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Să participăm activ Ir Întrecerea intre 
gazetele de perete din regiunea noastră I

Zilele trecute s-a publicat chemarea la întrecere lansată de 
colectivele de redacție ale gazetelor de perete de la I.C.S. Hu
nedoara și comuna Vințul de Jos raionul Alba către toate co
lectivele de redacție ale gazetelor de perete din regiunea noas
tră. Această întrecere se va desfășura în perioada 25 mai-7 
Noiembrie 1954. Ea are drept scop ridicarea la un nivel mai 
înalt a activității gazetelor de perete din întreprinderi, comune 
și sate în mobilizarea oamenilor muncii la lupta pentru îndepli
nirea și depășirea planului de stat la toți indicii, pentru sporirea 
producției agricole și dezvoltarea șeptelului, pentru traducerea 
în viața a programului de măsuri elaborat de plenara lărgită 
a C.C. al P.M.R. din 19—20 august 1953. Gazetele de perete sînt 
chemate să contribuie la intensificarea Agitației politice desfă
șurată de organizațiile de partid pentru ridicarea conștiinței ma
selor largi de oameni ai muncii, la popularizarea hotărîrilor 
partidului și guvernului nostru, arătînd că sarcinile ce ne stau 
în față pe calea ridicării conținuie a-nivelului de trai material 
și cultural pot și trebuie realizate prin inițiativa creatoare a ma
selor și prin munca depusă de fiecare la locul de muncă.

Participînd la întrecerea între gazetele de perete din regiune, 
colectivele de redacție ale gazetelor de perete din întreprin
derile din Valea Jiului trebuie să aibă în centrul preocupării 
lor mobilizarea maselor largi fie mineri, muncitori și tehnicieni 
la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și' depășirea planului 
de.stat la toți indicii, descoperirea, și promovarea a tot ce este 
nou, înaintat. Fruntașii întrecerii socialiste și metodele lor de 
muncă, inovatorii și raționalizatorii, muncitorii și tehnicienii pre
ocupați zi de zi de găsirea unor metode înaintate de organizare a 
producției trebuie să se bucure de o largă popularitate prin gaze
lele de perete. De asemenea, o mare atenție trebuie acordată 
mobilizării maselor de muncitori-și tehnicieni la lupta pentru 
descoperirea rezervelor interne ale întreprinderilor, pentru folo
sirea deplină a tehnicii, pentru îmbunătățirea calității produ
selor, stimulînd în vederea obținerii de rezultate cît mai bune 
în această direcție, atitudinea nouă, soâiajfefă-fața de,.ma»că, și 
bunurile obștești, ridicarea continuă a nivelului calificării pro
fesionale a celor ce muncesc. Un loc de frunte, în tematica gaze
telor de perete din Valea Jiului trebuie să-l ocupe problemele 
legate de întrebuințarea cu folos a timpului liber al minerilor 
și muncitorilor ; îmbunătățirea și lărgirea activității cluburilor 
muncitorești, a colțurilor roșii, bibliotecilor, stațiilor de radio- 
ficare, activitatea cultural-artistică a echipelor de amatori che
mate să facă viața omului tot mai plăcută.

' In fața gazetelor de perete din comunele și satele din raionul 
nostru stă sarcina de a desfășura larg munca de lămurire în 
nodurile țăranilor muncitori pentru aplicarea metodelor înain- 

‘ tate de sporire a producției la hectar, pentru dezvoltarea creș
terii animalelor și îmbunătățirea rasei lor, pentru respectarea 
îndatoririlor față de stat, pentru intensificarea contractărilor și 
achizițiilor de animale și produse vegetale.

Obiectivele cuprinse în chemarea la întrecere prevăd folo
sirea pe scară tot mai largă a formelor critice variate, împo
triva atitudinilor înapoiate, birocratismului și rutinei, indiscipli
nei, sub orice aspect s-ar manifesta și urmărirea cu stăruință 
a eficacității articolelor critice publicate.

