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Odihna de vară a oamenilor muncii
Multe din scrisorile primile la redacția ziarului nostru, 

sosesc din cele mai minunate localități ale patriei noastre: din 
stațiunile balneo-climaterice. Mineri și muncitori din fabrici 
și ateliere, constructori de pe șantiere își petrec concediile de 
odihnă la Băile Heiculane, la Sinaia, Călimănești și în multe 
alte stațiuni. In scrisorile lor, ei vorbesc cu recunoștință des
pre grija ce li se poartă la locurile de odihnă, despre zilele 
minunate petrecute pe plaiuri de munți, în jurul izvoarelor 
dătătoare de sănăiate și noi forțe de muncă. Oamenii muncii 
plecați la odihnă mulțumesc prin cuvinte sirfiple, pline de căl
dură partidului și guvernului pentru condițiile de odihnă tot 
mai bune ce le sînt asigurate, pentru faptul că au putința să-și 
împrospăteze puterea de muncă pentru noi victorii în opera 
de construire a socialismului.

Au apus pentru totdeauna timpurile cînd în cele mai mi
nunate localități ale patriei noastre, în stațiunile balneo-clima
terice se lăfăiau în lux și desfriu1 burghezii și moșierii, jefui
torii muncii și vieții poporului, în timp ce oamenii muncii erau 
sortai mizeriei, bolilor și foamei.

¡n regimul nostru democrat-popular, în care cei ce mun
cesc sínt stăpîni, odihna oamenilor muncii este o problemă de 
stat. Dreptul la odihnă este consfințit și asigurat de Constituția 
Republicii noastre Populare. Suma alocată de bugetul de stat 
pe anul 1954 pentru asigurările sociale de stat este de 1.582,5 
milioane lei. adică cu 26,2 la sută mai mare de cît în anul 
1953. Au fost amenajate noi stațiuni’ sanatoriale și de odihnă 
ceea ce permite ca în acest an să-și poată petrece concediiie 
de odihnă cu peste 60.000 măi mulți oameni ai muncii decît 
în anul trecut. In stațiunile balneo-climaterice s-au efectuat 
mari lucrări de renovare a vilelor, s-au luat măsuri de îmbu
nătățire a condițiilor de cazare a oamenilor muncii veniți la 
odihnă Tratamentul medical de specialitate, deservirea din 
toate punctele de vedere a celor veniți la odihnă au fost mult 
îmbunătățite. Stațiunile de odihnă sînt înzestrate cu stații de 
radioamplificare și aparate de radio, biblioteci, cluburi, etc. 
Stațiunile de odihnă oferă oamenilor muncii zile de odihnă 
minunată după un an de muncă rodnică.

Mulți dintre harnicii mineri și muncitori ai Văii .Jiului 
au putința să-și refacă sănătatea și puterile de muncă în sta
țiunile balneo-climaterice. Printre sutele de oameni ai muncii 

' care au plecat pînă acum la odihnă se numără minerii Iosif 
Moldovan, Iosif Sebestyen, tehnicianul miner Eugen Császár 
de la Petrila, Francisc Bodo, Avram Jurca, Nicolae Colda de 
la mina Aninoasa și mulți alții, care își petrec concediile de 
odihnă la Sovăta, Govora, SÎănicul Moldovei, etc. In cursul 
acestui an, pentru oamenii muncii din Valea Jiului au fost 
repartizate aproape 2000 locuri la stațiunile de odihnă. Mine
rilor le-au fost asigurate un număr de 1102 locuri.

Sindicatelor din cadrul întreprinderilor și instituțiilor Văii 
Jiului, organelor sanitare și conducerilor administrative le revin 
sarcini de răspundere în organizarea și asigurarea bunei des
fășurări a odihnei de vară a oamenilor muncii. In primul rînd, 
sindicatele au sarcina de a asigura ca toate locurile Ia casele 
de odihnă să fie utilizate Nu este îngăduit ca din pricina lip
surilor organizatorice și mai ales a nepăsării comitetelor sin
dicale să plece mai puțini oameni ai muncii la odihnă de cît 
au fost programați. în trimestrul 1 al acestui an, au rămas 
nefolosite 81 bilete la stațiunile de odihnă; de asemenea în 
trimestru: II care se apropie de sfîrșit există o serioasă rămî- 
nere în urmă în privința folosirii locurilor la casele de odihnă 
repartizate minerilor Văii Jiului. Acest lucru de neîngăduit șe 
datorește faptului că comitetele sindicale n-au anunțat din timp 
pe acei oameni ai muncii cărora le-au fost repartizate locuri 
la stațiunile balneo-climaterice, n-au dus o susținută muncă de 
convingere a minerilor și mOncitofilor asupra condițiilor mi
nunate de recreere ce le sînt asigurate la casele de odihnă. 
Sînt oameni ai muncii care în perioada concediilor de odihnă 
preferă excursiile în munți sau pleacă să viziteze anumite 
localități spre a cunoaște frumoasa noastră patrie, renunțînd la 
locurile ce le-au fost acordate la casele de odihnă. Comitetele 
sindicale au datoria ca în locul acestora să trimită în stațiu
nile de odihnă a’lți oameni ai muncii. Comitetele sindicale tre
buie să asigure ca toate locurile repartizate oamenilor muncii 
din Valea Jiului la casele de odihnă să fie folosite!

Se cere din partea organelor sanitare de a indica oame
nilor muncii care pleacă la odihnă cele mai potrivite stațiuni 
bal-eo-climaterice spre a-și putea consolida sănătatea. Trebuie 
să se pună capăt trimiterii la întîmplare a unor oameni ai 
muncii suferinzi în stațiuni balneo-climaterice cu tratament 
contra-indicat pentru cura respectivă. Organele sanitare tre
buie să asigure ca fiecare om al muncii bolnav să fie repar
tizat acolo unde poate face tratamentul de care are nevoie. «

Organizațiile de partid trebuie să controleze felul în care 
comitetele sindicale, conducerile administrative ale întrenrin- 
derilor și organele sanitare se preocupă de organizarea odihnei 
oamenilor muncii, să combată cu energie birocratismul, super
ficialitatea și nepăsarea față de această sarcină importantă. 
Trebuie muncit cu stăruință pentru ca oamenii muncii din Va
lea Jiului să-și petreacă concediile de odihnă în cele mai bune 
condițiuni. spre a putea acumula noi forțe de muncă și luptă 
pentru ridicarea bunăstării poporului, pentru construirea viito
rului luminos.

Spre noi succese în întrecerea socialistă
Colectivul sectorului II de la mina Aninoasa 

își dezvoltă realizările
De cîteva luni, colectivul 

sectorului II de la mina Ani 
noasa, condus de inginerul 
Alexandru Horvath și tehni
cianul Nandra Ceuță se situ
ează în fruntea întrecerii. 
Realizind în cursul lunii mai 
sarcinile de plan la produc
ția de cărbune în proporție 
de 114,1 la sută, colectivul 
sectorului II a pășit în luna 
iunie cu hofărîrea ,de a dez
volta acest succes. Și'faptele 
arată cum colectivul acestui 
sector - luptă pentru sporirea 
producției de cărbune; dova
dă este îndeplinirea sarcini
lor de plan la cărbune pe pe
rioada 1-9 iunie a. c. în pro
porție de 116,8.1a sută, deci 
cu 2,7 la sută mai mutt de
cît luna trecută.

