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Consfătuirile de producție 
trebuie să fie bine organizate!

Muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderile Văii 
Jiului desfășoară astăzi, alături de întregul popor muncitor, între
cerea socialistă în cinstea celei de a 10-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de către Armata Sovietică. Rezultatele pe care 
oam nii muncii le dobîndesc in nrezent ••• succesele minerilor 
din Aninoasa în sporirea producției de cărbune, ale feroviarilor 
de la depoul Petroșani în economisirea combustibilului, ale con
structorilor de pe șantiere în darea în folosință înainte de termen 
a locuințelor muncitorești — oglindesc puternicul avînt al ma
selor celor ce muncesc în actuala etapă de desfășurare a întrecerii.

Succesele pe care colectivele harnice le âobîndesc în cinstea 
zilei de 23 August, lipsurile care mai sínt în unele locuri, carac
terizează felul cum conducerile administrative și organizațiile 
de masă, sub conducerea organizațiilor de partid, luptă pentru 
stimularea inițiativei creatoare a maselor, pentru sprijinirea și 
p’omovarea ei. Este clar pentru oricine că miile de tone ac căr
bune pe care le extrag peste plan minerii din Aninoasa sînt rodul 
muncii creatoare a zeci de brigăzi, a sute și sute de oameni, că 
cele 300 tone de combustibil economisite în prima decadă a lunii 
iulie la depoul C.F.R. Petroșani reprezintă eforturile depuse de 
zeci de mecanici și fochiști pentru a folosi cît mai intens rezervele 
locomotivelor.

Una din formele cele mai eficace de promovare și sprijinire 
a inițiativei creatoare a maselor o constituie consfătuirile de pro
ducție. Dar, în consfătuirile de producție nu numai că sînt scoase 
la iveală experiența pozitivă a fruntașilor, inițiativele lor bune, 
ci se analizează și lipsurile. Prin consfătuirile de producție, oa
menii muncii sînt atrași să participe la conducerea secțiilor, sec
toarelor și întreprinderilor lor.

In ultimul timp organizarea consfătuirilor de producție s-a 
îmbunătățit simțitor în. întreprinderile din raionul nostru. Ca 
exemple de consfătuiri bine organizate se pot da consfătuirea de 
analiză a activității pe luna iunte a colectivului minei Lupeni 
și consfătuirile zilnice de producție care au loc în cadrul sec
toarelor miniere de la mina Aninoasa. Consfătuirea de produc
ție de la mina Lupeni, ținută la începutul acestei luni,' -Uit 
putință minerilor și tehnicienilor de a ajuta conducerea minei 
si a se ajuta reciproc în rezolvarea problemelor procesului de 
producție. Ca un fapt foarte pozitiv este adoptarea unui program 
de măsuri tehnico-organizatorice în cadrul consfătuirii. Consfătu
irile de producție zilnice de la mina Aninoasa înlocuiesc rapoar
tele pe care maiștrii le fac în fața conducerii sectoarelor printr-o 
analiză mai temeinică a desfășurării muncii din ziua anterioară, 
la care participă maiștri, artificieri, supraveghetori, mineri șefi 
de brigăzi sau de schimb. Asemenea consfătuiri de analiză a 
muncii pe ziua precedentă au loc și îri unele secții de la U.R.U.M.P.

Nu peste tot în Valea Jiului se acordă însă atenția cuyenită 
organizării consfătuirilor de producție. La mina Lonea consfă
tuirile de producție se tărăgănează, la mina Petrila există tendința 
de a se organiza consfătuirile de producție pe mină numai cu 
vîrfurile, iar la uzina electrică din Petroșani consfătuirile de pro
ducție durează numai cîteva minute.

Organizînd consfătuiri de producție numai cu inginerii, tehni
cienii și cîțiva fruntași ai întrecerii socialiste, comitetul de între
prindere și conducerea minei Petrila ignorează aportul pe care Far 
putea aduce masele largi de muncitori la îmbunătățirea muncii. 
La această mină sistemul de a se lua angajamente de sus în jos, 
sub motivul că în acest fel tehnicienii din conducerile de sec
toare, maiștrii, sînt mai interesați în a crea condiții pentru înde
plinirea angajamentelor, duce în realitate la plafonarea anga
jamentelor de către tehnicieni, Iá frînarea inițiativei maselor.

Trebuie șă fie clar că la consfătuirile de producție este nece
sar să participe cît mai mulți oameni ai muncii, pentru că nu 
„vîrfurile” se izbesc întotdeauna de cele mai mari greutăți, ci 
muncitorii, la locurile lor de muncă. De asemenea, consfătuirile 
de producție organizate în scopul, luării de angajamente colec
tive trebuie să fie precedate de o intensă muncă politică de masă.

Analizarea profundă a anumitor probleme care se dezbat în 
consfătuirile de producție cere pe de o parte.timp, iar pe de altă 
parte crearea unor condiții favorabile pentru ca oamenii muncii 
să poată participa la analizarea lipsurilor și să vină cu propuneri 
de remediere a lor. Sub nici un motiv nu trebuie tolerată trans
formarea consfătuirilor de producție în mitinguri fulger, ținute 
de „ochii lumii”, cum se practică la uzina electrică din Petroșani.

Calea sigură de atragere a oamenilor muncii la dezbaterea 
diferitelor probleme de producție este traducerea neîntîrziată în 
viață a propunerilor lor.

In vederea îmbunătățirii continue a organizării consfă
tuirilor de producție, organizațiile de partid trebuie să se ridice 
împotriva tuturor manifestărilor de formalism și de paradă fti 
organizarea consfătuirilor de producție, manifestări care sînt ca
racteristice multor organizații sindicale și conduceri de între
prinderi din raionul nostru. Organizațiile de partid trebuie să 
combată cu tărie încercările de gîtuire a criticii de jos în cadrul 
consfătuirilor de producție, fie că se prezintă sub forma găsirii 
de „vină” și celui care scoate la iveală lipsurile, fie sub forma 
îngropării în sertare a propunerilor oamenilor muncii.

Consfătuirile de producție trebuie să devină pîrghii puternice 
de îmbunătățire a activității întreprinderilor, de stimulare a ini
țiativei creatoare a maselor 1

DIN VALEA JIULUI

La fel ca și la alte mine 
din Valea Jiului, minerii din 
sectorul 1 al minei Lonea se 
străduiesc să întîmpine Ziua 
minerului și cea de a 10-a a- 
niversare a eliberării patriei 
noastrs, cu realizări . din ce 
în ce mai bune în producție. 
Un viu interes a stîrnit ’ în 
rîndurile minerilor și tehni
cienilor din acest sector,- în
trecerea între brigăzile de 
mineri, întrecere care dă re
zultate frumoase.

Dacă ia începutul lunii bri
gada nr. 1, condusă de mi
nerul Iordache Butnaru, a-

întrecerea între brigăzile de mineri
neri le dobîndeau în întrece-vea o depășire de plan de 

numai 12 la sută, acum, în 
urma unei munci pline de 
avînt, ea a cîștigat întrecerea 
eu brigada nr. 2 condu-Ui de 
minerul Pavel Vargă. Bri
gada tov. Butnaru obține în 
prezent depășiri medii de 
plan de 62 la sută, iar cea 
condusă de tov. Vargă de 45 
la sută.