Prestigiul și autoritatea gazetelor de perete din Valea Jiului 
vor crește, în perioada întrecerii, în măsura în care colectivele 
lor de redacție se vor strădui să asigure apariția îngrijită și la 
timp a edițiilor. Pentru aceasta colectivele de redacție trebuie 
să-și asigure sprijinul activ al oamenilor muncii înaintați, al 
fruntașilor întrecerii socialiste și tehnicienilor în redactarea de 
articole într-o formă vie, interesantă, combativă și mobiliza
toare. Pe lîngă fiecare colectiv de redacție este necesar să ac
tiveze o rețea cît mai largă de corespondenți din rîndul frun
tașilor întrecerii socialiste, tehnicieriîlor, țăranilor muncitori 
devotați partidului și regimului democrat-popular, femei frunta
șe în acțiunile gospodărești. Colectivele de redacție trebuie să 
organizeze periodic consfătuiri cu corespondenții gazetelor de 
perete în care să arate acestora probleme despre care trebuie 
să scrie. In organizarea și ținerea acestor consfătuiri comitetele 
de partid și birourile organizațiilor de bază au datoria să acorde 
tot sprijinul de care colectivele de redacție ale gazetelor de 
perete vor avea nevoie.

Tot pentru îmbunătățirea activității gazetelor de perete co
mitetele de partid și birourile organizațiilor de bază trebuie ca 
de la începutul întrecerii să ia măsuri pentru completarea colec
tivelor de redacție, acolo unde acestea sînt descompletate, să 
treacă la renovarea gazetelor de perete necorespunzătoare. Qe 
asemenea, ele trebuie să asigure îndrumarea permanentă a co
lectivelor de redacție în întocmirea planurilor de muncă perio
dice veghind ca acestea să cuprindă probleme și sarcini izvo- 
rîte din planurile de muncă și hotărîrile organizațiilor de bază 
și din, obiectivele întrecerii între gazetele de perete.

Participînd la întrecerea pe regiune între gazetele de perete, 
să luptăm pentru a face din fiecare gazetă de perete o tribună 
a tuturor muncitorilor înaintați, un organizator și educator co
lectiv al oamenilor murjcii în lupta pfentru construirea socialis
mului si apărarea păcii l , ;
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STEAGUL ÎNTRECERII SOCIALISTE
Aplicînd

La mina Petrila întrecerea 
socialistă se desfășoară cu 
avînt sporit. Numeroase bri
găzi de mineri luptă susți
nut pentru a-și depăși zj de’ 
zi sarcinile de plan ce le re
vin.

Brigada de tineret condu
să de minerul Gheorghe 
Croitoru lucrează într-o gale
rie de la orizontul 11, din 
sectorul II al plinei Aplicînd 
înaintata mettra sovietică a 
..graficului ciclic, această

metode de munca
harnică brigadă a reușit ca în 
intervalul de la 1 la 25 mai 
să înregistreze o depășire 
medie a sarcinilor de plan de 
85 la sută

Printre brigăzile de mineri 
care în urma aplicării meto
delor înaintate obțin succese 
importante în producție se nu
mără și cele conduse de mi
nerii Gheorghe Băbuț, Ioan 
Tripon, Ionel Arț, Nicolae 
Circu, Gheorghe Bobuț și al
ții care în același interval deciclic,

lh lupta pentru mai mult
Tot mai însemnate sînt 

realizările dobîndite în cadrul 
întrecerii socialiste de minerii 
de la 
zi. ei 
lupta 
bune.

La 
cerea 
zarea
tuează brigăzile <gonduse de 
fruntașii întrecdj&^ocialiste

Nî- ‘ de muncă an d

mina Ardnoasa. Zi de 
obțin noi succese îh 
pentru mai; mult căr-

P 
loc de frunte în între- 
socialistă pentru reall- 
sarcînilor e plan se sl-

înaintate
timp au înregistrat depășiri 
medii a sarcinilor de plan 
de 45—60 la sută.

