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Irr corpul ziarului :
Din^ munca și viața minerilor din 

țările de democrație populară.
In sprijinul luptei minerilor. 
Din activitatea unui cerc pedagogic. 
Cititorii ne sezisează...

•X (pag. 2-a)
VIAȚA DE PARTID : D. Crișan — 

Conducerea politică a sindicate
lor, preocupare a organizațiilor 
de bază.

O organizație U.T.M, care trebuie 
să lichideze cu lipsurile.

> (pag. 3-a)
Ecouri la comunicatul punerii în • 

funcțiune în U.R.Ș.S. a primei 
centrale electrice pe bază de e- 
nergie atomică.

,,In interesul păcii în Asia și în 
lumea întreagă".

(pag. 4-a)

Comuniștii — în fruntea luptei 
pentru realizarea angajamentelor 

• în întrecere
îndeplinirea angajamentelor luate în întrecerea socialistă 

ce se_ desfășoară în cinstea zilei de 23 August constituie una 
dan pîrghiile principale în traducerea în viață a măsurilor luate 
de partid și guvern cu privire la ridicarea nivelului de trai ma
terial și cultural al celei ce muncesc. In dorința lor de a în- 
tîmpina cea de a 10 a aniversare a eliberării patriei noastre 
de către glorioasa Armată Sovietică cu succese cît mai fru
moase numeroși mineri și tehnicieni de la minele Văii Jiului 
își depășesc lună de lună sarcinile de plan ce le revin.

La loc de cinste în lupta pentru depășirea ritmică și la 
toți indicii a sarcinilor de plan, a angajamentelor luate în cin
stea zilei de 23 August se. află brigăzile conduse de minerii co
muniști. Comunistul Ioan Fila care împreună cu brigada sa și-a 
luat angajamentul să-și depășească cu 50 la‘sută sarcinile’de 
plan ce-i revin, întîmpină. ziua de 23 August cu depășiri zilnice 
de plan de 75-80 la sută. La rîndul lor,% brigăzile conduse de 
minerii comuniști Iuliu Haidu de la mina* Petrila, Andrei Vizi, 
Andronic Iovan și Octavian lancu de la Vulcan, Ioan Gaiovschi 
de la Lupeni și alte zeci de brigăzi care în urma succeselor do- 
bîndite an de an extiag cărbune sau efectuează lucrări de pre
gătiri în contul anilor 1955-1957 întîmpină sărbătoarea elibe
rării cu depășiri de plan de 40-80 la sută.

Munca comuniștilor nu se rezumă însă la îndeplinirea sar
cinilor de plan și a angajamentelor în cadrul brigăzilor pe care 
le conduc sau din care fac parte. Ei sînt preocupați în perma
nență ca fiecare brigadă din revirul sau sectorul în care lu
crează să-și îndeplinească ritmic și la toți indicii sarcinile de 
plan. In acest scop, membrii de partid care posedă o înaltă ca
lificare profesională, împărtășesc minerilor experiența lor, aju- 
tîndu-i să se ridice la nivelul fruntașilor întrecerii socialiste. 
Avînd ca sarcină din partea organizației de bază să arate în 
mod practic cum trebuie folosită mașina de încărcat pentru a 
se obține o productivitate sporită, comunistul Andrei Vizi a 
.trecut după terminarea șutului pe la toate brigăzile care lu
crează cu mașini iie încărcat, demonstrîndu-le în mod practic 
cum se mînuiește mașina, cum se organizează locul de muncă 
în vederea folosirii din plin a mașinii de încărcat.

Brigada comunistului luliu Haidu de la mina Petrila este 
socotită pe drept cuvînt pepinieră de noi cadre de mineri. Zeci 
de mineri, cum sînt Ștefan Mihai, Ladislau Haidu, Androane 
losif și alții care au învățat meseria de miner în brigada tov. 
Iuliu Haidu, sînt azi fruntași ai întrecerii socialiste. Asemenea 
exemple din munca depusă de comuniști în îndeplinirea sarci
nilor de plan se pot cita multe la fiecare mină din Valea Jiului.

Trebuie spus însă că mai sînt unii mineri, membri de partid 
care se preocupă numai de realizarea sarcinilor de plan in bri
găzile pe care le conduc /ără să fie preocupați de munca altor 
brigăzi.

In această perioadă, cînd în Valea Jiului ca și pe întreg 
întinsul patriei noastre oamenii muncii se străduiesc să întîm- 
pine cea de a 10 a aniversare a eliberării Romîniei de către 
glorioasa Armată Sovietică cu sarcinile de plan îndeplinite și 
depășite, minerii comuniști trebuie să fie în fruntea întrecerii 
socialiste. Prin munca lor plină de abnegație ei trebuie să con
stituie un exemplu demn de urmat.

Fiecare membru de partid are datoria să se preocupe de 
creșterea producției și productivității muncii în sectorul unde 
lucrează, de economisirea materialelor și a energiei. In acest 
scop este necesar ca fiecare comunist să aplice metode înaintate 
de muncă, să ducă o intensă muncă politică pentru a mobiliza 
masele largi de mineri la aplicarea acestor8 metode. Comuniștii 
trebuie să vegheze de asemenea asupra felului cum conducerea 
administrativă asigură minerilor condiții optime de muncă și 
să ia poziție critică față de toți aceia care neglijează această 
problemă importantă, față de cei care neglijează folosirea din 
plin a utilajelor, care fac risipă de materiale.

Munca politică depusă de comuniști nu poate și nu trebuie 
să meargă de la sine. Rolul de conducător al acestei munci îl 
are organizația de bază. Ea trebuie să traseze sarcini concrete 
fiecărui comunist. Unor comuniști cu o înaltă calificare, de 
exemplu, li se poate trasa sarcina să se pYeocupe de ridicarea 
nivelului profesional al unui grup de tineri noi veniți la mina 
respectivă. De asemenea, se pot trasa sarcini legate de îmbu
nătățirea calității cărbunelui, descoperirea și folosirea rezer
velor interne, realizarea de economii, etc.

Trasarea de sarcini comuniștilor nu trebuie făcută la în- 
tîmplare. La repartizarea sarcinilor trebuie ținut cont de apti
tudinile profesionale ale fiecărui comunist în parte, de cunoș
tințele pe care le posedă în problema respectivă, cît și de locul 
său de producție. *

Organizația de. bază nu trebuie să se mulțumească numai 
cu faptul că a trasat sarcini concrete fiecărui comunist. Ea tre
buie să aibă ca preocupare permanentă controlul îndeplinirii 
sarcinilor, să ajute pe comuniști în ducerea la bun sfîrșit a sar
cinilor încredințate.

Situîndu-se mereu în fruntea întrecerii socialiste, ducînd 
o intensă muncă politică, comuniștii vor mobiliza masele largi 
de mineri la îndeplinirea ritmică și la toți indicii a sarcinilor de 
pian, la îndeplinirea și depășirea angajamentelor luate în cin
stea zilei de 23 August.

Spre noi succese în întrecerea socialistă
în cinstea zilei de 23 August
Se extinde metoda graficului ciclic

La mina Aninoasa, înce- 
pînd de la 1 iunie a. c„ lu
crau după metoda graficului 
ciclic 4 brigăzi de mineri.