Minerii din brigada nr. 5 
condusă de Anton Niculăeș, 
tiu--si îe.-jenliii.?p<' I ’ înceou- 
tul lunii sarcinile de plan. 
Mobilizați însă .de succesele 
pe care alte brigăzi de mi

re, membrii acestei brigăzi 
și-au îmbunătățit organiza
rea muncii și odată cu aceas
ta au crescut și realizările 
lor. Acum brigada minerului 
Anton Niculăeș își întrece 
zilnic sarcinile de plan cu 23 
la sută.

In zilele care au mai ră
mas pînă la sfîrșitul lunii, 
minerii din sectorul I al mi
nei Lonea sînt hotărîți să dea 
o și mai mare amploare în
trecerii între brigăzi.

I. SAMSON 
corespondent’

Inovații aplicate la U. R. U. M. P.
In întrecerea: socialistă ce 

se desfășoară îh cinstea zilei 
de 23 August, inovatorii — 
purtători ai progresului teh
nic — sînt în primele rînduri.

Numeroși inovatori din ca
drul Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani au so
luționat pînă acum diferite 
probleme în diverse ramuri 
de activitate ’ale uzinei, con
tribuind la produc
tivității muncii. îmbunătăți
rea cahiapi produselor si re
ducerea prețului de cost.

Una din inovațiile care a-

jută la aplicarea metodelor 
de tăiere rapidă a metalelor 
este chernerul construit de 
tov. Rudolf Hains de la 
U.R.U.M.P. Noul dispozitiv 
introdus la strung este mai 
durabil si productivitatea 
muncii strungarilor crește. 
Inovația tov. Rudolf Hains 
pusă în nractică a dat rezul
tate pozitive și este extinsă 
în întreg atelierul de strun- 
gărie.

O inovație importantă este 
si aceea a tov. Gheorghe 
Chirca, laborant în laborato

rul chimic al uzinei. In acest 
laborator manipularea vase
lor mari cu acizi se făcea 
înainte de către trei sau pa
tru oameni, care erau expuși 
pericolului de a fi arși pe 
mîini Și pe haine de acizi. 
Tov. Gheorghe Chirca a ino
vat un dispozitiv simplu cu 
ajutorul căruia vasele cu a- 
cizi sînt manipulate de un 
singur laborant, fără risipă 
si fără a fi expus vreunui 
pericol.

VIOREL VASU 
corespondent

Un
Panoul de onoare despre 

care este vorba se află în fața 
policlinicii din Petroșani. A- 
cest panou — spun tovară
șii de la comitetul sindical 
raional al muncitorilor con
structori — a fost construit 
de către comitetul sindical 
de instituție din cadrul trus
tului 7 construcții. Și'tot a- 
ceșt' tovarăși -și-au. exprimat 
părerea că nu comitetul sin
dical de instituție amintit 
mai sus trebuia să amenaje
ze acest panou, că în reali
tate de panou s-a îngrijit mai 
mult serviciul de. organizarea 
muncii de la Trust.

panou de onoare uitat
E ceva neclar, după cît se 

vede. Fapt este însă că în 
prezent de acest panou nu se 
mai îngrijește nimeni. Foto
grafiile fruntașilor în între
cerea socialistă afișate pe 
panou înainte de 1 Mai a. c. 
au început să cadă, crengile 
de brad cu care panoul a fost 
împodobit s-au uscat și ele 
de mult.

De subliniat este și faptul 
că unii dintre fruntașii în
mii nea ale căror fotografii 
sînt pe panou nu mai sînt 
acum în Valea Jiului său nu 
mai sînt fruntași, iar alții au

realizări mult mai însemnate 
"și mai recente dobîndite în 
întrecerea socialistă în cin
stea zilei de 23 August.

Comitetul sindical raional 
al muncitorilor constructori 
are datoria să ia măsurile 
necesare pentru a face din 
panoul de onoare care în 
prezent e uitat, un mijloc de 
popularizare a muncitorilor 
și tehnicienilor constructori 
fruntași în întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 23 
August.

I. PETROVICI 
corespondent

Emisiunile locale ale centrului
In fiecare seară, după ce 

majoritatea oamenilor mun
cii din Petroșani se întorc 
de la lu,cru la casele lor, as
cultă cu mult interes progra
mele transmise în cadrul e- 
misiunii locale de centrul de 
radioficare.

1 •. centrul de radioficare

din Petroșani numeroși mun
citori, tehnicieni și ingineri 
de frunte vorbesc despre fo
loasele aplicării metodelor 
înaintate de muncă, despre 
lupta lor pentru realizarea 
și depășirea planului de.pro
ducție, despre întărirea lup
tei pentru economii, etc. Prin

de radioficare
tre cei care au vorbit în față 
microfonului centrului de ra
dii ficare din Petroșani se nu
mără tov. Iosif Bostan, res
ponsabilul brigăzii utemiste 
„Vasile Roaită“ de la revizia 
de vagoane C.F.R., Florian 
Băgăluț, inginer la secția 
mecanică de la U.R.U.M.P. 
Tov. Iosif Bostan a vorbit în 
fața microfonului despre an
gajamentele și realizările bri
găzii sale în întrecerea socia’- 
listă în întîmpinareâ zilei e- 
liberării patriei.

Săptămînal, centrul de ra
dioficare din Petroșani popu
larizează fruntașii în între
cerea socialistă ce se desfă
șoară în cinstea celei de a 
10-a aniversări a eliberării 
patriei noastre. De asemenea, 
centrul de radioficare trans
mite programe muzicale la 
cererea fruntașilor.

IN CLIȘEU : Operatoarea 
fruntașă de la centrul de ra
dioficare din Petroșani, tov. 
Elena Vasiliu, controlînd cr. 
nfenție aparatele înainte de 
începerea emisiunii locale.
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olaniei
Industria minieră 
a R. P. Polone

Industria carboniferă este una din 
' ramurile de bază ale economiei polo
neze. Planul de șase ani prevede ca 

I în 1955, ultimul an al planului de șase 
ț ani, extracția cărbunelui să se ridice 
| pînă la 100.000.000 tone. Minerii polo
nezi sporesc an de an extracția căr
bunelui. Anul trecut ei au dat țării 
88.700.000 tone, adică, aproape de 
2,5 ori mai mult, decît s-a extras în 
anul antebelic 1938.
întrecerea socialistă constituie o pîr- 

ghie importantă a îndeplinirii planurilor 
ide stat. In prezent iau parte în întrecere 
peste 3.000 brigăzi de mineri. Aproxi
mativ 100 mineri, fruntași din R. P. 
Polonă au îndeplinit sarcinile planu
lui de șase ani.

In mine funcționează cele mai mo
derne mașini sovietice, ca de pildă, 
combine carbonifere „Donbas”, trans
portoare și altele, precum și mașini 
si mecanisme miniere fabricate în Po
lonia. Toate acestea au făcut posibilă 
ridicarea productivității muncii mine
rilor cu peste 30 la sută în cursul 
ultimilor patru ani.