Depășiri substanțiale a sar-' 
cinilor de plan realizează și 
brigăzile de mineri care apli
că metodele de muncă sovie
tice Cotlear și Voroșin. Astfel 
brigăzile conduse de minerii 
Ioan Coș, Ioan Mateaș, Pe
tru Botoș și Nicolae Susan an 
extras în fiecare zi care a 
trecut din această lună cs 
30—35 la sută mai mult căr
bune decît aveab planificat.

cânbune
tivitatea planificată în cea 
de a doua decadă a lunii mai 
în proporție de 30 la sută. De 
asemenea brigăzile conduse 
de minerii Nicolae Macavei, 
Aurel Cristea, Gligor Gălă- 
buț, Laurențiu Midoș și al
tele din sectorul I al minei,! 
și-au întrecut în această pe
rioadă de timp sarcinile de 
plan

colae Bar, Gheorghe Codrea, 
Nicolae Stanciu și altele din 
sectorul III Piscu. Zi de zi,' 
aceste brigăzi înregistrează 
depășiri cuprinse între 15— 
46 la sută peste sarcinile de 
plan.

Realizări importante în 
muncă obțin și minerii din 
brigada condusă de tov. Ghe- 
rasim Prața, care datorită 

bunei organizări a muncii și 
a aplicării metodelor avansate 
„ _ depâștt produc-

A
Filatoare fruntașe în întrecere

Albert și 
secție și-au întrecut produc
tivitatea planificată cu 90— 
130 la sută.

De remarcat sînt rezultate
le obținute de către brigăzile 
de tineret conduse de utemis- 
tele Eleonora Frățilă și Maria 
Ambruș. Aceste brigăzi au 
sortat cu 40—65 kg. mai 
multe sculuri de mătase decît 
aveau planificat.

llîe PaloW, ’■

încă din primele zile ale scris pe graficele lor de în- 
acestei Iilni colectivul Filaturii trecere rezultate tot mai în- 
Lupeni a înregistrat succese 
frumoase în producție.

Printre muncitoarele care 
s-au situat în fruntea între
cerii socialiste de la începu
tul lunii ți pînă în prezent 
se numără și depunătoarele 
(Ioana Gîrlea, Maria Liszka, 
Maria Maxim, Maria Baltea 
și multe altele, care au în-

semnate. Numai în ziua de 25 
mai a.c. aceste depănătoare 
și-au întrecut sarcinile plani
ficate cu 76-100 la sută.

Rezultate asemănătoare au 
înregistrat în perioada 1—25 
mai și muncitoarele din sec
ția răsucit. Astfel, muncitoa
rele Ema Baraiboș, Paraschiva 

Blendea, Ana Hatoși, Iuliana

cü 25 la sută.

LUCIA LICIU 
corespond sft

altele din această

Inaugurarea grupului social al Șantierului C.C.F. la Bărbăteni
Zilele trecute a avut loc la

Bărbăteni* inaugurarea grupu
lui social al șantierului

C.C.17. Lupeni.
Aici au fost date în folosin-

ța muncitorilor mai multe lo
cuințe, o baie cu 18 dușuri, o 
cantină și o sală de specta
cole.

Cu prilejul inaugurării gru-

pului social, ansamblul artis
tic al complexului 1 I.C.G.F. 
Craiova, format din . 
persoane, a prezentat 
mos program artistic.

70 de 
un fru-

Inovatopii uzinei 
ții și raționalizări din care 
de asemenea au fost apli
cate 10. •

Inovațiile aplicate de la 
începutul anului și pînă acum 
la U.R.U.M. Petroșani au 
adus o îmbunătățire conside
rabilă procesului de produc
ție. Așa de pildă prin inova
ția propusă de lăcătușul 
Jianu Jic la brichetele, lăm
pilor de siguranță timpul de 
fabricație a unei brichete s-a 
redus cu o oră. Pentru aceas-, 
tă inovație eh a fost premiat

Numeroși muncitori și teh
nicieni de lă Uzina de repa
rație a utilajului minier din 
Petroșani, din» dorința de a 
contribui la îmbunătățirea 
continuă a procesului tehno
logic au adus diferite inova
ții și raționalizări în produc
ție menite să ducă la sporirea 
producției și productivității 
muncii.