In răspunsul dat chemării 
la întrecere socialistă a ce
lor 13 întreprinderi fruntașe 
din» Capitală în cinstea zilei 
de 23 August, colectivul mi
nei Aninoasa și-a luat prin
tre altele angajamentul de a 
extinde m tod;i graficului ci
clic la 6 brigăzi «de mineri, 
adică cu 2 brigăzi mai mult. 
Și acest angajament a fost 
tradus în fapte., lncepînd cu 
data de 1 iulie la mina Ani
noasa lucrează după metoda 
graficului ciclic 7 brigăzi de

mineri dintre care 5 în steril 
iar 5. în cărbune.

Cele 3 brigăzi care au tre
cut să muncească în prezent 
după metoda graficului ci
clic sînt conduse de tov. losif 
Bonk din sectorul V, Ioan 
Oprean din sectorul 1 și Au- 
gustin Guran din sectorul IV 
Priboi.

Tot la mina Aninoasa nu
meroase brigăzi de mineri 
reușesc, să obțină succese în
semnate în lupta pentru în
deplinirea angajamentelor lu
ate în cinstea zilei de 23 Au
gust. ■

Așa de exemplu, brigada

Sortăreasă fruntașă

Muncitoarele din secția sortare a Filaturii Lupeni, 
muncesc cu .însuflețire‘pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea celei de a 10-a aniversări a eliberării pa- • 
triei noa.stre de către glorioasa Armată Sovietică.

Printre muncitoarele din secția sortare care zilnic își 
depășesc productivitatea planificată, se află și sortăreasa 
Ana Groza. Controlînd cu multă atenție sculurife de 
mătasă sortăreasa Ana Groza a reușit ca în perioada 1-28 
iunie a. c. să sorteze 780 kg. fire peste plan. 580-775 kg. 
fire de mătasă peste plan au sortat și muncitoarele Ghi- 
zela Doroț, Eleonora Frățilă, Ioana Dumitraș și altele din 
secția sortare.

IN CLIȘEU : Fruntașa întrecerii socialiste Ana Groza 
examinînd cu atenție sculurile de mătasă.

de mineri condusă de frun
tașul întrecerii socialiste Mi
hai Tucaciuc lucrînd într-un 
abataj figuri din sectorul 111 
Pîscu a înregistrat o depăși
re a sarcinilor de plan pe 
luna trecută, de peste 50 la 
sută.

Cu depășiri de 12-30 la 
sută ale sarcinilor de plan, 
au încheiat luna iunie și mi
nerii din brigăzile conduse 
de tov. Nicolae Bar, Nicolae 
Stanciu. Ioan Țurlui, Ale
xandru Nedelcu, Ilie Palotai 
și alții de la mina Aninoasa.

ELENA LIC1U 
corespondent

Un bilanț 
îmbucurător

Muncitorii de la prepara
ția de cărbune din Petrila 
au încheiat luna iunie cu 
realizări grăitoare.

Echipele de lăcătuși con
duse de tov. Mihai Maizen- 
bach, Ilie Fatcaș și Ale
xandru Mihăilă care lucrea
ză in contul anului 1955 au 
înregistrat depășiri ale sar
cinilor de plan de 50-60 la 
sută.

In secția bobirtaj lucrea
ză și tinărul muncitor Dio- 
nisie Bako. In cinstea zilei 
de 23 August el și-a luat 
angajamentul să bobineze 
8 motoare electrice Tină
rul Dionisie Bako realizează 
zilnic depășiri de plan de 
50 la sută la această lu
crare.

Cu 30-44 la sută își în
trec sarcinile de plan și 
muncitorii Adalbert Daniel, 
Teodor Calda, Ștefan Tira- 
chi, Ernest Indig, Adalbert 
Hirsch și alții.

MARJA MORARU 
't corespondent

DIN PATRIA NOASTRA

CRA1OVA (Agerpres).
Intensificîndu-și munca în 

cinstea zilei de 23 August, 
peste 15 întreprinderi din re
giunea Craiova, printre care 

'Fabrica de confecții ,,I. C. 
Frimu" din Craiova, Fabrica 
de uleiuri vegetale „Hărni
cia“ din Podari, Uzina de 
mașini și unelte agricole ,,7 
Noiembrie“ și-au îndeplinit 
înainte de termen planul pe 
luna iunie.

Muncitorii de la mina

Roadele întrecerii
Schela, de exemplu, au înde
plinit cu 10 zile înainte de 
termen planul pe luna iunie, 
în procent de 102 la sută. 
Minerii Grigore Vlădoiu, Ni
colae Amara și Constantin 
Hrisu îndeplinesc cîte două 
norme și jumătate îptr-un șut.

★
BRĂILA (Agerpres).
Muncitorii din portul Brăi-- 

la au fost printre primii din 
oraș care au răspuns chemă
rii la întrecere lansată de

întreprinderile din București, 
luîndu-și angajamentul de a 
acceleră ritmul descărcărilor 
de vase. Primele rezultate 
n-aii întîrziat. să se arate. 
Vasul bulgar „Hristo Smir- 
nenski" a sosit în port; des
cărcarea lui s-a făcut cu 20 
de ore înainte de termenul 
stabilit.

•Echipajele de pe vasele de 
transport sînt și ele în între
cere. A

Comemorarea morții lui Ștefan cel Mare
SUCEAVA (Agerpres).
Cu prilejul comemorării a 

450 de ani de la moartea lui 
Ștefan cel Mare, filiala Iași a 
Academiei R.P.R. a organi
zat joi în sala Casei de cul
tură „Ciprian Porumbescu“

din Suceava o adunat^ pu
blică la care a participat un 
mare număr de persoane.

Cu acest prilej, prof.. univ. 
Ilie Grămadă a vorbit despre 
însemnătatea epocii lui Ștefan 
cel Mare. Vorbitorul a scos 
în evidență personalitatea

domnitorului care a condus 
la luptă poporul moldovean 
împotriva jugului otoman, 
pentru independență, .scoțînd 
în relief legaturile strînse 
statornicite în această epocă 
între Moldova și Rusia.
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Cititorii ne sezisează...
★

Inventar
La Petrila și 

Lonea funcționează 
in fiecare din a- 
ceste localități cite 
o farmacie. Cu 
toate acestea exis
tă zile, mai ales 
ultimele zile ale 
lunii, cind nu poți 
cumpăra nimic din 
aceste farmacii.

Ești bolnav, me
dicul ți-a prescris 
un medicament, fie 
chiar un pirami
dón, nu-l poți procura de la farma
ciile din Petrila și Lonea pentrucă a- 
mîndouă, și exact in același timp, 
farmaciile tsint in... inventar. Insiști
— degeaba. Răspunsul vine prompt:
— Sintem in inventar, nu vă putem 
servi. Mergeți insă la farmaciile din 
Petroșani, sau treceți dvs. peste clte
va zile... Cu alte cuvinte: lungește-i 
doamne boala pină se termină inven
tarul !... Și dacă mai ai și norocul să 
te doară vreo măsea, apoj țin te!

Nu s-ar putea ca la cele două far
macii să se facă inventarul ca și la 
farmaciile din Petroșani, nu în ace
leași zile, ci în zile diferite ?