In țară se înfăptuiește un vast pro
gram de lărgire și reconstruire a mi
nelor existente precum și de construc
ții de mine noi. In cursul primilor pa- 

i tru ani ai planului de șase ani, în 
Polonia au fost construite șapte mine.

Statul alocă fonduri uriașe pentru 
nevoile social-culturale ale minerilor. 
In Silezia, precum și în alte centre 
carbonifere se desfășoară o mare con
strucție de locuințe. In perioada de 
după război au fost construite noi așe
zări miniere, printre car.e orășelele „1. 
Marchlewski” la Stalinogrud, s-a des
fășurat pe scară largă construcția 
noului oraș socialist al minerilor No- 
we Tyhy și altele.

In anii de după război au fost date 
în folosință pentru mineri zeci de mii 
de case de locuit. Anul acesta minerii 
din R.P. Polonă vor primi aproximativ 
29.000 camere de locuit.

Minerii polonezi dispun de o rețea 
largă de instituții cultural-educative 
dintre care peste 320 cluburi și colțuri 
roșii, aproximativ 400 bibliotepi, cu un 
fond de cărți de aproximativ 360.000 
volume.

Copiii minerilor se bucură de grija 
părintească a statului. Pe lîngă mine 
au fost creiate aproximativ 220 creșe 
și grădinițe de copii. In timpul verii 
copiii minerilor se odihnesc în taberele 
de pionieri.

Cea de a zecea aniversare a eliberării Poloniei
Anul acesta, poporul polonez sărbătorește cea de a 10-a aniversare a 

renașterii Poloniei.
Victoria plină de glorie repurtată de Uniunea Sovietică asupra Germa

niei hitleriste a adus eliberarea definitivă a poporului polonez, care a că
pătat astfel posibilitatea de a construi o Polonie liberă și independentă.

Puterea populară-a înfăptuit naționalizarea principalelor ramuri aîe 
economiei și a izgonit pe capitaliștii străini. Economia Poloniei a început 
să se dezvolte planificat in interesul poporului polonez.

Primul plan trienal de refacere ți dezvoltare a economiei naționale a 
fost îndeplinit cu succes în 1949. In 1950, oamenii muncii din Polonia au 
trecut la dezvoltarea continuă a economiei pe baza planului de șase am.

Traducerea în viață a acestor planuri situează Polonia în rîndul ță
rilor dezvoltate din punct de vedere industrial. Extracția cărbunelui a de 
pășit de peste două ori nivelul dinainte de război, producția de energie elec
trică — de peste trei ori, producția de oțel de 2,5 ori. In ceea ce privește 

' extracția cărbunelui, Polonia ocupă locul al cincilea din lume.
In anii puterii populare, în Polonia a luat ființă industria construc- 

1 toare de vapoare, industria constructoare de automobile, rulmenți, indus- 
i tria constructoare de mașini-uneltc grele, de mașini pentru industria ex- 

■ tractivă, de aparate optice de precizie și altele.
i înainte de război în Polonia burgheză peste 23 la sută din locuitorii 

în vîrstă de peste 10 ani erau analfabeți. Puterea populară a lichidat aceas
tă moștenire grea a trecutului. Pentru copiii oamenilor muncii au fost 
deschise toate căile spre învățătură.

R. P. Polonă este legată printr-o trainică prietenie frățească de țările 
lagărului democratic și în primul rînd de Uniunea Sovietică. In această 
prietenie oamenii muncii din Polonia găsesc forțele și încrederea în înainta
rea cu succes- pe calea spre socialism. '

La cea de a 10-a aniversare a eliberării Poloniei, oamenii muncii 
din patria noastră urează poporului polonez succes deplin în opera de con- î 
struire a socialismului și de apărare a păcii între popoare.

IN CLIȘEU : Traseul W.—Z. care leagă cartierul „Praha” de Varșovia 
nouă peste Vistula

Angajamentele 
oamenilor muncii

In întreprinderile industriale și pe 
șantiere, în ,sat.e și cooperative agri
cole de producție, în S.M.T.-uri și ia 
gospodăriile agricole de stat din R. 
P. Polonă se desfășoară întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 22 iulie, 
cea de a zecea aniversare a eliberării 
Poloniei. Presa relatează despre nu
meroasele angajamente pe câre și 
le-au luat colectivele minelor, uzine
lor și fabricilor.

Minerii de la mina fruntașă ,.Got- 
twald”, și-au luat angajamentul să 
îndeplinească cu o lună înainte de 
termen planul anual de extracție i 
cărbunelui și să dea economiei națio
nale 72.000 töne de cărbune peste pre
vederile planului.' Muncitorii de la 
uzina metalurgică ..Dzerjinski” și-au 
propus ca în al doilea semestru al 
anului acesta să livreze peste plan 
mii de tone de oțel, fontă și lamina'??. 
Furnaliștii de la această uzină și-au 
luat angajamentul să producă peste 
plan 1.300 tone de fontă și să econo
misească aproape 3.000 tone de cocs. 
Oțelarii și-au luat angajamentul să 
Droducă peste plan 2.300 tone de oțel. 
Angajamente asemănătoare și-au 
luat și numeroase alte colective ale 
întreprinderilor industriale din țară.

Ziarele au publicat apelul construc
torilor din Varșovia adresat construc
torilor din întreaga țară. Aceștia sint 
cheu.ați să desfășoare întrecerea so
cialistă pentru creșterea continuă a 
productivității muncii, pentru îmbună
tățirea calității construcțiilor, pentru 
ridicarea nivelului de-mecanizare 
șantiere și pentru reducerea, prețului 
de cost al lucrărilor. Acest apel a avut 
un viu ecou în rîndul constructorilor 
întreprinderilor industriale și al car
tierelor de locuit.

La sate, întrecerea a fost inițiată de 
organizațiile obștești din voevodatul 
Lublin care au chemat pe toți țăranii 
muncitori din Polonia să întîmpine 
sărbătoarea națională a renașterii eu 
noi succese în lupta pentru îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al II-lea' 
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, pentru un avînt considerabil al 
producției agricole în țară.

îmi amintesc o zi cețoasă de toam
nă ; pășeam atunci pentru prima oară 
pe peronul stației Warszawa Glowna. 
Au trecut 5 ani de cînd soseam la 

. studii în Polonia însoțit de cîțiva co
legi. Presupunerile mele, felul în care 
îmi închipuiam viața de acolo, sim
țămintele pe care aveam să le împăr
tășesc în tot timpul șederii mele în 
Polonia n-au corespuns realității. 
Eram sigur că am să găsesc acolo 
oameni care nu și-au revenit din coș
marul ultimului război și am întîlnit 
oameni plini de avînt, antrenați în- 
tr-o uriașă operă de construire; ple
casem la studii într-o țară străină, 
necunoscută mie si m-am găsit în mij
locul unor prieteni sinceri.

