai, material și 
cultural ai oamenilor muncii de la 
orașe și sate, pentru sporirea pro
ducției agricole și dezvoltarea șepte- 
lului, pentru îndeplinirea și depăși
rea planului de stat la toți indicii și 
intensificarea luptei pentru pace, se 
cere un efort deosebit și o orientare 
justă din partea oamenilor muncii de 
la orașe și sate.

Pentru a face față cu succes a- 
cestor sarcini mărețe, trebuie desfășu
rată o temeinică agitație politică de 
masă în vederea ridicării conștiinței 
muncitorilor și a țăranilor muncitori..

Este necesar să fie intensificată în
trecerea socialistă și întrecerea pa
triotică, popularizate și răspîndite 
metodele înaintate de muncă ale mun
citorilor sovietici, ale colhoznicilor 
fruntași și al° fruntașilor întrecerii 
socialiste din t ai a noastră. Să lup
tăm pentru ridicarea productivității 
muncii, descoperirea rezervelor inter
ne ale întrep!inder:'or, îmbunătăți
rea calității produselor, introducerea 
unui regim sever de economii, redu- 
cînd astfel prețul de cost.

In agricultură trebuie luptat pentru 
sporirea producției la ha și pentru 
mărirea șeptelului prin aplicarea re
gulilor agrotehnice și zootehnice. 
Este necesar să luptăm .pentru efec
tuarea la timp a tuturor lucrărilor 
agricole ; să asigurăm respectarea în
datoririlor țărănimii muncitoare față 
de stat și să intensificăm contractă
rile și achizițiile de animale și pro
duse vegetale.

Menirea gazetelor de perete este de 
a arăta că țelurile propuse de partid 
și guvern pot fi realizate, dacă fiecare 
muncitor și țăran muncitor va da 
aportul său pentru cauza comună, 
înțelegînd că ridicarea buneistări ma
teriale și culturale a oamenilor mun- 
«i este condiționată de efortul comun

Colectivul de redacție al gazetei de 
perete „Să construim Hunedoara“ 

I.C.S.H.

Colectivul de redacție al gazetei de 
perete „Drum Nou“ comuna Vințul 

de Jos raionul Alba

Părinții elevilor discută problemele învățămîntului
Zilele trecute a avut loc la școala 

de 7 ani nr. 1 din Petrila o ședință 
ia care au participat părinții eleni
lor. Scopul acestei ședințe a fost 
pregătirea încheierii în bune condi- 
țiuni a anului școlar. Cu acest prilej, 
tovarășul Dumitru Cocor, directorul 
școlii, a prezentat o dare de seamă 
în care a arătat situația elevilor la 
învățătură. După aceasta, numeroși 
părinți ai elevilor printre care Irma 

a face deplină bucuria oamenilor 
muncii care doresc să-și petreacă 
orele de repaos pescuind.

Pescarii sportivi din Valea Jiului 
dau dovadă de un interes tot mai 
mare pentru ocrotirea și înmulțirea 
peștelui de pe fondurile de pescuit ale 
Filialei de vînătoare și pescuit din 
Petroșani. In anii 1952—53 membru 
pescari ai acestei filiale au contribuit 
prin cotizațiile lor la cumpărarea a 
350.000 puieți de. păstrăvi. Tot ei, au 
transportat în mod voluntar acești 
puieți cu gălețile pînă la punctele cele 
mai îndepărtate ale văilor, unde au 
fost împrăștiați în apele pîraielor 
pentru a se dezvolta.

Mai sînt însă pescari care n-au răs
puns la chemările Filialei. Mai sînt 
pescari care calcă legile cu privire 
le pescuitul păstrăvilor prinzînd păs
trăvi sub dimensiunile permise. Unor 
astfel de pescari ca Mleziva Iosif, 
Mastolici Iosif și alții, care s-au abă
tut de la regulile pescuitului sportiv, 
comisia de disciplină a Filialei le-a 
aplicat sancțiunile cuvenite. Nu sînt 
puține cazurile cînd pescari care n-au 

depus de fiecare la locul său de 
țnuncă.