M. VACHOLD 
corespondent

Renovare prelungită
De mai multe 

luni de zile res
taurantul din Lu- 
peni a fost inchis 
pentru... renovare. 
La început, mine
rii au primit cu 
bucurie această 
veste: — In . sfir- 
șit, va fi pus la 
punct locctlul și 

vom avea și noi un restaurant fru
mos. Pentru asta merită să aștepți 
clteva săptămini.

Timpul insă nu stă-n loc. In loc 
stau doar lucrările de reparație. Nu 
odată s-au dus minerii la restaurant, 
dar se opreau nedumiriți in fața la
cătului de pe ușă și a afișului care 
anunța: „In renovare'“. Această si
tuație durează nu mai puțin de o ju
mătate de an.

Lucru curios: clteva reparații la un 
loa durează mai mult decit construi
rea unui bloc cu 3 etaje și 40-60 d- 
partamente. De ce 2

Este timpul ca Sfatul popular al 
orașului Lupeni să vadă odată acest 
lucru.

I. MU NT E AN U 
corespondent

I RestaubahtJ

In sprijinul luptei minerilor
Colectivul de muncitori și tehni

cieni de la atelierul mecanic al mi
nei Aninoasa sprijină activ lupta mi
nerilor pentru a da patriei cît mai 
mult cărbune. Anrfbnați în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în cinstea 
zilei de 23 August ei înregistrează 
succese frumoase în producție.

Lucrînd la modificarea culbutoare- 
lor de rezervă, muncitorii Simion Cri- 
șan și Virgil Tudor au reușit să-și în
treacă sarcinile de plan cu 41 la sută 
pe luna iunie.

Tot în acest atelier lucrează și fie
rarii Alexandru Balint și Eugen Ma

• Din activitatea unui cerc pedagogic
Cercul pedagogie la educație fizică 

a funcționat anul acesta în condi- 
țiuni bune. El șT-a început activitatea 
în luna septembrie 1953. Prin grija 
secției de învățămînt — care a spri
jinit efectiv activitatea sportivă din 
raionul nostru — ziua de joi a fost 
lăsată liberă profesorilor de educație 
fizică din toate școlile din raion, pen
tru a participa la ședințele cercului 
pedagogic, organizate odată la două 
săptămîni.

In cercul pedagogic au activat a- 
nul acesta 20 profesori de educație 
fizică din școlile elementare, profe
sionale și medii.

Programa analitică trimisă de Mi
nisterul Invățămîntului a fost îndepli
nită. In plus, în cele 14 ședințe'ale 
cercului au fost tratate unele proble
me locale (organizări de concursuri 
pentru școlile medii și profesionale, 
spartachiada pionierilor și școlarilor 
activitatea F.G.M.A. din școlile de 7 
ani, etc.).

S-au predat lecții metodice, lecții 
deschise șl antrenamente personale la 
gimnastică (sol, aparate, de bază, 
etc.), atletism și jocuri sportive (oină, 
handbal, baschet). S-au susținut teze 
politice, recenzii de cărți de litera
tură sportivă, rapoarte de activitate, 
etc.

De remarcat este caracterul de a- 
plicativitate pe care l-a avut cercul 
pedagogic Ia educație fizică. Învă
țămintele trase din cele 14 ședințe, 
organizate în diferite centre din Va
lea Jiului, în special în Lupeni și Pe
troșani (unde există săli de gimnas
tică) au fost aplicate la ore cu mult

Conferință
Zilele trecute a avut loc la Petro

șani o conferință interconfesională la 
care au participat reprezentanți ai 
cultelor religioase din Valea Jiului.

Cu acest prilej dr. Gheorghe Li- 
țiu, vicar episcopesc, a vorbit celor 
prezenți despre importanța documen
telor sesiunii extraordinare a Consi

rin. Muncind la conîecționarea de 
macaze pentru linii ferate subterane, 
aceștia și-au depășit zilnic producti
vitatea planificată cu 40 la sută.

Muncă însuflețită desfășoară în 
întrecerea socialistă în cinstea zilei 
de 23 August și tov. loan Drăgoi, lo- 
sif Hribal, Avram Crișan, Gheorghe 
Dobrică, Gheorghe Barbu și alții de la 
acest atelier care își întrec cu regu
laritate sarcinile de plan cu 20-30 la 
sută.

LUCIA LICIU 
corespondent

succes de profesorii de educație fi
zică. In felul acesta s-a îmbunătățit 
activitatea sportivă în școli.

In general, toți profesorii au acti
vat în cercul pedagogic, fie predînd 
lecții deschise cu elevii sau lecții me
todice, fie prelucrînd teze politice, re
cenzii de cărți etc. Merită a fi eviden- 
țiați tov.» prof. Teodorina Gurtavenco 
(Vulcan), loan Ciortea (Lupeni) și 
Rodica Silagvi (Petroșani). Dezinte
res au arătat profesorii de educație 
fizică din școlile profesionale din 
Vulcan și Aninoasa, care n-au parti
cipat la ședințe cei de la școala ma
ghiară din Lupeni și din școala teh
nică dip Lupeni (cu excepția prof. 
Șt. Popescu). Aceste școli au avut o 
activitate sportivă redusă.

In activitatea cercului pedagogic 
au existat și unele lipsuri. Uneori, în 
cadrul ședințelor discuțiile se prelun
geau prea mult și se scurta durata 
părților practice. Unii profesori nu 
participau efectiv la antrenamente 
din lipsă de echipament (exemplu 
tov. prof. Sanda Boteanu din Dără- 
nești). La începutul anului școlar 
punctualitatea profesorilor lăsa de 
dorit, iar în cadrul ședințelor nu se 
folosea în suficientă măsură critica 
și autocritica. La ultima ședință din 
luna mâi, la care au luat parte și to
varășii de la secția de învățămînt și 
C.C.F.S., s-a făcut analiza activității 
sportive în școli și s-au luat măsuri 
cu privire Ia îmbunătățirea activității 
sportive în viitorul -an școlar.

Prof. C. CAPAȚINĂ 
responsabilul cercului pedagogic 

de educație fizică

liului Mondial al Păcii de la Berlin. 
Apoi s-au prezentat două referate tot 
pe această temă, care au fost urmate 
de discuții.

Din discuțile purtate asupra refe
ratelor au reieșit că reprezentanții 
cultelor ~sînt hotărîți să slujească 
cauza păcii și să lupte pentru apăra
rea ei.

In Editura Tineretului a apărut ;

„Povesfiri bulgare'
Volumul cuprinde o seamă de po

vestiri ale celor mai reprezentativi 
scriitori bulgari.

In paginile cărții sînt înfățișate 
momente semnificative care oglindesc 
dragostea de muncă și de libertate a 
poporului bulgar, patriotismul fierbin
te, dîrzenia fără margini în lupta îm
potriva dușmanilor dinăuntru și din 
afara țării, pentru prosperitatea și în
florirea patriei.

Adresîndu-se m^elor largi de citi
tori, volumul „Povestiri bulgare“ a- 
jută la cunoașterea poporului frate 
bulgar și a luptei duse de acesta în 
decursul istoriei pentru libertate și 
independență.

Marina și drumul vieții ei
de A. Malinina

Malinina, mama Marinei Rascova, 
Erou al Uniunii Sovietice, vorbește 
în paginile romanului său despre fap
tele eroice și munca depusă de fiica 
ei în slujba patriei sovietice.