Este grăitor succesul obți

Fruntașele întrecerii socia
liste din secțiile țesătoriei 
Vulcan, își verifică cu regu
laritate rezultatele dobîndite 
în întrecerea socialistă, re
zultate înscrise pe graficele 
de producție.. De exemplu, îrj 
ziua dp & iunie a. c, țesătoa
rele Irina Strengaru și Elena 
Ghioancă, s-au îndreptat după 
terminarea schimbului spre 
graficul de producție, pentru 
a-și analiza succesele obți
nute de la începutul lunii și 
pîna atunci.

— Să vedem pînă în ce zi 
e calculată producția — s-a 
întrebat țesatoarea Irina 
Strengaru.

— Pînă în ziua de 8 iunie 
— i-a răspuns Elena Ghi
oancă.

Irina Strengaru a privit cu 
curiozitate cifrele înscrise pe 
graficul de producție, care o- 
glindeau rezultatele lor zil
nice.

Teatrul de Stat din Petro
șani a format o echipă tea
trală care în perioada mun
cilor agricole de vară va ple
ca în turneu în satele regiu
nii Hunedoara.

Această echipă a pregătit 

noi, cluburi, magazine, școli, 
dispensare și alte construcții 
social-culturale care ogindesc 
grija partidului și guvernului

In anii regimului demo
crat-popular, localitățile Văii 
Jiului și-au schimbat înfăți
șarea. S-au construit blocuri

nut în dezvoltarea realizări
lor de către brigada condusă 
de minerul Petru Săcăluș din 
acest sector. Dacă în luna 
mai această brigadă și-a de
pășit productivitatea planifi
cată cu 43 la sută, în luna 
aceasta depășirea se ridică 
la 90 la sută. O altă brigadă 
din sectorul II condusă de 
minerul Petru Nistor a des
chis recent un abataj cu front 
scurt. Cu toate că lucrările 
de amenajare au îngreunat 
munca brigăzii, totuși ea și-a 
întrecut productivitatea pla
nificată cu 38 la sută.

Spre deosebire de Șectorul 
II, colectivul sectorului IV, 
de la mina Aninoasa obține 
realizări mai scăzute în a- 

, ceasta lună. Sînt și aici bri
găzi de mineri care și-au

Cifre de pe grafic
— Tovarășă Ghioancă * — 

a strigat deodată Irina Stren
garu. pe tovarășa ei de lucru, 
care și ea era curioasă să 
afle rezultatele dobîndite -în 
producție. Iată eu am și ter
minat calculul : pînă în ziuă 
de 8 iunie am produs pentfu 
oamenii muncit din patria 
noastră cu 300 m. mai multă 
pinză decit aveam planificat. 
Pînă la sfîrșitul lunii îmi voi 
intensifica și mai mult efor
turile pentru a țese cît mai 
multă pînză și de bună cali
tate...

Elena Ghioancă auzind des
pre rezultatul înregistrat de 
țesatoarea Irina Strengaru, 
răspunse puțin cam încur
cată.

— Și eu pînă în ziu^ de 
8 iunie am produs cu 220 m. 
mai multă pînză decit aveam 
planificat. Este adevărat că 
am produs mai puțin decît 

Spectacole pentru țăranii muncitori
un frumos program compus 
dintr-o piesă despre viața 
nouă a țărănimii noastre 
muncitoare, recitări, muzică 
sovietică, romînească- și ma
ghiară.

In curînd, echipa teatrului 

Locuințe noi pentru mineri

dezvoltat succesele și care 
obțin o înaltă productivitate 
a muncii. Spre exemplu, bri
găzile conduse de minerii 
Traian Chicidean și loan 
Feier, care luna trecută au 
obținut o productivitate scă
zută, în prezent obțin depă
șiri de 22 și respectiv 25 la 
sută la acest important indi
ce de plan. Cu 65 și respeo 
tiv 86 la sută își întrec pro
ductivitatea planificată și bri
găzile minerilor loan Moldo
van și Simion Rusu.

Alte brigăzi însă, cum 
sînt cele conduse de minerii 
Augustin Guran, Iuliu To- 
kacs, Văsile Mitache obțin 
realizări cu mult sub posibi
lități. Aceasta face ca și pla
nul de producție al sectcjCi- 
lui să fie rămas în urmă.

tine dar pînă la sfîrșitul lunii 
mai este... Așa că țin-te bine 
dacă vrei să nu te întrec, că 
prea mare diferență între rea
lizările noastre nu este.

...In secția țesătorie mai 
sînt multe muncitoare care 
zi de zi produc tot mai multă 
pînză peste plan. Așa de pil
dă, țesătoarele Paraschiva 
Sarodi, Elena Tăndău, Elena 
Puturea, ileana Farcaș, Ma- 
ria Andrei, Ana Andrei, Ana 
Toth, Eleonora Dănescu, Mă
ria Hristoiu și multe altele, 
organizîndu-și bine locul de 
muncă au produs între 1—8 
iunie cu 80-170 metri mai 
multă pînză peste plan.

Colectivul de muncitoare 
din' secția țesătorie este ho- 
tărît să producă tot mai 
multă pînză peste plan și de 
bună calitate, contribuind ast
fel cu succes la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de 
plan pe întreaga întreprindere- 

din Petroșani va pleca în 
turneu. Ea va prezenta spec
tacole în fața țăranilor mun
citori pe ogoare, la arii de 
treeriș, la căminele culturale, 
însuflețindu-le lupta pentru 
o recoltă bogată.

nostru față de cei ce mim- 
cfesc în acest bazin carboni
fer. Toate acestea sînt un re
zultat al muncii harnicilor 
noștri constructori.

Constructorii blocului ,,M“ 
cu 35. apartamente din Loneă 
și-au luat angajamentul ca 
să termine blocul la care lu
crează la Ziua minerului în 
loc de 23 August/ Aici mun
cește brigada specializată 
condusă de tov. Gh. Roteanu, 
brigada de deservire a tov. 
Petru Haim și brigada de ca
litate a tov. Gh. Dobre. care 
nu precupețesc nici un efort 
pentru ca angajamentul lor 
să fie îndeplinit.

IN CLIȘEU: Unul din 
noile blocuri care se con
struiesc în localitatea Lonea.
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= DIN ȚÂRA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI =
Tehnică nouă în industria 

de produse lactate
In Uniunea Sovietică se înfăptuiește 

reconstrucția tehnică a industriei lap
telui și untului. In prezent, se reînno
iește utilajul în aproape 700 de în
treprinderi, ceea ce va permite să 
se fabrice cantități considerabil mai 
mari de produse lactate de calitate 
superioară.
. Sînt tot mai larg introduse noile 
aparate pentru fabricarea untului, 
după modelul construit de inginerul 
Meleșin. încercarea acestor aparate 
în condițiile producției a arătat că 
cu ajutorul lor untul poate fi fabri
cat în 20-30 minute în loc de 5 ore. 
Totodată, sporesc calitățile nutri
tive și gustative ale untului.