Stirrprlînd pe cei înaintați, pe cei 
ce nu și-au precupețit eforturile pen
tru a da poporului muncitor cît mai 
qrulte produse de bună calitate, gaze
tele de perete vor antrena muncitorii 
și țăranii muncitori la luptă cu și mai 
mult avînt pentru cucerirea de noi 
izbînzi. Ele trebuie să dezvolte con
știința muncitorească, simțul răspun
derii și al datoriei.

In același timp, luptînd pentru o 
disciplină severă în muncă și criticînd 
cu ascuțime și curaj lipsurile și pe cei 
ce împiedică bunul mers al produc
ției — gazetele de perete trebuie să 
dezvolte o puternică opinie muncito
rească în vederea combaterii cu efect 
a birocraților, chiulangiilor, leneșilor, 
gură cască și delapidatorilor.

Fiecare colectiv al gazetei de perete 
să aibă ca sarcină patriotică demas
carea concretă a dușmanilor de clasă 
și a uneltirilor lor din raza sa de ac
țiune, întărind vigilența revoluțio
nară împotriva manevrelor imperia
liștilor americani și englezi.

Să facem din gazetele de perete o 
tribună a tuturor muncitorilor cinstiți 
de la orașe și sate, un organizator și 
educator colectiv, în lupta pentru con
struirea socialismului și apărarea 
păcii.

Axînd munca gazetelor de perete 
pe problemele cele mai arzătoare ale 
activității din întreprinderile, insti
tuțiile și comunele noastre, chemăm 
la întrecere cu începere de la 25 mai 
și pînă la 7 noembrie 1954 toate co
lectivele de redacție ale gazetelor de 
perete din regiunea noastră, cu ur
mătoarele obiective :

1. In scopul îndeplinirii și depă
șirii planului de stat la toți indicii, 
gazetele de perete să descopere și să 
promoveze tot ceea ce este nou la 
locurile de muncă, să urmărească 
și să stimuleze fruntașii întrecerii so

Negrean, Iosif Cîmpean și alții, au 
luat cuvîntul făcînd propuneri menite 
să asigure încheierea cu succes a 
anului școlar 1953—1954. Numeroși 
părinți ai elevilor s-au angajat ca în 
perioada de pregătire pentru examene 
să controleze copiii asupra felului cum 
folosesc ei timpul liber și cum în
vață. De asemenea, ei s-au angajat 
să țină o și mai strînsă legătură cu 
școala.

respectat regulile de pescuit au fost 
sancționați cu ridicarea permiselor 
pe timp de 1 lună pînă la 1 an ca de 
pildă tov. Ilie Munteanu, I. Hideg, 
Ștefan Gal și alții.

Se poate spune că în ultimul timp, 
organele locale de stat dau un ajutor 
prețios pentru ocrotirea peștelui în 
apele de munte. Tov. Daubner de la 
postul de miliție din Petrila a dat pe 
mîna justiției o bandă de braconieri 
care a primit o pedeapsă totală de 
3 500 lei.

Braconajul mai persistă totuși, el 
continuă să fie un pericol pentru avu
tul nostru atît în vînat cît și în pes
cuit și împotriva lui va trebui să lup
tăm cu toată hotărîrea.

Tescarii sportivi trebuie să veghe
ze și să descopere braconierii, să cau
te ca în grupe să amenajeze diverse 
cursuri de ape și sub îndrumarea fi
lialei să le repopuleze cu puieți de 
păstrăvi. Ei au datoria să practice 
corect pescuitul și să nu rețină peștii 
sub dimensiunile reglementare.

Anul acesta în fața pescarilor noș
tri stă sarcina de a diversa o nouă 

cialiste. Descoperirea rezervelor in
terne ale întreprinderilor, folosirea 

-deplină a capacității utilajului, scă
derea rebuturilor și eliminarea timpi
lor morți. Să lupte activ pentru orga-, 
nizarea cabinetelor tehnice, pentru 
încurajarea și stimularea inovatorilor, 
raționalizatorilor și a metodelor îna
intate de muncă.

2. Mobilizarea țărănimii muncitoare 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii prin întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor agri
cole colective și a întovărășirilor. 
Popularizarea și extinderea experien
ței maiștrilor recoltelor bogate și a 
metodelor bazate pe aplicarea agro- 
minimului și zootehminimului.