Muncind -cu perseverență, dînd do
vadă de calități excepționale, Marina 
devine prima femeie pjlot-observator 
de aviație din Uniunea Sovietică.

Modestă, curajoasă, disciplinată, ea 
și-a pus toate torțele de muncă în 
slujba patriei.

Deși activitatea pe tărîmul aviației 
îi ia foarte mult timp, Marina găsește 
vreme și pentru preocupările familia
re: ea își îngrijește mama, care a 
crescut-o și a educat-o în spiritul 
dragostei de muncă și țară, și este 
plină de grijă pentru a da aceeași e- 
ducație fiicei sale. In pagini emoțio
nante, este astfel înfățișată dragostea 
de mamă a Marinei care vrea ca fiica 
sa să devină o demnă cetățeană a 
patriei sovietice. ,

Lucrarea „Marina și drumul vieții 
ei“ se citește cu interes și emoție, în
călzind sufletul cititorului, dîndu-i 
posibilitatea să privească cu încre
dere realizarea scopurilor propuse în 
viitor.

Descoperirea de noi zăcăminte de 
cărbune în R. P. Chineză

Ziarul „Jenminjibao“ relateăză că 
în partea de vest a regiunii autonome 
a Mongoliei Interioare, în apropiere 
de orașul Baotou, unde se fac pre
gătiri în vederea construirii unui 
mare combinat metalurgic, au fost 
descoperite mări zăcăminte de cărbu
ne cocsificabil.

Ziarul relatează de asemenea că în 
bazinul carbonifer Datun, situat în 
apropiere de orașul Baotou, se efec
tuează mari lucrări de prospectări 
geologice, care strîng materiale în 
vederea elaborării de proiecte~pentru 
construirea unor noi mine.

Noi succese ale minerilor 
cehoslovaci

Colectivele de mineri din bazinul 
carbonifer Ostravâ-Karvina, care dă 
aproximativ 80 la sută din întreaga 
producție de cărbune a R. Ceho
slovace, au obținut o nouă mare vic
torie în producție, îndeplinind cu 
nouă zile înainte de termen planul

Din munca și viața minerilor 
din țările de democrație populară

semestrial de extracție a cărbunelui. 
Acest succes se datorește aplicării 
de noi metode înaintate în muncă și 
întrecerii socialiste desfășurate pe 
scară largă în cinstea Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

Minerii din bazinul de cărbune brun 
din nordul Boemiei — al doilea ca 
importanță din R. Cehoslovacă — 
muncesc de asemenea cu mult avînt. 
De cîteva luni ei depășesc conside
rabil planul. Pînă la sfîrșitul anului 
curent minerii din bazinul carbonifer 
din nordul Boemiei^și-au luat angaja
mentul să dea mai mult de 1.500.000 
tone de cărbune peste plan.

Minerii din bazinul carbonifer 
„Gheorghi Dimitrov“ au îndeplinit 
planul semestrial înainte de termen

Colectivele de muncitori de la mi
nele din bazinul carbonifer „Gheorghi 

Dimitrov“ au îndeplinit programul 
de extracție a cărbunelui pe primul 
semestru cu trei zile înainte de pre
vederile planului și au dat economiei 
naționale zeci de mii de tone de căr
bune peste plan.

In lupta pentru îndeplinirea planu
lui s-a remarcat colectivul minei „Di- 
mităr Blagoev“. Au obținut de ase
menea mari succese minerii de la 
mina „Temelko Nenkov“, care au în
deplinit planul în proporție de 112 la 
sută. Minerii de la mina „7 Septem
brie“ au îndeplinit planul de extrac
ție a cărbunelui în proporție de 111 
la sută.

★
Anul acesta, în orașul Dimitrovo 

— centru minier al R. P. Bulgaria, 
se desfășoară mări lucrări de con
strucție.

Au început lucrările de construcție 
a nouă mari blocuri de locuințe, care 
vor constitui noul cvartal „Mareșal 
Tolbuhin“. In centrul orașului Dimi
trovo se construiește un cămin pen

tru mineri și un preventoriu care va 
fi prevăzut cu secții de electroterapie 
și un cabinet de gimnastică terapeu
tică. Este în curs de terminare con
strucția unui palat al culturii.

Anul acesta, în orașul Dimitrovo 
se vor construi șase creșe și grădi
nițe de copii, o școală pentru mineri, 
cinci noi băi și o linie de troleibus.

îmbunătățirea nivelului de trai ai 
minerilor din R. D. Germană

In urma măsurilor luate de guver
nul R. D. Germane, datorită sporului 
de salariu și reducerii impozitelor, 
numai venitul anual al muncitorilor 
de la combinatul carbonifer din 
Nachterstedt a crescut cu 1.960.000 
mărci.

Combinatul are propria sa casă de 
odihnă. De curînd, au fost construite 
un bazin de înot, o creșă, o grădi
niță de copii și un club muncitoresc. 
Anul acesta, Î.100 copii ai minerilor 
de la minele de cărbune din Nachters
tedt vor fi trimiși, din fondurile uzi
nei, să-și petreacă vacanța în cele 
mai frumoase regiuni ale R. D. Ger
mane.
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Conducerea politică a sindicatelor, preocupare a 
organizațiilor de bază

In ‘lupta milioanelor de oameni ai 
muncii din patria noastră care se 
străduiesc să-și realizeze . înainte de 
termen sarcinile de plan ce le revin 
pe cel de al 4-lea an din cincinal, se 
străduiesc să întîmpine ziua de 23 
August cu angajamentele îndeplinite 
și depășite un rol deosebit de însem
nat îl au organizațiile sindicale. Ele 
trebuie să fie motorul întrecerii so
cialiste, să se preocupe de nevoile 
materiale și culturale ale oamenilor 
muncii, etc. îndeplinirea sarcinilor 
multiple ce stau în fața organizațiilor 
sindicale nu poate fi dusă însă la 
bun sfîrșit fără ca sindicatele să fie 
îndrumate și sprijinite în munca lor 
de fiecare zi de către organizațiile de 
partid, fără ca membrii de partid din 
aceste organizații să se achite cu simț 
de răspundere de sarcinile ce le re
vin.

Analizînd felul în care organiza
țiile de bază de la mina Petrila se 
preocupă de conducerea politică a 
secțiilor și grupelor sindicale se con
stată că majoritatea lor se achită cu 
succes de această sarcină. Organiza
ția de bază din sectorul III, de exem
plu, s-a interesat îndeaproape de felul 
cum comitetul de secție și grupele 
sindicale în colaborare cu conducerea 
administrativă au *organizat consfă
tuirile de producție ce au loc la înce
putul fiecărei luni, consfătuiri în care 
se arată realizările anterioare, sarci
nile de plan pe luna curentă pentru 
fiecare schimb al brigăzii în parte. 
Astfel, în analiza de la începutul a- 
cestei luni s-a arătat că brigăzile 
conduse de loan Marian și loan Stin
gă și-au depășit sarcinile de plan cu 
41 respectiv 47 la sută lucru care de 
altfel se arată la fiecare brigadă. Cu- 
noscîndu-și realizările anterioare și 
sarcinile de plan, minerii au posibili
tatea să pornească la întrecere socia
listă pe bază de angajamente con
crete. De exemplu, minerii din bri
gada condusă de comunistul loan 
Fila și-au luat angajamentul să în
tîmpine ziua de 23 August cu o de
pășire de plan de 50 la sută și să e- 
xecute lucrări de pregătiri de cali
tate. Pentru a-și putea îndeplini an
gajamentul luat, brigada sa a hotărît 
să treacă la aplicarea metodelor sovie
tice — graficul ciclic, Voroșin și Jan- 
darova. Angajamentul de a extrage 
în fiecare șut 2-10 tone de cărbune 
peste plan și-au luat și minerii din 
brigăzile conduse de tov. Francisc 
Bokai, loan Pop, Adalbert Kiss, Cor
nel Cenușă, Ștefan Biczoc și nume
roși alții'