Anul acesta, la fabricile de unt 
¿lin R.S.F.S.R., Ucraina, Bielorusia, 
Kazahstan Și Republicile Baltice vor 
fi instalate 150 de garnituri de astfel 
de aparate.

întreprinderile de prelucrare a lap
telui și de fabricare a brinzeturilor 
vor fi utilate cu un mare număr de 
diverse dispozitive pentru reglarea 
automată a proceselor de producție.

Muncitorii și colhoznicii
A f U

tnvața

Mai mult de 40.000 de mineri, 
metalurgiști, constructori de mașini 
și colhoznici din Donbas învață la 
școlile teoretice serale și fără frec
vență. In anii de după război, aici 
și-au însușit studii medii 20.000 
de persoane. In prezent dau exa
men pentru atestatul de maturitate 
peste 5.000 de tineri muncitori și 
colhoznici. După" absolvirea școlii 
medii, mulți dintre ei își vor con
tinua studiile la institutele de tn- 
vățămint superior.

Numeroși mineri din Donbas au 
devenit ingineri. De pildă, în ulti
mii opt ani 700 muncitori de là 
mina „Ordjonikidze“ din Makeevka 
au absolvit școala medie serală lo
cală, iar două treimi dintre ei au 
și absolvit institutele sau studiază 
la un institut de învățămînt su
perior.

Mișcarea raționalizatoriloi’ și inventatorilor 
în întreprinderile sovietice

In întreprinderile industriale din 
U.R.S.S. ia o amploare tot mai mare 
mișcarea raționalizatorilor și inventa
torilor. Inițiativa creatoare a inovato
rilor contribuie la îndeplinirea cu suc
ces a planului cincinal. Propunerile 
lor grăbesc progresul tehnic în între
prinderile sovietice și dau importante 
rezultate economice.

Incepînd din ianuarie, la uzina 
constructoare de mașini din Sverd- 
lovsk au fost folosite peste 1.000 per
fecționări propuse de lucrătorii între
prinderii. Inovațiile tehnice contri
buie la realizarea unei economii a- 
nuale de 12.000.000 ruble.

La uzina „Kirov“. care este una 
din cele mai mari întreprinderi din 
Leningrad, unu din patru muncitori 
este raționalizator sau inventator. Ad
ministrația caută să sprijine cît mai 
mult pe inovatori, organizînd consfă
tuiri cu oamenii de știință, conferin
țe și referate cu caracter tehnic.

Printre lucrările terminate recent

Școli pentru tineretul
In Ucraina sovietică funcționează 

în prezent peste 1.000 de școii serale 
ale tineretului muncitor, unde învață 
200.000 de tineri și tinere. Au fost 
create condiții prielnice care asigu
ră tineretului posibilitatea de a învăța 
fără a-și întrerupe munca în pro
ducție. ’

Tineretul muncitor frecventează bu
curos școlile serale, care joacă un rol 
important în ridicarea continuă a ni
velului cultural al oamenilor muncii. 
In decursul celor nouă ani de func- 
ționare, aceste școli au fost absolvite urmeze la o școală medie.

IN CLIȘEU : Case construite in cel mai tinăr oraș din Mosbas — 
Kimovska.

de inventatorii de la uzină, trebuie 
menționat un dispozitiv original pen
tru matrifarea concomitentă a opt 
piese construit de muncitorul Anton 
Prohorcik, care permite să se spo
rească de zece ori producția acestor 
piese.

Pe baza schițelor întocmite de lă
cătușul Semen Gorbov, din Karagan- 
da, centrul bazinului carbonifer al 
Kazahstanului, industria a început să 
fabrice troliuri cu comandă automată, 
care fără a necesita intervenția o- 
mului, pot opri vagoanele la gurile 
de mină.

Creșterea nivelului tehnic al mun
citorilor sovietici permite acestora să 
participe activ la perfecționarea pro
ducției.

După cum arată datele statistice, 
anul trecut în economia țării au fost 
intrq^luse zilnic, în medie, aproxima
tiv 2.500 invenții și propuneri de ra
ționalizare.

muncitor din Ucraina 
de 196.000 de persoane. Zeci de mii 
de absolvenți și-au continuat apoi 
studiile la instituțiile de învățămînt 
superior, devenind specialiști cu o 
înaltă calificare în diferite ramuri ale 
economiei naționale.

Popularitatea școlilor tineretului 
muncitor crește din an în an. In a- 
nul școlar curent planul de înscrieri 
a fost depășit cu peste 20 la sută. In 
republică a fost creată baza necesară 
pentru a cuprinde în învățămînt în
tregul tineret muncitor, . doritor să

Aspectul cultural al unui 
raion lituanian

In anii orînduirii burgheze, pe te*  
ritoriul actualului raion Anikșciai e- 
xistau numai cîteva școli elementare, 
un gimnaziu și două biblioteci. Asis
tența medicală era acordată de me
dici particulari în schimbul unor ono
rarii mari.

In anii Puterii Sovietice a devenit 
de nerecunoscut aspectul raionului. 
In prezent aici funcționează patru 
școli medii, zece școli de șapte ani 
și peste 30 de școli elementare, în 
care învață peste 4.200 școlari. In 
centrul raional a fost deschisă o 
școală medie a tineretului muncitor, 
iar în satele Svedasai și Burbișkis — 
școli de șapte ani pentru tineretul să
tesc. Recent, la Anikșciai a fost dată*  
în folosință o frumoasă clădire unde 
va funcționa școala medie.

In raion există două case de cul
tură și 46 cluburi cu săli de lectură. 
Cele 14 biblioteci au un fond de apro
ximativ 75.000 de cărți de literatură 
beletristică și științifico-politică. Ope*-  
rele scriitorilor sovietici se bucur^ de 
o mare popularitate în rîndurile citi
torilor colhoznici.

In raionul Anikșciai funcționează 
două spitale, o casă de naștere, două 
dispensare și două puncte sanitare, 
deservite de peste 20 de medici cali
ficați și felceri.

Hidrocentrale colhoznice

In colhozul „LeninȘ din regiunea 
Groznli, situat la nord de lanțul 
munților Caucaz, a intrat in func
țiune o nouă hidrocentrală electri
că sătească. Curentul electric este 
folosit în casele colhoznicilor, la 
fermele de animale și in ateliere.

In ultimii ani centralele electri
ce au fost construite in zeci de 
colhozuri ale acestei regiuni. Majo
ritatea lor au fost construite pe 
riuri mici, care izvorăsc din munții 
Caucaz. Astfel, pe riul Assa func
ționează in prezent nouă centrale 
electrice sătești.

Colhozurile din regiunea Groznli 
sini aprovizionate in prezent cu de 
50 de ori mai multă energie elec
trică de cit in anul 1940.