3. Folosirea și dezvoltarea forme
lor cît mai variate a criticii, împo- 
tiiva tuturor metodelor învechite, 
atît în industrie cît și în agricultură.

4. întărirea vigilenței împotriva 
dușmanilor de clasă și a uneltelor a- 
cestora, demascînd orice acțiune de 
acest fel.

5. Asigurarea apariției regulate a 
gazetelor de perete cu conținut variat 
și aspect atrăgă+or.

6. Redactarea materialelor într-o 
formă vie, interesantă, combativă și 
mobilizatoare. Urmărirea rezultatelor 
obținute.

7. Recrutarea și stimularea unui 
număr cît mai mare de corespondenți, 
din rîndul fruntașilor în întrecerea so
cialistă, tehnicienilor, brigadierilor și 
colectiviștilor fruntași, a țăranilor cu 
gospodării individuale mici și mijlo
cii, fruntași ai campaniei agricole, 
agronomi și învățători. Organizarea 
de consfătuiri cu corespondenții, ’ex
poziții ale articolelor publicate, con
cursuri literare.

înainte pentru îndeplinirea' și depă
șirea planului de stat la toți indicii ! 
înainte pentru obțnerea unei recolte 
îmbelșugate !

Cu acest prilej, părinții elevilor au 
semnalat și unele lipsuri în activitatea 
școlii. Astfel, ei au arătat că în cursul 
acestui an școlar unele cadre didac
tice au folosit metode nejuste, că de 
multe ori s-au predat lecții la un ni
vel scăzut, nefolosindu-se din plin 
materialul didactic de care dispune 
școala.

ELENA BERTOTY 
corespondent

cantitate de 90.000 puieți de păs
trăvi. Această acțiune ce se va des
fășura în a doua jumătate a lunii 
iunie, va constitui o verificare a ati
tudinii noi pe care trebuie s-o aibă 
un pescar sportiv, care trebuie să con
tribuie la repopularea apelor de mun
te.

De asemenea, secția de pescuit a 
filialei noastre fixează grupelor de 
pescari sarcina de a ocroti și ame
naja apele, în sensul că fiecare grupă 
să răspundă de un anumit rîu sau 
pîrîu.

Este necesar însă ca membrii pes
cari ai filialei să ajute comitetul în 
toate acțiunile sale, să respecte hotă- 
rîrile luate, să participe la acțiunea 
de repopulare a apelor și să semna
leze orice nereguli observate.

Vom contribui astfel ca apele noas
tre de munte să fie cît mai bogate în 
pești.

I. HERMAN
membru al Comitetului Filialei 
Raionale de vînătoare și Pescuit

Ni se semnalează că...

...La magazinul nr. 50 textil din 
Petrila cumpărătorii trebuie să aș
tepte ore întregi pînă cînd sînt ser
viți. Acest lucru se întîmplă mai 
ales la secția parfumerie, unde vîn- 
zăioarea stă de povești, iar cumpă
rătorului îi spune să stea la rlnd.

Vînzătorii de la magazinul nr. 50 
Petrila trebuie să-și schimbe atitu
dinea fată de cumpărători.

ION GHEORGHE 
corespondent

ir

...La Petrila nu există nici un 
magazin unde să se vîndă pîine 
raționată. Din această cauză cetă
țenii care vor să cumpere pîine ra
ționată trebuie să se deplaseze la 
Petroșani, pierzînd astfel mult 
timp.

Dacă O.C.L. ar înființâ o unitate 
pentru distribuirea pîinii raționate, 
ar veni în ajutorul oamenilor muncii 
din Petrila.

N. GILCĂ 
IULIU LASLO 
corespondenți

★

...La oficiul P.T.T.R. Petrila oa
menii' muncii primesc cu multă 

întîrziere scrisorile. Aceasta din 
cauza lipsei de răspundere și a bi
rocratismului de care dau dovadă 
funcționarii de la oficiul poștal.

S-a intîmplat ca o scrisoare să 
parcurgă distanța Oradea-Petrila 
în două zile. Insă de la oficiu și 
pînă acasă la destinatar — distanță 
de cîteva sute de metri — scrisoa
rea a făcut nici mai mult, nici mai 
puțin decît șase zile.