Ca urmare a îndrumării și spriji
nirii de către organizația de bază din 
sector a secției și grupelor sindicale 

întrecerea socialistă a luat un larg 
caracter de masă. In cinstea’ zilei de 
23 August sînt antrenați în întrecere 
socialistă 98 la sută din minerii și 
tehnicienii sectorului. Un fapt pozitiv 
care scoate în evidență munca poli
tică de masă depusă de organizația 
de bază este acela că în sectorul 111 
al minei a fost antrenată în întrecere 
socialistă marea majoritate a munci
torilor auxiliari care trebuie să con
tribuie la asigurarea de condiții op
time de muncă brigăzilor de mineri.

Organizația de bază nu s-a mul
țumit numai cu îndrumarea și spriji
nirea comitetului și grupelor sindi 
cale în organizarea și desfășurarea 
întrecerii socialiste. Ea s-a preocupat 
de felul cum brigăzile au asigurate 
condiții tehnico-organizatorice optime 
de muncă, cum se ține evidența și 
cum sînt popularizate realizările ob
ținute. In urma recomandărilor fă 
cute de organizația de bază, comite
tul de secție sindicală a îndrumat pe 
mineri să scrie la gazeta de perete 
articole despre. metodele pe care le 
aplică, despre greutățile și lipsurile 
pe care le întîmpină în muncă. Pen
tru ca fiecare miner să-și cunoască 
din timp realizările dobîndite, comi
tetul de secție sindicală s-a folosit 
de ajutorul maiștrilor mineri de revir 
și abataje care la începutul fiecărui 
schimb arată sarcinile de plan ce-i 
revin brigăzii, precum și succesele 
obținute de minerii din schimbul an
terior. Acest fel de a populariza la 
fața locului de muncă realizările ob
ținute constituie un puternic stimu
lent pentru mineri.

O temeinică muncă politică de în
drumare și sprijinire a organizațiilor 
sindicale depune și organizația de 
bază nr. 6 "din sectorul XI investiții 
și altele.

Felul în care organizațiile de bază 
de la mina Petrila și-au îndeplinit 
rolul de conducător politic al între
cerii socialiste este oglindit prin fap
tul că aproape toți minerii și tehni
cienii minei sînt antrenați în între
cere socialistă, precum și în faptul 
că mina Petrila și-a îndeplinit sar
cinile de plan ce-i reveneau pe lună 
iunie în proporție de 101,7 la sută, 
situîndu-se .în fruntea întrecerii so
cialiste ce se desfășoară în cinstea 
zilei de 23 August.

Un merit în această direcție, îi re
vine comitetului de partid al minei 
care a îndrumat și sprijinit zi de zi 
organizațiile de bază și comitetul de 
întreprindere în această direcție.

Totuși organizațiile de bază de la 
mina Petrila mai au și unele lipsuri 

în ceea ce privește îndeplinirea ro

lului de conducător politic al orga
nizațiilor sindicale.

Biroul organizației de bază din 
sectorul II al minei s-a mulțumit că 
97 la sută din efectivul de mineri și 
tehnicieni ai sectorului sînt antre
nați în întrecere socialistă, fără să 
urmărească obiectivele. Acest lucru 
a făcut ca extinderea în cadrul între
cerii socialiste a metodelor înaintate 
de muncă, a luptei pentru economii, 
să fie date uitării. In sector se pot 
vedea numeroase materiale care stau 
risipite fără a fi folosite. Ca o lipsă 
a organizației de bază este .aceea că 
deși cunoaște faptul că tov. Rudolf 
Mi halak care este direct răspunzător 
de munca sindicală nu se achită de 
sarcini, el totuși nu a fost controlat 
și tras la răspundere de către orga
nizația de bază. Organizația de bază 
nu a căutat să sprijine și să îndrume 
comitetul de secție sindicală în pro
blema întăririi disciplinei în muncă, 
a grijii față de utilaj, etc.

Lipsit de sprijinul și îndrumarea 
organizației de bază, comitetul de 
secție sindicală s-a ocupat în mică 
măsură de aceste probleme. In sector 
sînt încă muncitori ca Ștefan Frățilă 
și Gheorghe Stocianu care nu îngri
jesc de utilaj, iar unii oameni cu 
munci de răspundere cum ar fi de 
exemplu artificierul Victor Györgyi 
refuză să puste după ora fixată.

O. altă lipsă care se observă ,1a 
majoritatea organizațiilor de bază de 
la mina Petrila este felul cum s-aui 
preocupat de satisfacerea nevoilor 
materiale și culturale ale oamenilor 
muncii, felul cum au îndrumat și 
sprijinit Organizațiile sindicale în a- 
ceastă direcție. Se poate spune că a- 
ceste probleme au fost considerate 
de către organizațiile de bază exclusiv 
o sarcină a sindicatelor.

Aceste lipsuri trebuie să dea de 
gîndit. In această perioadă eînd pe 
întreg întinsul patriei noastre se des
fășoară larg întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea angajamentelor spo
rite luate în cinstea zilei de 23 Au
gust, organizațiile de bază au dato
ria să acorde cea mai maré atenție 
îndrumării și sprijinirii secțiilor și 
grupelor sindicale. Ea trebuie să as
culte periodic rapoartele prezentate 
de comuniștii din conducerea organi
zațiilor sindicale, să arate lipsurile 
și să facă recomandări pentru îmbu
nătățirea muncii.

Lichidînd cu lipsurile pe care le ■ 
mai au în conducerea politică a sin
dicatelor, organizațiile de bază de la 
mina Petrila vor contribui lă îmbu
nătățirea muncii sindicale în toate 
domeniile de activitate.

D. CRI,ȘAN

Utilaje noi pentru sondori
Fabricile și uzinele patriei noastre 

în continuă dezvoltare au nevoie de 
tot mai mult cărbune. De aceea, mi
nerii din Valea Jiului luptă cu avînt 
pentru mărirea continuă a producției 
de cărbune.

In lupta lor. minerii se bucură de 
sprijinul muncitorilor și tehnicienilor 
de la l.S.E.C. Uricani. Aceștia se 
străduiesc să descopere noi straturi 
de cărbune în Valea Jiului. Peste tot 
se pot vedea turlele ascuțite ale son
delor de foraj. Cu ajutorul utilajelor 
moderne de care dispun, muncitorii 
de la l.S.E.C. scormonesc mărunta
iele pămîntului pînă la sute de metri 
adîncime, în căutarea de noi straturi 
de cărbune. Numărul utilajelor mo
derne de care dispun sondorii sporește 
continuu. Astfel, în ziua de 1 iulie, 
ei au primii* 2 noi tractoare K.D. 35 pe 
șenile necesare pentru transportul 
turlelor și grupurilor mecanice de fo
raj. De asemenea, în cursul lunilor 
trecute sondorii au mai primit gru
puri mecanice de foraj, poduri meta
lice, turle de sonde,- prăjini de foraj, 
etc.