Căile pentru reducerea prețului de cost în industria carboniferă*)
(Urmare din nr. 1469-70)

2. Contribuții asupra salariilor
In prețul de cost al producției mi

niere, în cazul minelor de cărbune, 
contribuțiile asupra salariilor repre
zintă 2,5 pînă la 4 la sută. Prețul de 
cost la elementul „contribuții asupra 
salariilor“ poate fi examinat prin for
mula următoare :

F.a
Rc—-----

10Q.-E (5)
ț în cărei

Pc = prețul de cost al unei tone 
de substanță utilă la elementul „con
tribuții asupra salariilor“, în lei;

F — fondul de salarii dintr-o anu
mită perioadă, în lei;

a = alocări din fondul salariilor 
pentru asigurări sociale, exprimate 
în %;

E =» producția în aceeași perioadă 
ae timp în tone.

De oarece prețul de cost al pro
ducției Ia acest element se formează 
pe calea alocărilor procentuale pentru

★) Din expunerea făcută de tovară
șul llia Ivanovici Uho, profesor la 
Institutul de Mine din București, lă 
conferința organizată de filiala 
A.S.LT. Valea Jiului pe tema: .Căile 
pentru reducerea prețului de cost In 
indpsir 'EL ('orbonifeE^‘. . 

asigurări sociale, calculate Ia fondul 
salariilor de bază și suplimentare, re
zultă că variațiile prețului de cost la 
acest element depind de variația pre
țului de cost al producției la elemen
tul „salarii“.

Rezultă că scăderea prețului de 
cost al producției la elementul „sa
larii“ atrage după sine o scădere 
proporțională a prețului de cost la e- 
lementul „contribuții asupra salarii
lor“.

3. Materialele
Industria minieră are o pondere 

importantă în balanța consumului de 
materiale pe întreaga economie na
țională. Proporția în care intră ma
terialele în prețul de cost al produc
ției de cărbuni, de exemplu, este de 
12-22 la sută. Mărimea prețului de 
cost al producției miniere la elemen
tul „materiale“ este determinată de o 
serie ab factori, dintre care sînt de 
menționat, ca cei mai importanți 5
1. factorii geologici; 2. factorii teh
nici; 3. factorii organizatorici.

Pe măsura creșterii gradului de 
înzestrare tehnică a minelor și pe 
măsura îmbunătățirii organizării pro
ducției, care asigură o ridicare siste
matică a productivității muncii, pro
porția muncii vii în cheltuielile pen
tru producție se micșorează, în schimb 
crește cota cheltuielilor de materiale.

La minele de cărbuni se folosesc di
ferite materiale — aproape 4000 de 
denumiri. Aceasta impune gruparea 
sistematică a materialelor și a locu
rilor lor de consum.

Din punct de vedere al ponderii 
cu care materialele intră în prețul de 
cost al producției de cărbuni, avem 
următorul exemplu ce se referă la 
unul din bazinele carbonifere ale 
țării.

1. Materiale de susținere mi-
mieră 58%)

2. Materiale de construcții 7%
3. Explozivi 3,3%'
4. Materiale feroase 5,4%
5. Piese de rezervă pentrți repara

țiile curente ale utilajelor 8,9%'
6. Echipament de protecție 5,4%
7. Materiale diverse 12%.

Total =--= 100%
Repartizarea costului materialelor 

pe procese la acelaș bazin este ur
mătoarea i

1. Lucrări de abataj 37%
2. Lucrări de pregătire în cărbune

și steril 18%
3. Transportul prin galerii princi

pale 17,7%
4. întreținere și reparații 7,3%'
5. Lucrări diverse 20,0%

Examinarea cifrelor de mai sus pe 
dă posibilitatea să determinăm căile 
principale de scădere a prețului de 

cost al producției miniere la elemen
tul „materiale“. Micșorarea cheltuie
lilor pentru materialele consumate în 
procesul de producție al substanței 
utile se poate realiza prin următoa
rele :

1) Deschiderea și pregătirea rațio
nală a zăcămîntului, astfel încît pro
ducția să fie realizată cu o lungime 
minimă a galeriilor de pregătire și de 
deschidere;

2) Sporirea vitezei de avansare ă 
fronturilor de abataj, deoarece prin 
aceasta se asigură;

a) micșorarea consumului de mate
riale pentru întreținerea galeriilor de 
transport și aeraj;

b) mărirea procentului de reutili- 
zare a materialelor de susținere și 
micșorarea pierderilor la aceste ma
teriale;

c) micșorarea desimii de susținere 
(consumul de materiale de susținere 
raportat la unitatea de suprafață a 
abatajului).

3) Folosirea materialelor de înlo
cuire a lemnului de susținerea lucră
rilor miniere.

înlocuirea lemnului de susținere, 
în afară de micșorarea costului ma
terialelor folosite în procesul de pro
ducție, reduce consumul de muncă 
pentru aceste lucrări. Pentru susține
rea galeriilor de transport și aeraj 
cu o durată de serviciu mai mare de 
doi ani, în zona presiunii miniere sta
bile, este rațională folosirea susține
rii cu lemn impregnat cu substanțe
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Din activitatea cercărilor cursurilor de partid
O convorbire în cercul de studiere a Istoriei P.C.U.S. anul II.

Cititorii ne sezisează

Transporturi inutile, dar costisitoare

In după-amiaza. zilei de 10 iunie 
S. c„ în cercul de studiere a Istoriei 
P.C.U.S. anul II condus de propa
gandistul Emanoil Bocancios din Pe
troșani, a avut loc o convorbire de 
încheiere a anului școlar. In această 
convorbire s-au purtat discuții în ju
rul primelor patru probleme din te
matica stabilită : însemnătatea mon
dială a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie 1917; imperialismul ame
rican, organizatorul intervenției stră
ine în Rusia; învățătura leninist-sta- 
linistă despre N.E.P. .ca etapă obli
gatorie în perioada de trecere de la 
capitalism la socialism și aplicarea 
de către partidul nostru a politicii 
N.E.P.-ului; învățătura leninist-stali- 
nistă despre industrializarea socialis
tă, căile industrializării socialiste.

Încă din timp, tov. E. Bocancios 
s-a îngrijit și a dat cursanților pro
blemele în jurul cărora s-au purtat 
discuții în convorbirea tovărășească, 
ceea ce a înlesnit studiul lor indivi
dual și le-a îndreptat atenția asupra 
celor mai importante teme studiate 
în cursul anului de învățămînt. Tot
odată, pentru a sprijini pe cursanți 
în însușirea temeinică a materialului 
studiat, propagandistul a organizat 
consultații individuale.

Pentru â asigura participarea la

Unde se așteaptă ca învățămîntul 
să „meargă” de la sine

In ziua de 9 iunie a. c., în cadrul 
cursului seral de pe lîngă organizația 
de bază de la depoul C.F.R. Petro
șani trebuia să se țină cea de a doua 
convorbire tovărășească de încheiere 
a anului școlar 1953-1954. Convorbi
rea nu s-a ținut.