E timpul să fie lichidat birocratis
mul de la oficiul poștal din Petrila 
și e cazul ca scrisorile oamenilor 
muncii să ajungă la timp în mîna 
lor.

MINAI CUC 
corespondent

Să fie repartizate just 
mărfurile la magazine!
Oamenii muncii din Valea Jiului 

se aprovizionează cu cele necesare 
prin unitățile comerțului de stat și 
cooperatist. In acest scop, unitățile 
comerțului de stat și cooperatist tre
buie să fie bine aprovizionate cu măr
furile necesare oamenilor muncii. Or, 
tocmai în această direcție există încă 
lipsuri serioase.

Lipsa cea mai serioasă â constituie 
faptul că la unitățile O.C.L. Petro
șani mărfurile nu sînt repartizate în 
modul cel mai just. In tin'lp ce ma
gazinele textile din Petroșani și Lu- 
peni sînt aprovizionate cu mătăsuri, 
stofe de rochițe, și alte materiale în 
magazinul mixt nr. 23 din Petrila nu 
se găsesc asemenea mărfuri. Zefir, 
pînză albită și galbenă, stofe ș; t*». 
cotoje de diferite sortimente nu se 
găsesc în acest magaftin. Chiar ma
gazinul nr. 50 din Petrila este mai 
bine aprovizionat cu mărfuri ca maga
zinul nr. 23. Asemenea cazuri de re
partizare nejustă a mărfurilor sînt și 
în alte localități ale Văii Jiului. La 
Aninoasa, de pildă, lipsesc unele măr
furi, iar la magazinul textil din Cim- 
pa există un bogat sortiment de măr
furi care nu sînt așa de căutate de 
locuitorii comunei.

Această situație existentă în ma
gazinele din Valea Jiului trebuie să 
dea de gîndit tovarășilor care răs
pund de repartizarea mărfurilor în 
cadrul O.C.L. Petroșani. In această 
privință este necesar a se ține cont 
de comenzile magazinelor și mai 
ales de cerințele oamenilor muncii din 
localitățile respective.

Lucrătorilor din magazine le re
vine sarcina de a servi în mod civi
lizat pe cumpărători, să țină seama 
de cerințele și propunerile oamenilor 
muncii și să facă cunoscut periodic 
conducerii O.C.L. propunerile și su
gestiile oamenilor muncii.
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Conferința de la Geneva
Eforturile delegației R.D. Vietnam pentru soluționarea problemei indochineze

Al 3-lea Congres al Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria

GENEVA (Agerpres). — TASS
Potrivit știrilor primite aici, în 

cursul discutării problemei indochine
ze. 'care continuă la conferința de 
la Geneva, toți parficipanții au re
cunoscut oportunitatea unui contact 
direct între părțile interesate în ve
derea luării unor hotărîri care să 
permită reglementarea problemelor 
ce stau în fața conferinței.

A devenit cunoscut faptul că în 
cursul discutării problemelor concre
te, delegația Republicii Democrate 
Vietnam, expunînd propunerile sale 
cu privire la încetarea generală, 
simultană și cît mai grabnică a ope
rațiunilor militare ale tuturor forțelor 
armate aparținînd celor două părți, 
a făcut o serie de precizări.

Delegația a arătat că, după înce 
tarea operațiunilor militare, avioa
nele franceze' nu trebuie să zboare 
deasupra teritoriului R.D. Vietnam, 
și, bine înțeles, nu trebuie să exe
cute zboruri de recunoaștere. Vasele 
militare franceze nu trebuie să pă

Monopolurile imperialiste acaparează 
petrolul iranian

La Teheran au avut loc de curînd 
tratative cu privire la soarta petrolu
lui iranian între reprezentanții așa- 
/îumitului consorțiu internațional pen
tru exploatarea zăcămintelor de pe
trol din Iran și o delegație guverna
mentală iraniană. Din informațiile să
răcăcioase care se strecoară în pre
să ar fi greu, firește, să-ți formezi 

‘astăzi o imagine completă a condi- 
utor acordului care urmează să 

fie semnat la Teheran de către re
prezentanții guvernului iranian și ai 
celor opt dintre cele mai mari mo
nopoluri petrolifere. Dar două chestiuni 
principale, care nu depind de „deta
liile tehnice” sînt, fără îndoială, de 
pe acum clare : primul este faptul că 
,în Iran se întorc din nou monopo
lurile străine, numai că sub o firmă 
nouă; al doilea este faptul că capitalul 
englez și-a pierdut monopolul asupra 
deținerii resurselor petrolifere din 
Iran și cedează efectiv capitalului a- 
merican pozițiile dominante din in
dustria petroliferă a Iranului.