Toamnă, ceață : ploia ne umezea 
obrajii. De-abia părăsirăm gara și în 
fața noastră se înfățișă o panora
mă neîntîlnită de noi pînă atunci. Var
șovia era în ruine 1 Ne-a fost destul 
de greu să ne închipuim că Varșovia 
a fost adusă în această situație de oa
meni cu pretenții de civilizație, deși 
știam din țară de distrugerile imense 
făcute de hitleriști în Varșovia. îmi 
amintesc de întrebarea unui coleg:

—,,De ce toate astea ? Cum pot unii 
oameni să-și rănească atît de adînc 
semenii ?”...

Am rămas toți surzi la întrebarea 
lui, pentbu că ceva în ea nu suna bine: 
se pot numi oare oameni cei care s-au 
dedat atîtor mîrșăvii ?

In mijlocul acestui decor răsăreau 
încă de pe atunci elemente noi, de
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viață creatoare. Pătrunzînd în centrul 
orașului, schelele zidarilor deveneau 
tot mai dese. Privindu-le, gîndul nos
tru se transforma căpătînd siguranța 
unui viitor fericit. Ruine, ruine peste 
tot, dar din mijlocul lor, de sub ele, 
peste ele, izbucnise sub impulsul unei 
mari forțe chemarea către noua viață. 
Nu știam pe atunci să vorbesc limba 
polonă; a fost singurul motiv care 
m-a reținut să nu asigur pe fiecare 
dintre cei ce așezau cărămizile u? zi
duri înalte, că împărtășesc credința' 
în victoria lor.

însoțit de aceste prime impresii pă
șeam acum 5 ani în țara prietenă. 
Peste tot unde am călătorit apoi în 
Polonia, am simțit zidurile noi ce ră
săreau pretutindeni, din zi în zi mai 
multe, tovarăși de drum nou. Varșo
via, Nowa-Huta, Gdansc, Nowy Ty- 
chy, toate celelalte regiuni pe care 
le-am vizitat, m-au convins că Pot 
nia este șantierul *unui popor care 
iubește pacea, perspectivele ei, viața 
nouă. Sînt semnificative în acest sens 
numele orașelor construite în anii re
gimului democrat, care încep cu No- 
wa sau Nowy, ceea ce înseamnă noua 
sau noul (oraș).

In primăvara aceasta, terminîndu-mi 
studiile mi-am luat la revedere de la 
Varșovia. Soarele strălucea rislpin- 

du-și razele de data aceasta nu pe rui
ne sau moloz, ci pe clădiri mari și fru
moase, pe străzi largi și curate, pe 
bulevarde imense. Intîlnind un prieten, 
pe care l-am cunoscut cu ocazia Fes
tivalului din București și exprimîndu-i 
bucuria de a fi trăit alături de po
porul polonez transformarea Varșo
viei, iată ce mi-a spus :

— Poate ai să maj vii la noi ; 
de-abia atunci îți vei da seama că ce 
vezi acum nu-i încă totul.

In clipele pe care le-am mai. petre
cut cu el, mi-a făcut o fotografie în 
țața unui bloc elegant, undeva nu de
parte de Nowy Swiat. M-am gîndit 
atunci la prima fotografie făcută în 
Polonia, după ce coborîsem pe peronul 
gării. Atunci aveam în spate ruine; 
de data aceasta o’clădire nouă.

Sînt convins că, pe lîngă calificarea 
profesională pe care am dobîndit-o în 
Polonia,‘am adăugat educației mele o 
parte din avîntul și tempo-ul în care 
poporul polonez înaintează pe calea 
construirii socialismului.

Mi-am făcut studiile în Cracovia la 
Academia de mine și metalurgie, unde 
— înconjurat de colegi și sub îndru
marea unor excelenți profesori — am 
învățat să scot cărbuni din mină și 
să conduc cum îi mai bine aerul prjn 
r“+°aua încurcată de galerii. Acolo, ca 

și în alte părți ale Poloniei, la prac
tica în minele Sileziei sau în excur
siile prin munții Tatra, în cluburile 
caselor studențești sau la examene, 
am învățat să iubesc tineretul polonez, 
plin de energie clocotitoare, concepțiile 
lui sănătoase. In rîndurile tinerilor po
lonezi este cimentată convingerea so
lidarității tuturor tinerilor cinstiți, în 
marea bătălie dată pentru construirea 
vieții noi.

Am sosit de acum în patria mea 8 
La noi, întocmai ca și în Polonia e 
vară : totul înflorește și se ccace, 'ar 
razele soarelui sînt dogoritoare 
ca și dorințele miilor de tineri din 
țara noastră închinate cauzei comu
nismului, cauza pentru care au luptai 
și s-au jertfit atîția fii ai clasei mun
citoare. Tineretul romîn trăiește ace
leași sentimente ca și tineretul polo
nez. Nobila’ sarcină de a construi so
cialismul încredințată și unuia și celui
lalt, îi înfrățește.

Raporturile prietenești dintre țările 
noastre vor da posibilitate și altor 
tineri să viziteze Polonia. Sînt con
vins că toți aceștia vor aduce cu ei im
presii tot atît de vii și vor fi minați de 
aceeași dorință de a obține în practică 
rezultatele concrete ale pregătirii lor, 
contribuind astfel la construirea vieții 
noi. Sînt fericit că timp de 5 ani am 
fost prezent în rîndurile tineretului po
lonez, în lupta pentru ridicarea Po
loniei socialiste.
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Din întreprinderile raionului nostru
★ *

Notă

Vreau pantofi nr, 43 L.
Realizările minerilor de la Cimpa

In cadrul întrecerii socialiste ce 
se desfășoară cu avînt sporit în cin
stea celei de a 10-a aniversări eli
berării patriei noastre, minerii de la 
mina Cimpa I și II obțin noi suc
cese în muncă. '

Așa de exemplu, minerii din bri
găzile conduse de tov. lordache But- 
naru, Anton Niculăeș și Gheorghe 
Gavrilă din sectorul I al minei, folo
sind metodele sovietice de lucru și 
cu sprijinul tehnic al șefului de sec
tor, tov. Nicolae Heroiu, au reușit 
să înregistreze pe prima jumătate a 
lunii iulie, depășiri ale sarcinilor de 
plan de 82-92 la sută.

împreună cu membrii brigăzilor 
pe care le conduc fruntașii întrece
rii socialiste Mihai Pușcaș și Petru 
Thiz din sectorul II și-au întrecut 
sarcinile de plan pe aceeași perioa
dă de timp cu 54 și respectiv 51 la 
sută. Exemplul acestor brigăzi este 
urmat și de minerii din brigăzile con
duse de tov. Pavel Virga, Avram 
Lupuleț, Simion Heteu și alții care 
înregistrează zilnic depășiri însem
nate ale sarcinilor de plăn.

Minerii de la mina Cimpa sînt 
hotărîți să realizeze noi succese în 
cinstea zilei de 23 August.