Noi succese în muncă
Luptînd pentru traducerea în viață 

a angajamentelor întrecerii socialiste 
în întîmpinarea zilei de 23 August 
numeroși tineri muncitori de la Uzi
na de reparat utilaj minier din Petro
șani au încheiat luna iunie cu noi 
succese în muncă.

’ Echipa condusă de tînărul loan 
Tabugan din secția ajustaj, lucrînd 
la repararea vagoneților pentru mina 
Petrila și-a întrecut productivitatea 
planificată cu 85 la sută.

La fel ca și această echipă rezul-, 
tate importante în muncă au obținut; 
și tinerii din'secția mecanică printre1 
care loan Aspronie, loan Brîndău, 
Teodor Bența, Alexandru Balog, Du
mitru Feraru, Vasile Mascu și alții.. 
Folosind din plin capacitatea’ mașini
lor și aplicînd metode de muncă so
vietice ei au încheiat luna iunie cu 
depășiri a sarcinilor de plan de 60j 
1J9 la sută.

Prin munca lor tinerii muncitori 
de la Uzina de reparat utilaj minier 
din Petroșani sprijină minerii în lupta1 
pentru mai mult cărbune.

I. TALASMAN și M. GIRLEA 
corespondenți

Tragerea la sorți a libretelor 
C.E.C. cu cîștiguri

Duminică 4 iulie lâ orele 10 dimi
neața va avea loc în sala Teatrului 
de Stat din Petroșani, tragerea la 
sorți a libretelor de economii cu cîș
tiguri, emișe de unitățile C.E.C. și 
oficiile P.T.T.R. din regiunea Hune
doara.

Mina Uricani, deschisă în anii pu
terii populare, se dezvoltă zi de zi. 
Utilaje noi, moderne, tripiise de oa
menii sovietici sau produse de tînăra 
noastră industrie constructoare de 
mașini, fac munca minerilor mai fru
moasă, mai rodnică. Odată cu dez
voltarea minei, cresc oameni noi, lup
tători entuziaști pentru construirea 
socialismului în patria noastră. Prin
tre aceștia sînt numeroși tineri veniți 
din toate colțurile țării pentru a în
văța frumoasa meserie de miner.

In educarea acestor tineri, un rol 
însemnat revine organizațiilor U.T.M. 
Nu s-ar putea spune că comitetul 
U.T.M. de la mina noastră nu s-a’ 
preocupat de educarea acestor tineri. 
Dovadă este faptul că de la mina 
noastră a pornit chemarea la întrecere 
socialistă „Pentru cea mai bună bri
gadă, utemistă din industria cărbune
lui“ lansată de brigada utemistă con
dusă de tînărul Marin Stoiculescu.

La mina noastră sînt brigăzi de 
tineret ca cele conduse de Niță Bur
tea, loan Balea, Mihai Huniâdi și al
tele care prin depășirea sarcinilor de 
plan de 25-50 la sută se situează la 
loc de cinste în întrecerea socialistă 
ce se desfășoară în cinstea zilei de 
23 August.

O organizație U. T. M. care trebuie 
să lichideze cu lipsurile

I'oate aceste realizări nu ne îndrep
tățesc însă să nu vedem lipsurile care 
mai dăinuie în munca organizației 
noastre. Astfel, anul de învățămînt 
politic 1953-1954 nu s-a desfășurat 
în condiții din cele mai bune. Frec
vența Ia învățămînt a fost slabă, lec
țiile predate n-au fost îmbogățite cu 
exemple din munca și viața tinerilor 
mineri din Valea Jiului și mai ales 
de la mina noastră, lucru care a făcut 
ca lecțiile să fie monotone și lipsite 
de interes. Aceasta, pentru că tova
rășii din comitetul U.T.M. al minei 
și în special tov. Marin Stoiculescu 
care este direct răspunzător de a- 
ceastă problemă nu i-a acordat aten
ția cuvenită.

Lipsuri s-au manifestat și în munca 
sportivă. La mina noastră sînt nu
meroși tineri dornici să facă sport. 
Tovarășii Emeric Szabo, responsabil 
sportiv, se ocupă numai de echipa de 
fotbal, neglijînd celelalte ramuri spor
tive, ceea ce a făcut ca la mina Uri
cani să fie foarte puțini tineri purtă
tori ai insignei G.M.A. Din cauza de

zinteresului tov. Emeric Szabo, echipa 
de volei, cît și tinerii care practică 
atletismul, n-au echipamentul nece
sar pentru a participa la întrecerile 
sportive.

In vederea unei mai bune desfășu
rări a muncii brigăzilor de tineret, 
comitetul U.T.M. a trasat sarcină tov. 
inginer Nicolae Bîscă să se ocupe de 
problemele de producție și calificare. 
Tov. Nicolae Bîscă este tînăr cu mare 
putere de muncă, capabil să-și ducă 
la îndeplinire sarcinile trasate. »To
tuși, el nu s-a achitat cu cinste de ele. 
Mai mult, el a uitat că trebuie să 
participe la adunările organizației. 
Cu toate că comitetul U.T.M. al mi
nei cunoaște de mai mult timp faptul 
că tov. Nicolae Bîscă nu se achită de 
sarcinile trasate pe linie de organi
zație, el n-a fost tras la răspundere. 
Acest lucru nu este întîmplător, de 
oarece însăși tov. Florian Lelea, loc
țiitor de secretar, nu se achită cu simț 
de răspundere de sarcinile încredin
țate. Activitatea lui se mărginește 
doar la participarea la ședințele de 

comitet, iar în rest nu depune nici 
o muncă practică pe teren.

Lipsa principală o are însă tov. 
Vasile Rentea, secretarul organizației, 
care nu caută să se apropie de tineret, 
să-l atragă în activitatea de zi cu zi 
a organizației, mulțumindu-se să 
muncească de unul singur. Or, este 
clar că numai printr-o muncă colec
tivă se pot obține rezultate bune.

Toate aceste lipsuri din cadrul co
mitetului au avut repercursiuni și ă- 
supra birourilor organizațiilor de 
sectoare unde munca pe linie d*. 
U.T.M. are lipsuri serioase. Tinerii 
mineri nu sînt îndrumați pentru ca în 
întrecerea socialistă să lupte pentru 
realizarea de economii de materiale, 
grija față de utilaj, întărirea discipli
nei în muncă, calificarea, etc.

Comitetul organizației U.T.M. de 
la mina.Uricani poate și trebuie să 
lichideze cu aceste lipsuri. El trebuie 
să pornească cu hotărîre la muncă 
pentru a mobiliza masele largi de ti
neri mineri la îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecerea socialistă 
în cinstea zilei de 23 August, la în
deplinirea ritmică și la toți indicii a 
sarcinilor de plan pe anul 1954.