Este important de știut care sînt 
cauzele care au făcut ca această con
vorbire să nu aibă loc. Aruncînd o 
privire asupra activității acestui curs 
îți dai seama imediat că biroul orga
nizației de bază de la depoul C.F.R. 
Petroșani n-a făcut prea mult pentru 
ca învățămîntul de partid să se des
fășoare în bune condițiuni și că el 
a lăsat acesta, de foarte multe ori, 
să „meargă“ de la sine. Biroul orga
nizației de bază de la depou a înca
drat în acest curs^ la începutul anu
lui de învățămînt, un număr de 31 
tovarăși, pentru ca numai după cîteva 
luni de la începerea anului școlar, 
în urma cererilor repetate ale propa
gandistului, tov. Ioan Moldoveanu, 
un număr de 10, ășa-ziși cursanți să 

convorbirea de încheiere ă anului 
școlar tov. E Bocancios a stat de 
vorbă individual cu majoritatea 
cursanților. Pe lîngă aceasta el a 
luat legătură cu secretarii organiza
țiilor de bază, cerîndu-le sprijin 
în intensificarea studiului individual 
al cursanților și mobilizarea lor la 
convorbire. Toate acestea au făcut 
ca la prima convorbire de încheiere a 
anului școlar să participe marea ma
joritate a cursanților. De altfel în tot 
cursul anului de învățămînt, în cercul 
tov. Bocancios frecvența cursanților 
la ședințele de cerc a fost de 80-90%.

La dezbaterea problemelor a luat 
parte activă majoritatea cursanților 
prezenți, ceea ce a făcut ca la prima 
convorbire de încheiere a anului șco
lar discuțiile să se desfășoare la un 
nivel satisfăcător, fiecare cursant a- 
ducînd contribuții prețioase la lămu
rirea aprofundată a problemelor.

Cu argumente convingătoare cursan- 
ții au scos îndeosebi în evidență ca
racterul agresiv al imperialismului 
american, politica sa de pregătire si 
dezlănțuire a unui nou război mon
dial împotriva voinței crescînde a 
popoarelor de a apăra pacea și liber- 
atea, de a-și făuri o viață mai bună. 
9e asemenea, s-au purtat discuții vii 
și interesante asupra telului cum 

fie scoși din evidență. Cursul a ră
mas astfel cu un număr de 21 cursanți. 
Aceasta n-a fost o măsură rea. Dar 
nici cei 21 cursanți — majoritatea 
lor —, n-au frecventat regulat cursul. 
Ce-i drept, în acest curs seral sînt și 
cursanți, ca tov. Petru Tomotaș, Con
stantin Matei, loan Homorodeanu, 
nou membru de partid,. Idan Crișan 
și Nicolae Miheț, candidați de partid, 
care au frecventat aproape regulat 
ședințele de curs. Aceasta este însă 
prea puțin.

Deși a știut că încheierea cu suc
ces a anului școlar în învățămîntul 
de partid cere o preocupare sporită, 
luarea măsurilor corespunzătoare și 
un control neîntrerupt pentru asigu
rarea calității învățămîntului, biroul 
organizației de bază de la depou a 
făcut prea puțin în această direcție. 
In adunarea generală a organizației 
de bază care ă avut loc în cursul 
lunii mai s-a analizat învățămîntul 
de partid. Dar biroul organizației de 
bază, care avea datoria să urmăreas- 

partidul nostru aplică în mod știin
țific, pe baza învățăturii leninist- 
staliniste și a experienței P.C.U.S., 
politica N.E.P.-ului în condițiile spe
cifice ale țării noastre. In centrul 
discuțiilor pe această temă au stat 
hotărîrile plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din 19-20 august 1953. Cu un 
mare interes a fost discutată proble
ma referitoare la căile industrializă
rii socialiste. Legai de aceasta cursan- 
ții au subliniat în mod deosebit rolul 
și sarcinile industriei carbonifere în 
dezvoltarea continuă a industriei 
noastre socialiste, care este temelia 
dezvoltării țării, pe calea socialis
mului și a ridicării nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor 
muncii.

Merită să fie subliniat aportul pro
pagandistului în desfășurarea discu
țiilor la un nivel satisfăcător. El a 
ajutat cursanții cu întrebări ajutătoa
re și a intervenit promt atunci cînd 
discuțiile se abateau de la subiect.

Deși a avut unele lipsuri, printre 
care faptul că unii cursanți n-au 
contribuit în măsură necesară la lă
murirea problemelor, convorbirea din 
cercul propagandistului E. Bocancios 
poate fi exemplu pentru multe cercuri 
din Valea Jiului care studiază Istoria 
P.C.U.S.

de partid

că desfășurarea și îmbunătățirea și 
De mai departe a învățămîntului de 
Dartid, n-a făcut acest lucru. Dimpo- 
rivă, tocmai în această perioadă 

preocuparea sa în mobilizarea cursan- 
ților la convorbiri, în creerea condi
țiilor necesare pentru încheierea cu 
succes a anului școlar și mai cu sea
mă în exercitarea controlului asupra 
calității învățămîntului, a scăzut. Fap
tul că convorbirea din «ursul seral 
programată pentru ziuă de 9 iunie 
nu s-a putut ține trebuie privită in 
legătură cu toate aceste neajunsuri.

De aceea, biroul organizației de 
bază a depoului C.F.R. Petroșani are 
datoria să pună în centrul preocu
părilor sale în această perioadă asi
gurarea încheierii în bune condi
țiuni a anului școlar în învățămîntul 
de partid. Nu este îngăduit că învă
țămîntul să fie lăsat să „meargă“ de 
la sine.

T. g. TUFARU

Conducerea OCL
Petroșani a înfiin
țat la Lupeni o fi
lială a depozitului 
de mărfuri din Pe
troșani. Aici se de
pozitează mărfurile

repartizate pentru Lupeni și Vulcan. 
De la Petroșani la subdepozitul din 
Lupeni mărfurile se transportă cu ca
mioanele O.C.L.-ului. Că- la Lupeni
există un subdepozit aceasta e bine.
Dar altceva nu e bine. Vulcanul, a-
flindu-se situat intre Petroșani și Lu
peni, de la Lupeni mărfurile reparti
zate pentru Vulcan se aduc înapoi, 
pe acelaș drum și, mai mult, cu a- 
celeași camioane. Aceasta înseamnă 
că la mărfurile sosite la Vulcan prin 
subdepozitul din Lupeni, cheltuielile 
de transport sînt cu 100 la sută mai 
mari decît cheltuielile de transport a 
mărfurilor trimise de la Petroșani di
rect la Vulcan.

Iată 0 problemă pe care tovarășii 
din conducerea O.C.L. trebuie s-o re-
zolve grabnic.

D. CR1STACHE 
muncitor — Vulcan

Pasivitatea unor deputați

Antiseptice. Prin impregnarea lemnu
lui se mărește durata de serviciu a 
susținerii, ceea ce are ca rezultat scă
derea prețului de cost ăl producției.