I. BÀRAN 
corespondent

In primele rînduri

' Tinerii muncitori din secția tini- 
chigerie a Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani muncesc cu ab
negație pentru realizarea angajamen
telor luate în cinstea zilei de 23 Au
gust. In fruntea luptei pentru înde
plinirea angajamentelor se află mun
citorii Dumitru Olaru, Sabin Sălen- 
dar, Tudor Bratu, Ioan Constantines- 
cu, Gheorghe Matei și Tiberiu Biro 
care organizîndu-și mai bine munca 
au reușit să-și întreacă zilnic sarci
nile de plan cu peste 60 la sută.

Asemenea realizări obțin și a Iți 
tineri muncitori din secția iinichige- 
rie a Uzinei de reparat utilaj minier 
dn Petroșani.

VIOREL VASU 
corespondent

__ J 
Muncă voluntară

r Dornici de a contribui lă îndepli
nirea sarcinilor de plan la producția 
de cărbune, tinerii muncitori care lu
crează la suprafața minei Lupeni 
s-au angajat să presteze un șut vo
luntar la cărbune. Și acest angaja
ment a fost tradus în viață.

Astfel, în ziua de 17 iulie a. c. mâi 
mulți tineri muncitori au coborît în 
âdîncul minei Lupeni unde în timp 
de 8 ore au reușit să extragă o can
titate de 120 tone cărbune.

S-au evidențiat cu acest prilej ti
nerii muncitori Constantin Dinu, Er- 
nest Roland, Alexandru Drăguț, Ioan

A apărut
Romanul realist „Păpușa“ 

de clasicul polon Boleslaw Prus
Scriitorul Boleslaw Prus (1847- 

1912) ocupă un loc de cinste în is
toria literaturii clasice polone. Ope
ra lui Prus oglindește viața poporu
lui polonez în perioada formării și 

■dezvoltării capitalismului în Polonia.
Reflectînd perioada de bruscă dez

voltare a capitalismului opera litera
ră a lui Boleslaw Prus, bazată pe 
o serioasă și temeinică cercetare și 
documentare asupra vieții sub diferi
tele ei aspecte este o critică aspră 
la adresa nobililor feudali, în decă
dere, precum și la adresa burgheziei, 
lipsită de valori morale și intelec
tuale, incapabilă să ajute la progre
sul societății.

Romanul ..Păpușa“ apărut în vo
lum în anul 1890 constituie o culme 
a realismului marelui scriitor prin 
adînca sa pătrundere în realitățile 
economice și sociale ale epocii respec
tive.

Ariciu, Cornel Adam, Dumitru Ale- 
xarndrescu si alții.

GH. RUSU 
corespondent

Realizări în muncă

Numeroși muncitori din cadrul sec
ției tîmplărie a sectprului X de la 
mina Lupeni, muncesc cu puteri spo
rite în cadrul întrecerii socialiste. 
Echipa tîmplarului fruntaș Anton 
Blicing din care fac parte tov. Con
stantin Blad, Gheorghe Herșu, Va- 
sile Dajșn și alții și-a întrecut pro
ductivitatea planificată cu 80 la sută, 
iar echipa condusă de tov. Ion Marin 
Tocilă își realizează sarcinile de plan 
în proporție de 110 la sută.

R. GHEORGHE 
corespondent

Iși întrec sarcinile de plan

La mina Lupeni întrecerea socia
listă* se desfășoară cu avînt. In aba
tajele sectorului III al minei, unde, 
muncesc brigăzile de mineri con
duse de tinerii Mihai Volf și Stoian 
Busuioc, munca este organizată după 
metoda graficului ciclic. Datorită a- 
plicării acestei metode și avîntului 
cu care tinerii mineri desfășoară în
trecerea socialistă, cele două brigăzi 
au înregistrat în prima decadă a 
lunii iulie o depășire de 80 la sută 
a sarcinilor de plan. Brigăzile con
duse de tinerii mineri Ioan Petrovici 
și Ștefan Manole din cadrul aceluiași 
sector și-au întrecut productivitatea 
planificată cu 32 la sută.

Muncă rodnică se desfășoară și în 
cadrul sectorului II al minei. Brigă
zile conduse de minerii fruntași ai 
întrecerii socialiste Simion Cățineanu, 
Alexandru Popescu, Pompiliu Mi- 
trescu, Gheorghe Demetrică și Ioan 
Dămian extrag zilnic între 5-30 tone 
de cărbune pește plan. _ .

M. M ATAS ARE AN U 
corespondent

★
Ziuă de 23 August este întîmpinată 

cu frumoase succese în producție și 
de către colectivul de muncitori de 
la serviciul de gospodărire a locuin
țelor din Aninoasa.

Brigada condusă de tov. Toma 
Furdui, din care fac parte muncitorii 
Nicolae Furdui, Paul Pseț, Ioan 
Schön și alții, muncind la confecțio
narea de dependințe pentru locuin
țele minerilor și la îndiguirea pîrîu- 
lui care trece prin localitate, au reu
șit ca în.prima jumătate a lunii iu
lie să-și depășească sarcinile de plan 
cu 70 la sută.

Depășiri de plan de 60-70 la sută 
au obținut și brigăzile de dulgheri 
conduse de tov. Vasile Constantin, 
Tudor Teian, Iosif Drank, Beniamin 
Leita și alții.

LUCIA LIC1U 
corespondent

Acțiunea romanului se. petrece în
tre anii 1878-1879 (cu referiri și la 
evenimentele din 1848 și revoluția 
din 1863).

Personajul principal Wokulski este 
un nobil scăpătat, care, se străduește 
să-și restabilească poziția socială în- 
tîi prin studii științifice, apoi prin 
avere.

încoronarea activității sale urmea
ză să fie căsătoria cu o aristocrată. 
Dar aristocrația feudală precum și o 
parte din burghezie îi sînt ostile și 
Wokulski se prăbușește.

Wokulski este un afacerist și un 
exploatator iar femeii pe care o idea
lizase este o ființă cinică și venală.

Dezvăluind în paginile sale latu
rile negative ale capitalismului cu 
sinceritate și măestrie romanul ,Pă
pușa“ este una din cele mai valoroa
se opere poloneze Consacrate perioa
dei apariției și dezvoltării capitalis
mului în Polonia.

Nutream deunăzi dorința de a-mi 
cumpăra o pereche de pantofi. Nu 
dintr-un capriciu, ci din necesitate. 
Și nu sînt mofturos. Preferam orice 
fel de pantofi: negri sau maro, cu 
bombeuri ascuțite sau plate, cu talpă 
de piele sau de cauciuc, la cartelă 
sau la liber, indiferent. Mă interesa 
un singur lucru: să fie numărul 43.

Am pornit în căutarea pantofilor. 
Am intrat în magazinul nr. 55 din 
Petroșani, fiindcă am văzut vitrina 
frumos aranjată.

— Ce doriți ? — m-a întrebat o 
vînzătoare.