I STAICU, F. BERCEANU
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Ecouri la comunicatul
punerii în funcțiune în U.R.S.b.

a primei centrale electrice pe bază de energie atomică

„In interesul păcii în Asia 
și în lumea întreagă46

VARȘOVIA ' (Agerpres). — P.A.P. 
transmite:

Prezidiul Academiei de Științe a 
R. P. Polone a trimis urmăioarea te
legramă de felicitare prezraiului A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S., în le
gătură cu punerea în funcțiune a pri
mei centrale electrice din U.R.S.S. 
pe bază de energie atomică: „In nu
mele oamenilor de știință polonezi vă 
exprimăm bucuria pe care am sim
țit,-o la primirea știrii că prima sta
țiune electrică pe bază de energie a- 
tomică a fost pusă în funcțiune în 
Uniunea Sovietică.

Acest fapt este de o mare însem
nătate istorică și arată tuturor mo
dul în care ar trebui folosită știința 
spre binele întregii omeniri.

Opera oamenilor de știință și teh
nicienilor sovietici, care muncesc pen- 
!tru popor, pentru pace și pentru un 
viitor mai bun pentru întreaga ome- 

i nire, constituie pentru noi un exem
plu.

Vă urăm noi succese în nobila 
i dumneavoastră operă care servește 

dezvoltării continue a U.R.S.S. și 
păcii mondiale“.

V. M. Molotov a primit pe Urho Kekkonen
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
Lâ 2 iulie V. M. Molotov, minis

trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
'l-a primit pe Urho Kekkonen, minis-

Conferința
GENEVA (Agerpres).
La 2 iulie a avut loc la Geneva cea 

de a 20-a ședință restrînsă a celor

Uneltiri agresive ale S. U. A. asupra țărilor 
din sud-estul Asiei

WASHINGTON (Agerpres).
Reprezentanții cercurilor militariste 

amtrigane continuă să agite proiecttil 
in vederea încheierii unei alianțe ă- 
'gresivc în sud-estul Asiei.

Agenția Associated Press anunță 
că senatorul republican Alexander 
Wiley, președintele comisiei senato
riale pentru afacerile externe, a de
clarat că încheierea unui pact al A- 
siei de sud-est este „imperios nece
sară". Wiley a subliniat că Statele

Noi acțiuni în vederea
TOKIO (Agerpres).
In urma presiunilor crescînde e- 

xercitate de cercurile conducătoare a- 
mericane, guvernul loșida își conti
nuă cu febrilitate activitatea în vede
rea reînvierii militarismului agresiv 
japonez. Agenția France Presse a- 
nunță că la 1 iulie, ministrul japonez 
al Apărării a prezidat ceremonia 
creării oficiale a așa-numitei „forțe 
de autoapărare a Japoniei", nucleul

PE S
— După cum transmite postul de 

radio Grecia Liberă, la începutul lu
nii iunie a avut loc în fața primăriei 
din Glifada un miting la care au 
participat cîteva sute de persoane. 
Participanții la miting âu protestat 
împotriva transformării Greciei în 
bază militară.

— In cadrul schimburilor culturale 
prevăzute în acordul de colaborare 
culturală dintre R. P. Polonă și R. P. 
Chineză, la 29 iunie a sosit la Var
șovia o delegație alcătuită din scri
itori, muzicieni, artiști plastici și .re
prezentanți ai instituțiilor de artă și 
cultură din R. P. Chineză.

— Membrii delegației de sindica
liști englezi, care vizitează în pre
zent R. P. Polonă, au făcut o decla
rație presei în care și-au împărtășit 
impresiile lor asupra vieții și activi
tății poporului polonez. Ei și-au ex-

PRAGA (Agerpres). — CETEKA
Ziarele cehoslovace din 2 iulie a- 

cordă un loc de frunte punerii în 
funcțiune a centralei electrice pe bază 
de energie atomică în Uniunea So
vietică. Ziarul „Rude Pravo“, organ 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, publică un articol de fond 
intitulat „O nouă victorie a poporu
lui sovietic“ în care arată că punerea 
în funcțiune a acestei centrale elec
trice este o nouă și strălucită dovadă 
a rolului important jucat de știința 
socialistă sovietică —■ cea mai îna
intată din lume..

Articolul își exprimă convingerea 
că poporul sovietic nu se va mulțumi 
cu acest succes ci va extinde și va 
îmbunătăți rezultatele realizate pînă 
în prezent.

Articolul de fond al ziarului „Rude 
Pravo" ca și al altor ziare sublinia
ză primirea entuziastă făcută de po
porul cehoslovac faptului că în mîi- 
nile poporului sovietic energia ato
mică este pusă în serviciul omului.

trul Afacerilor Externe al Finlandei, 
șeful delegației guvernamentale fin
landeze.

Au fost de față V. Z. Lebedev, tri
misul U.R.S.S. în Finlanda.

e la Geneva
nouă delegații, în cadrul căreia s-a 
discutat problema restabilirii păcii în 
Indochina. '

Unite vor trebui să fie gata să spri
jine un astfel de pact cu forțele de 
luptă americane. ■

Exprimînd nerăbdarea conducăto
rilor americani față de ezitările „alia- 
ților" S.U.A. de a participa la o „ac
țiune comună“ împotriva popoarelor 
asiatice care luptă pentru libertate 
și independență, Wiley a cerut de a- 
semenea ‘ca „aliații să întreprindă 
imediat o acțiune atît în Europa cît 
și în Asia".

remilitarizării Japoniei ,
agresiv al forțelor japoneze. •

Actualul efectiv al acestor unități 
militare japoneze este de 122.560 de 
oameni. Potrivit datelor oficiale vă
dit micșorate, cercurile conducătoare 
japoneze intenționează să mărească 
în viitorul cel mai apropiat efectivul 
lor la 140.000 de oameni în armata 
terestră, la 16.000 de oameni în ma
rină — sporind totodată tonajul va
selor militare la 39.000 de tone.

CU RT
primat admirația față de munca pli
nă de abnegație cu care oamenii 
muncii polonezi și-au refăcut țara 
distrusă de război și față de grija 
statului de democrație populară pen
tru bunăstarea și creșterea nivelului 
de trai al poporului.

— Toate ziarele din 30 iunie din Pe
kin publică articole în legătură cu cea 
de a 33-a aniversare a Partidului 
Comunist Chinez, precum și știri din 
diferite părți ale țării cu privire la 
marele număr de oameni ai muncii 
fruntași în producție care au cerut 
să intre în partid în cursul ultimu 
lui an.

— La 29 iunie, delegația britanică 
de tineret, care se află în R. P. Chi
neză, a plecat de la Tiențin la Muk- 
den, după ce au vizitat orașele Han- 
ciou și Sanhai.

MOSCOVA (Agerpres).
„Pravda" publică în numărul său 

din 1 iulie articolul de fond intitulat 
„In interesul păcii în Asia și în lu
mea întreagă“.