4) Elaborarea și aplicarea scheme
lor raționale de orînduirea găurilor 
de mină și de pușcăre și respectarea 
strictă a acestor scheme duce la re
ducerea consumului specific de explo
zivi și la scăderea prețului de cost lă 
capitolul „materiale“.
_5) Prețul de cost al producției lă 

capitolul „materiale“ este influențat 
mult de costul pieselor de schimb 
necesare reparațiilor curente ale uti
lajului. Reducerea acestor cheltuieli 
poate fi realizată prin 5

a) grija deosebită față de mașini și 
mecanizme;

b) îmbunătățirea calității pieselor 
de schimb și a sculelor?

c) organizarea reparațiilor preven
tive — planificate după grafic, res- 
pectînd intervalele între reparații, 
prescrise prin normative.

6) Echipamentul de protecție acor
dat muncitorilor în mod gratuit re
prezintă un procent însemnat în pre
țul de cost al producției miniere. Re
ducerea acestor cheltuieli poate fi 
realizată prin organizarea corespun
zătoare a păstrării și a reparării la 
timp a hainelor de protecție și ă în
călțămintei.

7) Organizarea justă a aprovizio
nării cu materiale și piese de schimb, 
ă gospodăririi depozitelor și_a eviden
ței materialele»', influențează mult 

asupra scăderii prețului de cost al' 
producției de substanță utilă la ele
mentul „materiale“.

Problema organizării magaziilor de 
materiale trebuie rezolvată sub mai 
multe aspecte, ca de exemplu:

a) ordinea perfectă la recepția 
cantitativă și calitativă â materiale
lor;

b) ordinea strictă la eliberarea ma
terialelor, aceasta făcîndu-se numai 
în baza cererilor și aprobărilor co
respunzătoare;

c) prelucrarea în mod economic ă 
materialelor (în special a celor lem
noase) și depozitarea lor corespun
zătoare, astfel îneît să nu fie expuse 
pierderilor și degradărilor.

8) Planificarea justă a consumului 
de materiale are o mare importanță 
pentru scăderea prețului de cost al 
producției miniere. Din- păcate, la u- 
nele întreprinderi din industria mi
nieră problemele planificării prețului 
de cost la elementul „materiale“ nu 
pot fi considerate ca fiind tratate sa
tisfăcător. O astfel de planificare nu 
mobilizează pe muncitori, ingineri și 
tehnicieni să caute căi și metode pen
tru reducerea prețului de cost al pro
ducției Ia elementul „materiale“.

9) îndeplinirea și depășirea planu
lui de producție are o influență direc
tă asupra scăderii prețului de cost la 
elementul „materiale“. Și invers, ne- 
îndeplinirea planului de producție 
duce la mărirea, prețului de cost la 
elementul „materiale“. Multe exem

ple din practică confirmă aceasta. 
In tabelul 2 este arătat prețul de cost 
al producției de cărbune la elementul 
„materiale“ comparativ cu îndeplini
rea planului de producție pentru u- 
nele mine din țară. După cum rezultă 
din tabelul 2, în toate cazurile, cu o

Mină de»
Indicii în °/0

1952 1953 1953 față
de 1952

Lignit Nr. 12
Costul planificat
Costul realizat
Indepl. plan. prod.

1O0
123
98,5

100
110
91,5

124,9
111,3

Cărbune brun Nr. 15
Costul planificat
Costul realizat
Indepl. plan. prod.

100
88,6
81,9

100
108,4
80,6

102.5
125.5

Cărbune brun Nr. 17
Costul planificat
Costul realizat
Indepl. plan. prod.

100
108
72,2

100
127
92,2

101
119

Lignit Nr. 11
Costul planificat . 
Costul realizat 
Indepl. plan. prod.

100
96,5

116,8

100
144,7
76,6

94,8
131

1

S-a calculat într-o regiune carbo
niferă din țară în cursul a trei tri
mestre din anul 1953, depășirea de 
cheltuieli la materiale auxiliare care 
a însumat cîteva milioane de lei. 
Neîndeplinirea planului de producție 
contribuind la această depășire cu un 
milion de lei. 

singură exeepție, prețul de cost real 
depășește pe cel planificat, ceea ce 
nu se poate explica decît prin aceea că 
planurile de producție nu au fost în
deplinite. Iar în cazul cînd planul de 
producție la mina nr. 11 a fost de
pășit (anul 1952) prețul de cost real 
a fost coborît (vezi tab. 2 de mai jos).

Influența îndeplinirii planului de 
producție asupra prețului de cost la 
elementul „materiale“, se explică prin 
faptul cunoscut, că lucrările miniere- 
trebuie să fie reparate și întreținute 
în aceiași măsură, ori care ar fi vo
lumul producției.

(Continuare in numărul viitor')

I

Lă cea de a 5-a 
sesiune a Sfatului 
popular al
Petroșani s-a dis-, plIA vy>—y* *

. cutat executarea^
I bugetului sfatului^ —“
• pe anul 1953 și

prevederile bugetului pe 1954. A pre
zentat raport deputatul Adalbert Svo- 
boda din partea comisiei permanente 
buget-finanțe, care de lă constituire 
n-a ținut nici o ședință. Raportul a 
fost lipsit de spirit critic și autocri
tic. Deși au fost criticați, nici unul 
din membrii comisiei permanente bu- 
get-findnțe n-a considerat că-i bine 
să ia cuvintul. Nici chiar tov. Petru 
Roman, președintele comisiei.

Mai grav este faptul că unii depu- 
taii, printre care Angelă Calotă și A- 
dam Necșa, au stat pasivi față de 
tot ce a dezbătut sesiunea. Adică, pa
sivi n-au stat tot timpul. Pasivi au 
stat numai pină lâ primă pauză. Fi
indcă lă primă pauză au ieșit și ieșiți 
au fost. Au plecat. După pauză sesiu
nea a continuat, dar fără ei.

L. FELEA 
corespondent
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Conferința de la Geneva Construcfia de așezăminte pentru copii
GENEVA (Agerpres). — De la co

respondentul special:
In cadrul conferinței miniștrilor 

Afacerilor Externe, joi a avut loc o 
nouă ședință plenară consacrată pro
blemei indochineze. La această șe
dință, prezidată de A. Eden, au luat 
cuvîntul: ministrul Afacerilor Ex
terne al Marii Britanii, Eden, dele
gatul Cambodgiei, ministrul Afaceri
lor Externe al Republicii Democrate 
Vietnam, Fam Van Dong, ministrul 
Afacerilor Externe al Uniunii Sovie
tice, V, M. Molotov, delegatul Laos- 
ului, delegatul baodaist și șeful de
legației americane, Bedelî Smith.

In cuvîntarea sa, Eden s-a referit 
la problema statelor Khmer și Patet- 
Lao, ' propunînd o soluționare deose
bită de aceea a Vietnamului. Eden 
a abordat apoi problema comisiei 
neutre de control, propunînd ca ea 
să fie formată din reprezentanții celor 
cinci țări care au participat la con
ferința de la Colombo.

In cuvîntarea sa, șeful delegației 
R. D. Vietnam, Fam Van Dong, a 
răspuns la unele chestiuni cuprinse 
în cuvîntarea lui Eden.