— Pantofi 43...
— N-avem decît 45-46...
La auzul celor de mai sus am în

cercat o ironie.
— 47 n-aveți ?!...
— Ne vor sosi poate curînd 48...
M-am îndreptat grăbit spre maga

zinul nr. 33.
— Pantofi 43 aș vrea I...
— N-avem decît o pereche 42...
— 44 n-aveți ?
— Cu regret, dar numai 45...
Cu asta poate credeți că s-a sfîr- 

șit naveta mea prin magazine. Aș ! 
Dorința de a avea pantofi m-a împins 
să încerc diferite ,,sondaje“ pe la 
magazinele cu circuit închis. Odată 
cu aceasta însă pretențiile mi-âu 
crescut: îmi trebuie pantofi 43 dar 
numai pe cartelă. <

Unde lipsește grija față de avutul obștesc
Grija pentru gospodărirea bunuri

lor obștești în condiții corespunză
toare este o obligație a conducători
lor întreprinderilor, o datorie a fie
cărui muncitor cinstit. Această grijă 
lipsește însă în unele întreprinderi 
de construcții din raionul nostru. 
Starea în care este depozitat cimen
tul pe. șantierul întreprinderii ' 34 
construcții Uricani, de exemplu’ do
vedește că conducerea acestei între
prinderi nu păstrează cu destulă gri
jă materialele de construcții. Maga
zia unde se află depozitat cimentul 
necesar construcțiilor de pe șantier 
este necorespunzătoăre: o baracă fără 
uși, expusă umezelii. Sute de saci de 
ciment au fost âruncați în această 
baracă la întîmplare din care cauză 
majoritatea lor s-au rupt iar rimen- 
tul s-ă împrăștiat in toată oaraca.

Noi purtători ai
In cinstea zilei de 23 August, ti

nerii constructori de pe șantierele 
din.orașul Vulcan, membri ai colec
tivului sportiv „Constructorul“ Vul
can, paralel eu munca în producție 
și-au propus să devină în majorita
tea lor purtători ai insignei G.M.A. 
Astfel, un număr de 49 tineri și ti
nere au obținut insigna G.M.A. gra
dul I, dintre care 16 au obținut cali
ficativul „excelent“, iar 33 califica
tivul „reușit“.

Un însemnat aport în pregătirea 
și imobilizarea tinerilor pentru trece
rea normelor l-a adus tov. Dumitru 
Teșileanu, instructorul sportiv al a- 
cestui colectiv.

O acțiune deosebit de frumoasă â 
avuț-o de asemenea cercul sportiv 
din Livezeni din cadrul colectivului 
sportiv „Constructorul“ Petroșani. El 
a mobilizat 57 tineri constructori,

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU“ 
„Toată atenția cazării muncitorilor constructori"

In ziarul „Steagul Roșu“ nr. 1447 
din 15 mai a. c. a apărut articolul 
intitulat: „Toată atenția cazării mun
citorilor constructori“. In acest arti
col s-a arătat că în dormitoarele în 
care locuiesc tinerii muncitori de lâ 
întreprinderea 701 construcții, lip
sesc dulapurile pentru haine, saltelele 
de paturi sînt murdare iar spălătorul 
nu funcționează.

— încerc la Aninoasa.
— N-avem tovarășe...
încerc la Petroșani.
— Sînt lipsă, tovarășe, cam de 

mult timp pantofii cu numărul ma
tale.

La un refuz atît de bine justificat 
ri-aveam ce să fac. Stau și aștept. 
Mă consolez la pantofii pe care-i am 
și care s-au cam uzat. I-aș da la co
operativa ,,30 Decembrie“ să-i pună 
la punct dar tare mă tem că tovară
șii de aici — cum au obiceiul — o 
să mi-i termine tocmai la toamnă cînd 
trebuie să încalț bocancii. Stau deci 
și aștept cu cartela și banii în bu
zunar pantofi negri sau maro, cu 
talpă de piele sau de cauciuc, cu 
bombeurile plate sau ascuțite. Stau 
și aștept pantofii 43.

Mi-am pus însă în gînd să fac o 
nouă navetă pe la magazine cît de 
curînd. Dar atunci nu vreau să merg 
singur. O să-l invit pe tovarășul Du
mitru Boiț, director ia O.C.L. indus
trial și pe tovarășul Golștein, direc
torul bazei M.I.U. Petroșani — uni
tate despre care am auzit că are foar
te frumoase angajamente în întrece
re. Poate cu acest fericit prilej se 
vor convinge și dînșii la fața locului 
că nu e îndeajuns să fie mărfuri în 
magazine, ci trebuie să fie astfel de 
mărfuri pe care le caută cetățeanul 
cumpărător.

I. MANEA

Scoaterea cimentului din baracă 
se face de asemenea la voia întîmplă- 
rii. In loc să se folosească mai întîi 
cimentul care se află la ^intrarea în 
baracă, se aleg sacii care au rămas 
nerupți, astfel că cimentul vărsat a 
început să curgă afară.

Se pune întrebarea: cine vă plăti 
cantitatea de ciment care s-a pietri
ficat deja lingă gura de scoatere din 
baracă, cine va plăti cimentul care 
continuă să se pietrifice din cauza 
umezelei ? _ ■

In legătură cu această întrebare 
vor trebui să-și spună cuvîntul to
varășii Paul Rothmann, directorul 
întreprinderii 704 Uricâni, Ioan Si- 
tescu, inginerul șef ăl întreprinderii 
și Gheorghe Sefer, inginerul șef al 
șantierului.

T. D. TUFARU 
corespondent

insignei G M. A.
toți utemiști care au devenit apoi 
purtători ai insignei G.M.A. gra
dul 1.

Nici tinerii utemiști din cadrul în
treprinderii 701 construcții din Pe
troșani nu s-^u lăsat mai prejos. In 
ziua de 18 iulie a. c., acești tineri au 
organizat un concurs pentru trecerea 
normelor G.M.A. Deși mulți dintre 
ei au venit pentru prima dată la un 
concurs sportiv, au obținut totuși re
zultate care le-au permis să devină 
purtători ai insignei G.M.A. gradul
l. La proba sărituri în lungime, tînă- 
rul utemist Sandu Marin a sărit 4,78
m. , tînărul Ilie Lamba — 4,57 m., 
Vasile Rusu — 4,40 m. Tînărul llie 
Lamba a aruncat grenada la 40 m., 
Sandu Marin — 40 in., Alexandru 
Cojocaru — 37 m.

I ALEX. NEGUȚ

Conducerea întreprinderii 701 con
strucții Petroșani a trimis redacției 
ziarului nostru o scrisoare în care 
arată că critica adusă este justă. Pen
tru remedierea lipsurilor sezisate au 
fost luate o serie de măsuri printre 
care confecționarea de cuiere pentru 
haine, schimbarea tuturor saltelelor, 
etc.
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Conferința de la Geneva 
în faza liotărîtoare

„Semănătorii discordiei“

^ENEVA (Agerpres). — TASS
Potrivit știrilor primite din surse 

demne de încredere, după ședința 
din 18 iulie a conferinței de la Ge
neva și ca urmare a întrevederilor 
și a tratativelor neoficiale dintre re
prezentanții delegațiilor, a fost reali
zat un progres important. Aici se a- 
nunță că se poate considera că parti- 
cipanții la conferință au și ajuns la 
uh acord asupra problemelor princi
pale și anume problema liniei provi
zorii de demarcație în Vietnam, con
trolul asupra respectării acordului cu 
privire 1a încetarea operațiunilor mi
litare, termenul alegerilor generale 
din Vietnam. Laos și Cambodgia, re
tragerea tuturor trupelor străine din 
cele trei state menționate și alte pro
bleme.