Recent s-au încheiat tratativele 
dintre Ciu En-lai, premierul Consi
liului Administrativ de Stat și minis
trul afacerilor externe al Guvernului 
Central Popular al Republicii Popu
lare Chineze, și Jawaharlal Nehru, 
primul ministru și ministrul Aface
rilor Externe al Indiei. Cei doi oa
meni de stat a două din cele mai 
mari țări ale Asiei s-au întîlnit în 
capitala Indiei, Delhi, pentru a dis
cuta o serie de probleme de interes 
comun pentru India și China. Prim 
miniștrii și-au exprimat încrederea 
în prietenia între India și China care 
va ajuta cauzei păcii în lumea în
treagă și dezvoltării pașnice a țări
lor respective cît și a altor țări din 
Asia. Aceste tratative au fost duse 
în scopul realizării unei înțelegeri 
mai bune în ce privește problemele 
as;ei și pentru a promova eforturile 
pașnice și de colaborare depuse lao
laltă cu alte țări din lume în vederea 
rezolvării acestor probleme și a altor 
probleme asemănătoare. Prim miniș
trii au căzut de acord ca țările lor 
să mențină o strînsă legătură pentru 
ca între cele două țări să existe în 
continuare o deplină înțelegere.

In tratativele lor, Ciu En-lai și 
Nehru au acordat o mare importanță 
problemei indochineze. Acest lucru 
este cu totul firesc. In momentul de 
față problema indochineză se discută 
la conferința de la Geneva a miniș
trilor Afacerilor Externe. Datorită e- 
forturilor reprezentanților U.R.S.S., 
R.P. Chineze și Republicii Democrate 
Vietnam, la Geneva s-a reușit să se 
traseze calea care duce la încetarea 
războiului și la reglementarea paș
nică a problemei indochineze. Acest 
rezultat nu convine însă cercurilor 
guvernante americane care sînt in
teresate în menținerea și agravarea 
încordării internaționale. In prezent, 
în spatele principalelor țări ale Asiei, 
aceste cercuri continuă să înjghebeze 
un bloc agresiv pentru a înăbuși miș
carea de eliberare națională din A- 
sia de sud-est și, în special, pentru a 
pune la cale o intervenție armată fă
țișă în treburile Indochinei.

Ir comunicatul care a fost dat pu- 
bhcdății. se arată că țelul principal 
a) tratativelor dintre India și China 
a 4ost realizarea unei înțelegeri lim
pezi a punctului de vedere al fiecăreia 
pentru a putea contribui la menține
rea păcii, atît prin colaborarea din- 
tr~ ele cît și cu alte țări. Aceste trata
tive au arătat că fără a ține seamă 
de deosebirile dintre sistemele so
ciale. țările care doresc pace pot să 
colaboreze cu succes, dacă ambele 
părți sînt interesate în această co
laborare si sînt gata să manifeste 
bunăvoință.

Participanții la tratativele de la 
Delhi au subliniat principiile care 
trebuie să determine relațiile dintre 
cele două țări. Aceste principii sînt 
următoarele cinci: respectarea reci
procă a integrității teritoriale și a' 
suveranității; neagresiune; neames
tecul reciproc în afacerile interne; 
egalitate și avantaje reciproce; coe
xistență pașnică. Este în afară de 
orice îndoială că adoptarea acestor 
importante principii atît în țările A- 
siei cît și în alte țări ăr putea să 
micșoreze primejdia de război, ar 
contribui la destinderea încordării

Sesiunea Consiliului Economic și Social 0. N. U.
GENEVA (Agerpres). — TASS
In cadrul ședinței din dimineața 

zilei de 30 iunie a celei de a 18-a 
sesiuni a Consiliului Economic, și So
cial O.N'.U., s-au discutat raportul 
prezentat de Fondul internațional 
O.N.U. pentru ajutorarea copiilor, 
precum și raportul secretarului gene
ral O.N.U. îh problema combaterii 
murdăririi apelor de mare cu petrol. 

în relațiile internaționale și ar mări 
posibilitatea colaborării între țări.

In lume există țări nu numai cu 
sisteme sociale diferite, ci și țări care 
se deosebesc prin nivelul lor de dez
voltare, există țări mari și mici, pu
ternice și slabe. Coexistența pașnică 
poate și trebuie să fie asigurată pe 
baza respectării în modul cel. mai 
strict a suveranității oricăreia din 
ele.

In comunicatul asupra tratativelor 
dintre Ciu En-lai și Nehru se subli
niază importanța reglementării poli
tice a problemelor privind Indochina. 
Relevînd că la conferința de la Gene
va s-a realizat un oarecare progres, 
prim miniștrii își exprimă speranța 
sinceră că într-un viitor apropiat e- 
forturile depuse la Geneva vor fi în
cununate de succes și vor duce la o 
reglementare politică a problemelor 
acestei regiuni. In continuare, ei își 
exprimă speranța că principiile rela
țiilor reciproce dintre state expuse în 
comunicat vor fi aplicate la soluțio
narea problemelor Indochinei, unde 
„reglementarea politică trebuie să 
aibă drept scop crearea unor state li
bere, democrate, unite și indepen
dente, care să nu fie folosite în sco
puri agresive sau să cadă victime a- 
gresiunii unei puteri străine".

Această declarație autorizată are o 
însemnătate cu alît mai mare, cu cît 
anumite cercuri, interesate în menți
nerea încordării internaționale, i în
cearcă în fel și chip să influențeze 
cursul tratativelor de la Geneva în 
așa fel, încît să amîne reglementa
rea politică pe termen nelimitat, măr- 
ginindu-se numai la un acord cu pri
vire la încetarea operațiunilor mili
tare.

Nu este necesar să se dovedească 
că numai reglementarea politică a 
problemei indochineze, care stă în 
fața conferinței de la Geneva, poate 
asigura pacea adevărată în această 
regiune a Asiei. Delegația sovietică 
a subliniat neîncetat importanța e- 
xaminării problemelor politice cu pri
vire la Indochina, deoarece instaura
rea unei păci stabile și sigure nu 
poate fi asigurată fără o înțelegere 
corespunzătoare în principalele pro
bleme politice.

Dacă toți participanții la tratative 
doresc nu în vorbe, ci în fapt să res
tabilească o pace trainică în Indo- 
china și să slăbească astfel încorda
rea internațională și să creeze condi
țiile si pentru reglementarea altor 
probleme, atunci în Indochina trebuie 
rezolvate nu numai problemele mili
tare-ci și cele politice. Fără aceasta 
reglementarea problemei indochineze 
nu este cu putință.

Numeroase organe de presă și în 
primul rînd presa din țările Asiei 
de sud-est condamnă încercarea 
S.U.A. și Angliei de a rezolva pro
blemele Asiei fără țările asiatice. 
Ziarul indonezian „Sin Po“, de pil
dă, a scris în numărul din 29 iunie 
că „a trecut pentru totdeauna timpul 
cînd problemele asiatice erau rezol
vate fără participarea asiaticilor în
șiși. Țările Asiei vor pace, prosperi
tate și progres în domeniul culturii 
și în toate domeniile".

Tratativele de la Delhi dintre Ciu 
En-lai și Nehru au fost duse în inte
resul păcii. Tocmai de aceea opinia 
publică din țările Asiei și din lumea 
întreagă salută rezultatele acestei în
trevederi. Ea este încredințată că a- 
ceste tratative vor contribui la cauza1 
păcii în lumea întreagă. (Text pres
curtat).

Pe marginea celui de al 2-leâ ra-î 
port a fost prezentată o rezoluție co
mună a delegațiilor Franței, Angliei 
și S.U.A., care prevede măsuri pen
tru combaterea murdăririi apelor de 
mare cu petrol. In sprijinul acestui 
proiect a luat cuvîntul reprezentantul 
U.R.S.S., P. N. Kumîkin. Rezoluția 
a fost adoptată în unanimitate.
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