Răspunz'nd argumentelor dezvoltate

Cursul acțiunilor a continuat să scadă 
la bursa din New York

NEW YORK (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la scăderile brusce înregis
trate la 8 iunie la bursa din New 
York, agenția Associated Press a- 
nunță, între altele, că miercuri 9 iu
nie, acțiunile au eontînuat să scadă.

Provocările S.U.Ä. împotriva Guatemalei
NEW YORK (Agerpres). — Dună 

cum relatează corespondentul din 
Tegucigalpa (capitala statului ■ Hoh- 
duras) al ziarului „New York Herald 
Tribune“, persoane oficiale din ad
ministrația portului guatemalez Pu-

Acțiunile provocatoare ale S. Ü. A. 
în țările Americii Latine

de V. BOROVSK I
In ultimul timp, situația politică 

din regiunea Americii Latine s-a 
complicat serios. Este vorba de încer
cările directe ale cercurilor agresive 
din S.U.A. de a dezlănțui un con
flict "armat în această parte a lumii, 

, ceea ce nu poate, bineînțeles, să nu 
stîrnească îngrijorarea tuturor celor 
cărora le este scumpă cauza păcii și 
securității internaționale.

Zilele acestea, campania exagerată 
de calomnii pe care cercurile guver
nante din S.U.A. o duc de mult timp 
împotriva unei mici republici din A- 
merica Centrală — Guatemala — a 
luat caracterul unei mari provocări. 
Prima vioară în acest furibund con
cert antiguatemalez este Departamen
tul de stat ai S.U.A. Tocmai aceasta 
constituie sursa de inspirație pentru 
născocirile provocatoare despre Gua- 

( temala. Recent, secretarul de stat al 
S.U.A, Dulles, a lăsat să se înțe
leagă la o conferință de presă că dacă 
„încercările de a obține acțiuni co
lective“ împotriva Guatemalei „nu vor 
reuși“. Statele Unite vor întreprinde 
ele singure o intervenție.

Pentru ce a fost nevoie de o pro
vocare atît de mare împotriva unei 
țări mici ? Răspunsul ia această în
trebare nu este un secret. Se știe că 
în urma reformei agrare din Guate
mala a avut de suferit puternica so
cietate „United Fruit“, cu care repre
zentanții de seamă ai guvernului 
S.U.A. au strînse legături. De aceea, 
nu este de mirare că ei își pun atît 
de mult la inimă interesele societății 
".United Fruit“, care realizează cele 
mai mari profituri în America Latină.

Dar vremea „republicilor banane
lor“, unde colonialiștii americani au 
putut să domnească în voie, se apropie 
de sfîrșit. Un exemplu convingător 
îl constituie evenimentele petrecute 

de Fam Van Dong în expunerea sa, 
delegații Cambodgiei și Laos-ului 
n-au reușit să aducă nici un argu
ment valabil împotriva faptelor evi
dente conținute în discursul minis
trului de externe al R. D. Vietnam.

In cuvîntarea sa, V. M. Molotov a 
arătat că conferința de la Geneva 
trebuie să examineze atît problemele 
politice cît și problemele militare 
legate de restabilirea păcii în Indo- 
china. Se remarcă, a arătat V. M. 
Molotov, că există o contradicție în
tre declarațiile despre dorința de pace 
— făcute de unele delegații — și 
obstacolele ridicate în calea realiză
rii unui acord. V. M. Molotov a ară
tat că a fost necesar să treacă peste 
o lună de zile pînă ce s-a putut sta
bili un contact direct la Geneva în
tre părțile beligerante, cu toate in
sistențele unor delegații, între care 
și cea sovietică. Șeful delegației so
vietice s-a ocupat apoi de problema 
organismului internațional de supra
veghere a acordului de armistițiu și 
a demascat încercările făcute de u- 
nele delegații de a împiedica reali
zarea unui acord în această chestiune.

După cuvîntarea lui V. M. Molotov, 
ședința a luat sfîrșit.

Acțiunile care au atins cursul cel 
mai ' coborît aparțin societăților 
„Bethleem Steel“, „General Motors“, 
„Sears Roebuck“, „American Tele
phone“, „New York Central“ și 
„Standard Oil“.

erto-Baries au confirmat faptul că 
vase ale flotei maritime nhilitare a- 
mericane opresc și percheziționează 
în apele teritonale ale Hondurasului 
și Guatemalei vasele de transport 
care navighează spre Guatemala.

în Guatemala. In 1944 poporul l-a 
înlăturat pe dictatorul Ubico, omul 
de încredere al societății „United 
Fruit“, iar de atunci țara are un gu
vern alcătuit din reprezentanți ai a- 
celor cercuri burgheze care se pro
nunță pentru independența țării, îm
potriva dominației monopolurilor a- 
mericane. »

Exemplul Guatemalei însuflețește 
popoarele celorlalte țări ale Americii 
Latine. Tocmai de aceea cercurile 
guvernante ale S.U.A. duc o campa
nie atît de furibundă împotriva Gua
temalei. Pe lingă comploturile care 
se organizează în interiorul țării, 
cercurile guvernante ale S.U.A. pre
gătesc o intervenție directă în Gua
temala.

Totodată, diplomația americană și 
organele americane de propagandă 
duc o campanie de calomnii împotri
va Guatemalei, prezentînd lucrurile 
ca și cum această mică republică bur
gheză ar fi, nici mai mult nici mai 
puțin, un...... focar primejdios de co
munism“.

In spatele steagului fals al „anti
comunismului“, imperialiștii S.U.A. 
speră să mențină pe veci rîriduielile 
regimului colonial în America Latină. 
Ei urmăresc cu atîta persistență șă 
se răzbune împotriva Guatemalei, 
pentru că această țară a devenit ste
garul popoarelor din America Latină 
în lupta lor pentru independență. De 
aceea, nu este întîmplător că în toate 
țările Americii Latine toți cei cărora 
ie este dragă-, independența patriei, 
își ridică glasul în apărarea Guate
malei. Patrioții din America Lati-nă 
știu că o intervenție în Guatemala ar 
ușura imperialiștilor americani repri
marea mișcării de eliberare națională 
în toate țările Americii Latine. (Ager
pres) (Text prescurtat după „Pravda“)

Mijloace importante din Bugetul 
de Stat al U.R.S.S. vor fi cheltuite 
anul acesta pentru întreținerea și lăr
girea așezămintelor de copii, pentru 
construirea de noi creșe și grădinițe 
de copii.

In anul curent vor fi puse în func
țiune gr'ădinițe de copii cu o capaci
tate de 110.670 Ioduri și creșe pentru 
58.000 de copii, de două ori mai mult 
decît s-a construit în anul 1953.

In ultimii trei ani, numărul așeză
mintelor pentru copiii muncitoarelor 
din întreprinderile textile, de confec
ții, tricotaje, încălțăminte și alte în
treprinderi ale industriei ușoare ă 
crescut cu 30 la sută. Numai anul

Securitatea europeană 
și Organizația Națiunilor Lnite 

de G. TAVROV
Proiectul bazelor Tratatului gene

ral european cu privire la securitatea 
colectivă în Europa, propus de Guver
nul Sovietic, este apreciat de toate 
popoarele iubitoare de pace ca o im
portantă contribuție ia asigurarea 
păcii și securității colective, cucerește 
noi partizani în cele mai diferite pă
turi sociale ale popoarelor din țările 
europene.