După cum s-a aflat, în seara zilei 
de 19 iulie s-a ajuns în principiu la 
o înțelegere asupra multor documen
te cuprinzînd acordurile principale

Întrevederi intre reprezentanți 
ai delegațiilor la conferință

GENEVA (Agerpres). — TASS
I a 20 iulie, la sediul delegației 

sovietice a avut loc o lungă convor
bire între V. M. Molotov, șeful dele
gației sovietice la conferința de la 
Geneva, Ciu En-lai, șeful delegației 
R. P. Chineze la conferința de la 
Geneva, și Fam Van Dong, șeful 
delegației R. D. Vietnam la confe
rința de la Geneva.

In cursul acestei întrevederi, șefii 
delegațiilor au examinat o serie de 
probleme Referitoare la faza finală 
a conferinței de la Geneva. Lâ con
vorbire au participat membrii dele
gațiilor U.R.S.S., R. P. Chineze și 
R. D. Vietnam, precum și consilieri 
și experți.

GENEVA (Agerpres). — TASS
La 20 iulie, la sediul delegației 

franceze a avut loc o întrevedere în
tre V. M. Molotov, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., Fam Van 
Dong, vicepreședinte al Consilitdui

PE S
—r După cum transmite agenția 

France Presse, în cursul ultimei 
săptămîni forțele de represiune din 
Kenia au ucis 98 de patrioți bănuiți 
că ar face parte din mișcarea de re
zistență.

— După cum anunță agenția As
sociated Press peste 10.000 de mun- 
«itori din serviciile municipale ajle 
orașului Singapore au declarat gre
vă generală la miezul nopții de 18 
iulie cerînd mărirea salariilor. Auto
ritățile încearcă să mențină aprovi
zionarea cu apă și electricitate a o- 
rașului cu ajutorul Seținuților din 
închisori.

împotriva interzicerii organizației 
Uniunii Tineretului Liber German

BERLIN (Agerpres).
Potrivit relatărilor presei demo

crate germane, tineretul din Germa
nia occidentală și Republica Demo
crată Germană protestează cu hotă- 
rîre la numeroase mitinguri și adu
nări. în scrisori și rezoluții, împo
triva sentinței ilegale a tribunalului 
federal din Karlsruhe cu privire la 
interzicerea Uniunii Tineretului Li
ber German în Germania occiden
tală.

In numeroase localități din raio
nul Aachen (Renania de nord-Vest- 
falia), tinerii luptători pentru pace 
au difuzat sute de manifeste prin 
care cer să se protesteze împotriva 
interzicerii Uniunii Tineretului Liber 
German. In orașul Eisenach (Repu
blica Democrată Germană) cei 300 
delegați care au luat parte Ia adună
rile organizației raionale a Uniunii 
Tineretului Liber German, au adop
tat o rezoluție în care declară în nu
mele celor 10.000 de membri ai U

cu privire la restabilirea păcii în în
doctrina. In momentul cînd se scriu 
aceste rînduri participanții la con
ferință continuă întrevederile în ca
drul cărora se discută probleme ră
mase încă nereglementate. Documen
tele sînt în curs de redactare.

In cercurile din preajma delegației 
sovietice se exprimă convingerea că 
scopul care a stat în fața conferin
ței de la Geneva — restabilirea 
păcii în Indochina — este pe punctul 
de a fi atins.

DELHI (Agerpres). — Agenția 
France Presse referindu-se la surse 
bine informate anunță că guvernul 
indian a acceptat marți dimineața in
vitația de a participa la controlul ar
mistițiului din Indochina.

GENEVA (Agerpres). •— Comisia 
militară pentru Vietnam, Laos și 
Cambodgia s-a reunit din nou la Ge
neva în cursul după amiezii de marți.

de Miniștri al Republicii Democrate 
Vietnam, P. Mendes-France, minis
trul Afacerilor Externe al Franței, și 
Eden, ministrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii.

In cursul convorbirii au fost exa
minate problemele referitoare la lu
crările conferinței de la Geneva.

GENEVA (Agerpres). — TASS
La 20 iulie, la sediul delegației so

vietice a avut loc o întrevedere între 
cei doi președinți ai conferinței de 
la Geneva, V. M. Molotov și A. E- 
den. în cursul căreia s-au discutat 
probleme privind lucrările conferin- 
teî

GEimEVA (Agerpres). — La 20 
iulie ora 11 a.m., Tep Phan, minis
trul Afacerilor Externe al regatului 
Cambodgiei, a vizitat pe Ciu En-lai, 
ministrul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze. Convorbirea a durat două 
ore.

CURT
— După cum se anunță din Tokio, 

la 15 iulie, peste 7500 de mineri de 
pe insula Hokkaido au declarat gre
vă cerînd indemnizații pentru scum
pete. Sînt în grevă muncitorii de la 
minele carbonifere Iubari și Horo- 
nai ale societății „Hokkaido“ — una 
din cele mai mari societăți carboni
fere japoneze.

— După cum anunță ziarul „Daily 
Mirror“, la uzina de armament din 
Chestertown (Maryland) s-a produs 
o explozie, în urma căreia zece per
soane au fost ucise și alte 50 ră
nite. Cauza exploziei nu este cunos
cută.

niunii, că membrii Uniunii din Ger
mania occidentală au dreptul să ac
tiveze nestingherit pentru cauza pă
cii, și au cerut eliberarea din închi
soare a tinerilor patrioți vest-ger- 
ma'ni.

Sute de tineri muncitori de la u- 
zina de automobile din Eisenach au 
protestat de asemenea împotriva in
terzicerii Uniunii Tineretului Liber 
German în Germania occidentală.

Presa democrată relatează că re
prezentanții conducerii organizației 
din Marele Berlin a Uniunii Tinere
tului Liber German au adresat pre
ședintelui Bundestagului vest-ger- 
măn. Ehlers, o scrisoare spre a fi 
remisă „adunării federale“. In numele 
tineretului berlinez ei cer în scrisoa
re revizuirea neîntîrziată a sentinței 
ilegale cu privire la interzicerea U- 
niunii Tineretului Liber German în 
Germania occidentală, pronunțată de 
tribunalul federal din Karlsruhe.

MOSCOVA (Agerpres). —
„Pravda” publică sub semnătura 

corespondenților săi speciali la Ge
neva, I. Jukov și I. Plîșevski, un ar
ticol întitulat „Semănătorii discor
diei”, în care se spune printre altele :

Zilele acestea, în cadrul conferin
ței de la Geneva, se discută probleme 
deosebit de importante d.e a căror re
zolvare cu succes depinde reglementa
rea problemei indochineze. Miniștrii 
Afacerilor Externe au renunțat tem
porar să convoace ședințe plenare ale 
celor nouă delegații care participă- la 
conferință și organizează întrevederi 
cu caracter neoficial în cursul cărora 
se studiază problemele încă nerezol
vate. Aceste întrevederi au, fără în
doială, o deosebită importanță pentru 
lucrările conferinței.