Consorțiul internațional, constituit 
din inițiativa S.U.A., se preocupă mai 
puțin decît orice de problema respec
tării drepturilor și intereselor națio
nale ale ponorului iranian. El repre
zintă o asociație între monopolurile 
americane și engleze, avînd drept 

trundă în apele teritoriale ale Repu
blicii Democrate Vietnam. Delegația 
R.D. Vietiiam a explicat că, în legă
tură cu trupele regulate, ea conside
ră ca punct central problema stabi
lirii zonelor în care ele vor fi dis
locate.- Reglementarea problemei zo
nelor, după părerea delegației R.D 
Vietnam, trebuie realizată în cele 
trei state ale Indochinei, procedîn- 
du-se la un schimb de teritoriu în ve
derea creării unui teritoriu omogen 
care este preferabil îmbucătățirii te
ritoriului.

La schimbul de teritorii, delegația 
R.D. Vietnam consideră necesar să 
se țină seama de considerente de or
din politic și strategic, precum și de 
mărimea teritoriului, numărul popu
lației și condițiile economice. Este 
esențial ca fiecare teritoriu să consti
tuie într-o anumită măsură o entitate 
economică.

Delegația R. D. Vietnam a făcut, 
și alte propuneri menite să ducă la 
soluționarea problemei indochineze.

de S. Kondrașov
scop împărțirea profiturilor realizate 
de pe urma petrolului iranian.

Aceste monopoluri au devenit fai
moase prin activitatea de jaf pe care 
au dus-o în alte țări. Privind lucru
rile în mod real, se poate trage urmă
toarea concluzie : Admiterea acestor 
monopoluri în industria petroliferă a 
Iranului înseamnă că ele vor exercita 
un control deplin asupra acestei in
dustrii. Primejdia controlului străin 
amenință toate domeniile vieții eco
nomice și politice a Iranului

Monopolurile americane și engleze 
și persoanele oficiale din S.U.A. și 
Anglia, care slujesc interesele aces
tor monopoluri organizînd, după a- 
doptarea legii cu privire la naționa
lizarea și izgonirea societății petroli
fere anglo-iraniene din Iran, o blo
cadă cruntă asupra petrolului iranian 
și exercitînd asupra Iranului timp de 
trei ani o permanentă presiune eco
nomică și politică, au acționat îri- 
tr-un front unic împotriva naționali
zării petrolului iranian.

Dar în cadrul acestui front unic s-a 
dat o înverșunată luptă de concuren
ță. Politica S.LLA. în ce privește con
flictul petrolifer anglo-iranian repre
zintă încă una din manifestările con
crete ale politicii americane în Orien
tul Apropiat și Mijlociu. (Agerpres).

BUDAPESTA (Agerpres).— M.T.L
In ședința din seara zilei de 25 

mai a Congresului al III-lea al Par
tidului celor ce muncesc din Ungaria 
au continuat discuțiile pe marginea 
raportului lui Matyas Rakosi.

★
BUDAPESTA (Agerpres). — TASS 

transmite :
In ședința din 26 mai a celui de 

al III-lea Congres al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria au continuat 
dezbaterile pe marginea raportului de 
activitate al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din LJngaria. Primul a 
luat cuvîntul Istvan Kovacs. secretar 
al Comitetului de partid din comita
tul Borsod

Apoi s-a dat cuvîntul tovarășului 
K- E. Voroșilov, membru în Prezi

Lupta feroviarilor coreeni 
pentru îmbunătățirea transporturilor

Cabinetul de Miniștri al R.P.D. Co
reene a adoptat recent o hotărîre cu 
privire la accelerarea lucrărilor de 
reparare a liniilor de cale ferată, po
durilor și tunelelor din Coreea de 
nord.