Cercurile agresive internaționale 
care urmăresc cu tot dinadinsul să 
împiedice realizarea unui sistem de 
securitate colectivă, încearcă să-și 
mascheze refuzul de a accepta pro
punerea sovietică prin diferite ma
nevre neîndemînatice, în scopul indu
cerii în eroare a opiniei publice.

Din aceste manevre fac parte afir
mațiile artificiale și neîntemeiate ale 
reprezentanților puterilor occidentale 
că crearea unui sistem de securitate 
colectivă în Europa „nu ar aduce nici 
o contribuție la ceea ce există, de pe 
acum“, că o astfel țde organizație ar 
fi „fără folos“ și chiar „primejdioasă“, 
deoarece existența ei „ar atrage după 
sine subminarea prestigiului Organi
zației Națiunilor Unite“.

Se știe că scopurile proiectului 
Tratatului general european se află 
în deplină concordanță cu scopurile 
Organizației Națiunilor Unite definite 
în Charta O.N.U. încheierea unui tra
tat general ar constitui nu numai o 
reafirmare din partea membrilor 
O.N.U. — participanți ai tratatului, 
a obligațiilor lor asumate în cadrul 
Chartei O.N.U., dar ar avea o deose
bită însemnătate pentru o serie de 
state europene care în prezent, din

Pacea .în Indochina trebuie să fie restabilită
Conferința de la Geneva a miniștri

lor afacerilor externe a repurtat în 
ședința din 29 mai primul său suc
ces în calea spre restabilirea păcii în 
Indochina.

in comunicatul, dat publicității după 
ședință se propune ca reprezentanți 
ai comandamentelor armatelor fran
ceză și vietnameză să se întîlnească 
imediat la Geneva și să ia contact la 
fața locuiții pentru a discuta proble
ma modului în care trebuie așezate 
trupele după încetarea ostilităților în 
Indochina, începînd cu chestiunea zo
nelor de regrupare dih Vietnam.

De îndată ce s-a aflat de adopta
rea acestui comunicat, pe culoarele 
conferinței s-a produs o înviorare. 
Observatorii au văzut în aceasta un 
indiciu că tratativele intră în faza 
căutărilor de hotărîri concrete care 
să permită realizarea reglementării 
pașnice în Indochina. Trebuie subli
niat eă punctele asupra cărora s-a 
căzut de acord au constituit obiectul 
unor minuțioase discuții preliminare 
și al unui acord între delegații. In 
cadrul unei serii de întrevederi între 
șeful delegației U.R.S.S., V. M. AAo- 
lotov, și șeful delegației Angliei, A. 
Eden, au fost examinate problemele 
expuse în comunicat. Ei au discutat 
importanta problemă cu privire la 
stabilirea unui contact între cele două 
comandamente, atît la Geneva cît și 
la fața locului, așa cum a propus U- 
niunea Sovietică în cadrul ședințelor 
restrînse la care s-a discutat proble- 

trecut au fost deschise 100 de noi 
grădinițe și creșe.

Ministerul Alărfurilor Industriale de 
larg consum al U.R.S.S. alocă anul 
acesta pentru construcția de așe
zăminte pentru copii peste 97 mili
oane de ruble — aproape de două 
ori mai mult decît anul trecut. Se 
vor deschide încă 190 de grădinițe 
și creșe în orașul Moscova, în regiu
nea Moscova, precum și la Lenin
grad, Kineșma, Kazan, Novosibirsk și 
în alte orașe.

Orășele întregi de așezăminte pen
tru copii iau ființă la Kamîșin, Naro- 
Fominsk, Minsk, Kiev și în alte o- 
rașe, unde se creează noi mari între
prinderi ale industriei ușoare.

diferite cauze, nu sînt membre ale 
Organizației Națiunilor Unite. Înche
ierea unui Tratat general european ar 
contribui la reglementarea pașnică a 
litigiilor locale și europene. Totodată, 
acest lucru nu ar afecta în nici un 
fel competența organelor O.N.U. în 
aceste probleme.

Hotărîrile proiectului Tratatului^ge- 
neral european referitoare la măsu
rile împotriva unei agresiuni armate 
în Europa, fiind bazate pe prevederile 
corespunzătoare ale Chartei O.N.U, 
nu sínt cîtuși de puțin o repetare a 
acestora. Charta O.N.U. prevede drep
tul statelor la autoapărare indivi
duală și colectivă. Totuși, dreptul de 
a acorda ajutor victimei unei agre
siuni armate nu înseamnă însă că 
statul este obligat să acorde un ase
menea ajutor. Proiectul Tratatului 
general european prevede însă obli
gația de a acorda ajutor reciproc pe 
plan european.

Este suficient să punem față în 
fată prevederile corespunzătoare ale 
Chartei O.N.U. și ale Tratatului gene
ral european și devine evident că crea
rea unui sistem eficace de securitate 
europeană nu nurtiăT că Tiu poate să 
prejudicieze autoritatea O.N.U. dar, 
dimpotrivă, va contribui la ridicarea 
prestigiului Organizației Națiunilor 
Unite.

In realitate, prestigiul Organizației 
Națiunilor Unite este știrbit de poli
tica „de pe poziții de forță“ de care 
continuă să se cramponeze cercurile 
guvernante ale S.U.A., deși a fost 
de mult dovedită totală eî netemei- 
nicie.

de I. JUKO¥ și I. PI.1ȘEVSKI 
ina indochineză.

Dat fiind că reprezentanții Franței 
manifestă interes pentru rezolvarea 
problemei indochineze, numai în mo
mentul cînd parlamentul francez in
clude această problemă pe ordinea de 
zi a lucrărilor sale, comportarea de
legației franceze nu poate să nu a- 
fecteze lucrările conferinței de la Ge
neva. Trebuie menționat că orice pas 
îndreptat spre destinderea încordării 
internaționale în Asia de sud-est este 
întîmpinat cu ostilitate de anumite 
cercuri din S.U.A., care sînt intere
sate în intensificarea cursei înarmă
rilor.

In această privință, interesele a- 
mericanilcțr se ciocnesc de interesele 
Angliei care nu este dispusă să par
ticipe la înjghebarea acestui pact me
nit să înlesnească infiltrarea conti
nuă a monopolurilor americane în 
zona de interese engleze din Asia.

Acordul realizat în ședința din 29 
mai a conferinței de la Geneva des
chide calea spre reglementarea paș
nică a problemei indochineze. Zilele 
ce vor urma ne vor arăta în ce mă
sură delegațiile puterilor occidentale, 
și în primul rînd delegația franceză, 
intenționează să țină seama de cere
rile unanime ale cercurilor largi ale 
opiniei publice, ajungînd la un acord 
cu privire la încetarea operațiunilor 
militare în Indochina, și să obțină o 
reglementare pașnică care să cores
pundă principiilor libertății și inde
pendenței naționale a popoarelor.
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