Totuși, scriu autorii articolului, este 
bătător Ia ochi faptul că această ac
tivitate utilă produce enervare și o 
neliniște puternică în rîndurile unor 
observatori care consideră că misiu
nea lor nu constă în a informa just 
opinia publică asupra desfășurării 
tratativelor, ci în a deruta oamenii și 
în a semăna discordie care otrăvește 
relațiile internaționale. Ziariștii ame
ricani a căror sursă de inspirație este 
hotelul „Rhone” — sediul delegației 
S.U.A. — care în mod practic nu par
ticipă actualmente la munca construc
tivă a conferinței (locțiitorul lui Dul
les,. Bedell Smith a Sosit la Geneva 
abia la 17 iulie), nu contenesc să pre
vestească „eșecul” tratativelor. In in
formațiile lor ei preferă să prezinte 
noi și noi variante’ diferite ale faimo
sului pact militar pentru Asia de sud- 
est, pe care-1 opun reglementării paș
nice în Indochina.

Nu este greu de înțeles, continuă 
corespondenții., că un asemenea gen 
de proiecte este întîmpinat cu o ati
tudine vădit negativă în cercurile largi 
ale opiniei publice. îndeosebi în Fran
ța. unde de conferința de la Geneva 
se leagă speranța reglementării paș
nice a problemei indochtoe?«. în a- 
ceste condiții semănătorii discordiei 
recurg la arma lor favorită — dezin
formarea — încercînd să denatureze 
desfășurarea tratativelor de la Gene
va și să convingă pe francezi că nu 
ar exista altă soluție în afară de a-

S.U.A. trimite armement în Pakistan
CARACI' (Agerpres). — TASS 

transmite:
Potrivit“ unei știri transmisă de 

agenția Associated Press, primul 
transport de echipament militar a- 
merican va sosi în Pakistan la înce
putul lunii octombrie.

După cum anunță aceeași sursă, 
la 19 iulie, Zafrullah Kan, ministrul 
de externe al Pakistanului, a decla
rat la Washington că speră că „ar-

i

Tratativele de la Tung Jia
ȘANHAI (Agerpres).
Agenția Vietnameză de Informații 

transmite :
Aplicînd acordul realizat la confe

rința militară de la Tung Jia, repre
zentanții înaltelor comandamente ale 
Armatei Populare Vietnameze și al 
forțelor armate ale Uniunii Franceze 
din Indochina au efectuat în zilele 
de 15 și 16- iulie un schimb de pri
zonieri de război bolnavi și răniți 
în orașul Viet-Tri.

Reprezentanții înaltului comanda
ment al Armatei Populare Vietna
meze au remis părții franceze 89 de 
prizonieri de război răniți și bol

Situația din Tunis
TUNIS (Agerpres).
In Tunisia continuă împotrivirea 

populației față de colonialiștii fran
cezi. După cum anunță agenția 
France Presse, în noaptea spre 19 
iulie o drezină escortată de militari 
a fost atacată pe linia ferată în apro
piere de localitatea Sousse. Un sol
dat a fost rănit. 

doptarea unor „măsuri militare extra
ordinare” în Indochina, lucru pe care 
Dulles îl susține fățiș.

După cum s-a mai anunțat, o anu
mită parte a presei franceze și-a' în
sușit în ultimele zile un ton isteric, 
strident în relatările privind tratati
vele de la Geneva. Ea încearcă să 
prezinte situația ca și cum în cursul 
întrevederilor neoficiale ale miniștri
lor Afacerilor Externe, s-ar fi ivit di
vergențe de neîmpăcat.

încercările de a denatura mersul a- 
cestor tratative, menite să semene în
doială și neliniște în rîndurile opiniei 
publice franceze, corespund intereselor 
diplomației americane care ca și pînă 
acum urmărește cu încăpățînare să 
împiedice reglementarea pașnică în 
Indochina. In legătură cu aceasta, 
nu poate să nu atragă atenția infor
mația publicată de ziarul american 
. Baltimore Sun” care expune rapor
tul prezentat de Dulles, Ia 15 iulie, 
lui Eisenhower și Consiliului național 
de securitate, c’1 n-u-1’"' 1" rezuh ațele 
tratativelor separate de la Paris. In 
acest raport se subliniază că „Dulles 
nu vede nici un fel de temeiuri pentru 
a spera că în cursul tratativelor Men
des-France poate realiza o „regle
mentare” onorabilă și că „Dulles” nu 
este nrea sigur dacă Mendes-France 
va rămîne vreme îndelungată prirn 
ministru”. Nu e greu de văzut că au
torii acestei informații dau în vileag 
dorințele lor ascunse....

După cum scriu în încheiere cores
pondenții, nu se poate să nu se sub
linieze că pe de altă parte încercările 
de a îngreuna ducerea tratativelor și 
de a împiedica desfășurarea tor nor
mală provoacă rezistență din partea 
opiniei publice franceze. Pînă s; un 
ziar de dreapta ca „Aurore” îsi în
deamnă cititorii să nu se lase influen
țați de informațiile ireale și-și expri
mă convingerea că problema indochi- 
rieză va fi rezolvată. Ziarul comunist 
..L’Htimanite“ demască manevrele duș
manilor păcii și insistă ca delegația 
Fv'ntoi să gp conducă to cursul tra
tativelor dună interesele naționale.

Următoarele zile vor arăta, scriu îr; 
încheiere autorii articolului, în ce mă
sură vor fi luate în considerație aces
te sfaturi ale opiniei publice franceze.

mampntul și echipamentul militar a‘- 
merican să fie expediat în Pakistan 
cit mai curînd posibil“. Se știe că 
Zafrullah Kan, a dus la Washington 
tratative cu secretarul de stat, Dul
les și cu secretarul de stat adjunct 
pentru problemele Orientului Mijlo
ciu, Asia de sud-est si Africa Henrv 
Byroade, în legătură cu ajutorul mi
litar pe care S.U.A. îl va acorda Pa
kistanului.

navi dintre care 18 francezi, 48 ma
rocani, algerieni, tunisieni și senega- 
lezi; 13 suedezi, germani, austriaci 
și spanioli și 10 .col 'Mi din armata 
marionetă.

Reprezentanții forțelor armate ale 
Uniunii Franceze au remis părții 
vietnameze 100 de prizonieri de răz
boi dintre care. 74 răniți și. 26 bol
navi printre care se aflau și cîteva 
persoane civile și partizani.

Înainte de a părăsi regiunile eli
berate, prizonierii de război ai părții 
franceze au mulțumit guvernului Re
publicii Democrate Vietnam pentru 
tratamentul uman ce le-a fost aplicat.

Un convoi de întărire sosit la fața 
locului a fost atacat între Sousse și 
Hammam. Trei soldați au fost ră
niți.

In noaptea de sîmbătă spre dumi
nică a avut loc o ciocnire între ță
rani și o patrulă militară în regiu
nea Beja.
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