Toate podurile avariate, care n-au 
fost reparate pînă în prezent, vor fi 
refăcute și redate traficului pînă la 
sfîrșiîul lunii iunie, cu excepția ce
lor situate de-a lungul liniei dintre 
Wonsan și Najin. Circulația trenu
rilor expres între Phenian, Cioncijin 
și Sinuiju va începe la 1 august.

Anul acesta vor fi reconstruite sau 
reparate toate clădirile principate ale 
gărilor.

Această hotărîre a stîrnit un uriaș 
avînt în muncă în rîndurile ferovia
rilor coreeni.

Odihna de vară a cepita fa RepiMea 
Democrată Germană

Guvernul R. D. Germane acor
dă o mare atenție odihnei de vară 
a copiilor. In vederea organizării o- 
odihnei copiilor în timpul viitoarei va
canțe de vară, guvernul și sindicatele 
au alocat suma de 47 milioane de 
mărci. Sute de mii de elevi din Repu
blica Democrată Germană își vor pe
trece vara în taberele de pionieri de pe 
litoralul Mării Baltice, în pădurile 

. Turingiei, în apropierea lacurilor din 
Biandenburg și în alte regiuni pito
rești ale republicii. In prezent se ter
mină lucrările în vederea organizării 
unor noi tabere de vară pentru copii. 
In orașe se utilizează numeroase te
renuri de sport pentru copii.

diul Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice. 
Delegații la congres au salutat cu 
aplauze furtunoase și prelungite pe 
șeful delegației P.C.U.S. Cuvîntarea 
tovarășului Voroșilov a fost sublinia
tă în repetate rînduri de aplauze fur
tunoase.

K-E. Voroșilov a dat citire salutu
lui adresat celui de al III-lea Con
gres al Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria de către Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Delegații la congres au întîmpinat 
cu aplauze furtunoase cuvîntarea de 
salut rostită de Huan Cen membru al 
delegației C.C. al Partidului Comu
nist Chinez.

Peste 300 de mecanici de locomo
tivă din R.P.D. Coreeană și-au luat 
angajamentul să depășească propriile 
lor recorduri, să execute singuri toate 
reparațiile și să îndeplinească planul 
de circulație a mărfurilor.

Mecanicul de locomotivă Han Nam 
Su și-a depășit norma cu peste 500 
de tone în ceea ce privește transpor
tul de mărfuri pe luna aprilie. El a 
parcurs cu locomotiva sa o distanța 
record fără reparații. Un alt mecanic 
de locomotivă, Kim Ki Țsun, și-a depâ 
șit cu 2.466 de tone planul în ceea 
ce privește transportul de mărfuri pe 
primul trimestru al anului.

Colectivul de reparații din gara 
Phenian și-a îndeplinit planul pe a- 
prftie cu două săptămmi înainte de 
termen.

Anul acesta în taberele pentru copii 
din Republica Democrată Germană 
își vor petrece vacanța de vară zeci 
de mii de elevi care vor sosi din Ger
mania occidentală. Recent, guvernul 
Republicii (Democrate Germane a che
mat pe cetățenii din Germania occi
dentală să-și trimită copiii să petreacă 
vacanța în Republica Democrată Ger
mană. Această- chemare a guvernului 
Republicii Democrate Germane a gă
sit un viu răsunet în Germania occi
dentală. Au și început să sosească 
răspunsuri de la copiii din Germania 
occidentală, care vot veni să petreacă 
vacanța în R$D. Germană.

La Geneva se vorbește cu insistență 
de necinstitul joc dublu al unor diplo
mați occidentali. In timp ce în jurul 
mesei conferinței de la Geneva se 
duc tratative cu privire la restabili
rea păcii în Indochina, acești diplo
mați vor să pregătească o tranzacție 
de culise care nji are nimic comun cu 
reglementarea pașnică a problemei in
dochineze. Relatările presei burgheze 
nu lasă nici o îndoială cu privire la 
faptul că autorul proiectului acestei 
tranzacții este Departamentul de stat 
al S.U.A. Este vorba de tratative se
parate franco-americane, proiectate 
de Washington drept „contraponde
re” a conferinței miniștrilor afacerilor 
externe de la Geneva.. Cercurile gu
vernante ale S.U.A. urmăresc prin 
aceasta două scopuri : în primul rînd, 
prin însuși faptul unpr asemenea tra
tative. să pericliteze desfășurarea 
normală a conferinței miniștrilor de 
la Geneva; în al doilea rînd. exerci
tînd o presiune mai puternică asupra 
Franței, s-o oblige nu numai să con
tinuie războiul fără speranță din In
dochina, ci și ,să consimtă la un ames
tec mai larg al S.U.A. în conflictul 
indochinez.

Dîndu-și seama de vădita lipsă de 
( -----------------------------------------------
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Aceia cafe fac un joc dublu

popularitate a proiectatelor tratative 
separate franco-americane în momen
tul cînd conferința de la Geneva dis
cută măsuri practice îndreptate spre 
restabilirea păcii în Indochina. cercu
rile guvernante ale S.U.A. au făcut 
tot posibilul pentru a crea impresia 
că de aceste tratative separate ar 
avea nevoie nu atît Washingtonul, cît 
Parisul. Totuși, această manevră pro
pagandistică nedibace a suferit un 
eșec. Ultimele declarații făcute de 
diplomați, senatori și generali ame
ricani arată că S.U.A. intenționează 
să prezinte în cadrul tratativelor se
parate același program agresiv de ex
tindere a războiului din Indochina și 
de înjghebare a blocului militarist al 
Pacificului. Ar fi naiv să se presu
pună că cercurile guvernante ameri
cane încercînd să realizeze planul 
aventurist de înjghebare a blocului 
Pacificului și de consolidare a regi
mului colonial din Asia de sud-est, 
care și-a trăit traiul, nu caută să 
scoată din acest lucru avantajele cele 
mai mari posibile pentru ele. Ziarul

de M- Mihailov și N. Polianov

Franța să 
Indochina,

american „Wall Street Journal“, ex- 
punînd poziția pe care Washingtonul 
intenționează s-o adopte la tratativele 
separate franco-americane, lasă să se 
înțeleagă fără echivoc că realizarea 
planului american obligă - 
renunțe la interesele ei în 
cît și în afara hotarelor ei.

Presa franceză, precizînd progra
mul diplomației S.U.A. în legătură cu 
tratativele franco-americane, lasă să 
se înțeleagă limpede că în afară de 
aceasta Washingtonul mai cere Fran
ței nu numai prelungirea termenului 
serviciului militar, ci și trimiterea în 
Asia de sud-est a trupelor franceze 
care se află în Europa. Cu alte cu
vinte, S.U.A. vor să propună Franței 
ca în favoarea planurilor agresive a- 
mericane în Indochina ea să-și slă
bească forțele armate în fața primej
diei militarismului german care reîn
vie. Nici nu trebuie explicate conse
cințele periculoase pentru Franța ale 
unei asemenea politici. Cui îi poate fi 
neclar că planul american urmărește 
nu numai să oblige pe francezi să su

porte greutăți militare șl mai mari,- 
să forțeze Franța să continuie războ
iul dinainte pierdut din Indochina 
pentru a o împinge să participe la 
blocul agresiv al puterilor coloniale 
în Asia, dar și să dezarmeze Franța 
îq Europa și să ușureze dicii milita
riste vest-germane posibilitatea de 
a-șl realiza planurile revanșarde pe 
care te nutrește de multă vreme ! Cu 
cît adversarii colaborării internațio
nale merg mai departe în încercă
rile lor de a împiedica consolidarea' 
păcii în Asia, cu atît mai limpede se 
vede că ei acționează fără a ține sea- 
ma de situația reală. Știrile că di
plomația americană intenționează sa 
pregătească în culisele conferinței de 
la Geneva un complot secret cu fran* 
cezii, au fost primite într-un mod 
vădit negativ de cercurile largi in 
ternaționale. Opinia publică mondială 
nu poate să nu condamne jocul ne
cinstit de culise al forțelor agresive, 
care nu renunță la intențiile lor de a 
extinde războiul din Indochina. Po
poarele sprijină cu căldură lupta pen
tru consolidarea păcii pe care o duc 
la Geneva țările lagărului democra
tic. • >. .
!* -----