Numai în primul trimestru 
al acestui an au fost prezen
tate cabinetului tehnic de la 
această uzină 15 inovații din 
care 13 sînt deja aplicate, iar
celelalte 2 sînt în curs de ex- ' cu suma de 2500. lei. 
perimentare. In perioada care 
a trecut din cel de al doilea 
trimestru al acestui an au 
fost prezentate alte 15 inova-

> La fel, 
Aleman, 
dispozitiv 
corpurilor

frezorul Nicolae 
a confecționat un 

pentru găurirea 
de robinet pentru

X

aplica-aer comprimat. Prin 
rea acestei inovații producti
vitatea muncii la găurirea 
corpurilor de robinet pentru 
aer comprimat a crescut cu 
cca. 60 la sută. Nicolae Ale- 
man a fost premiat cu suma 
de' 500 lei.

Printre ceilalți inovatori de 
la U.R.U.M. Petroșani care 
au fost premiați sau urmea
ză să fie premiați pentru di
feritele inovații și raționali 
zări se numără și tov. Victor 
Oravetz, Rudolf Heimtz, Si- 
mion Nicurici, Dumitru Cri- 
covan, Ludovic Bara, Florean 
Băgăluț și alții.

EMANOIL BOCANC1OSU. . <
... a:-tiC«..
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In excursie la 
Pereiaslav-Hmelnifki

In aceste zile, cînd poporul so
vietic marchează în mod festiv cea de 
a 300-a aniversare a reunirii, Ucrai
nei cu Rusia, numeroși excursioniști 
sosiți din toate colțurile Țării Sovie
tice vizitează străvechiul oraș ucrai
nean Pereiaslav-Hmelnițki. Cu 300 de 
ani în urmă aici a avut loc celebra 
Radă de la Pereiaslav, care a hotă- 
rît reunirea Ucrainei cu Rusia. Oame
nii sovietici vizitează cu mult inte
res locurile istorice, caută să cunoas
că viața orașului Pereiaslav-Hmel
nițki din zilele noastre.

In timpul ultimului război cotro
pitorii hitleriști au distrus în întregi
me orașul. In prezent însă el s-a ri
dicat din ruine. Pe străzile și piețele 
orașului au fost construite clădiri 
mari și frumoase. Case minunate în
conjoară piața centrală, care poartă 
numele lui Bogdan Hmelnițk’. Lu
crările de reconstrucție a orașului con
tinuă, executîndu-se potrivit unui plan 
arhitectural unic. Dintr-un mic cen
tru populat Pereiaslav-Hmelnițki s-a 
transformat in timp scurt într-un ma- 

ire centru industrial și cultural al 
•, Ucrainei.

Reconstruirea 
orașului Cighirin

A
Arhitecții din Harkov elaborează 

proiectul de reconstrucție a străve
chiului oraș ucrainean Cighirin — 
fosta reședință a lui Bogdan Hmel- 
nițki, remarcabil comandant de oști și 
om de stat al Ucrainei. Din Cighirin 
își trimitea marele hatman ambasa
dorii la Moscova.

Proiectul de reconstrucție a orașu- 
șului Cighirin prevede construirea 
unui mare număr de case de locuit, 
precum și a unei serii de întreprinderi 
din industria ușoară și alimentară, a 
unui hotel și a unui mare magazin 
universal. Pe malul rîului Tiasmin 
va fi amenajat un vast parc de cul
tură și odihnă. Aici se va înălța un 
mare monument al iui Bogdan Hmel- 
nițki.

Munca creatoare a metal urgiștilor Piese penisul o
Lucrătorii uzinei „Stalin” din 

Novo-Kramatorsk — una din cele mai 
vechi întreprinderi metalurgice din 
sudul U.R.S.S. — ridică în mod siste
matic productivitatea muncii pe baza 
progresului tehnic și a bunei orga
nizări a producției.

In ultimii ani la uzina „Stalin“ au 
fost realizate numeroase inovații teh
nice care ușurează munca muncito
rilor. încărcarea cuptoarelor se face 
cu ajutorul unor automate. Dirijarea 
proceselor termice ale șarjei de fontă , 
și oțel 'este ¡automatizată Integral. 
In toate secțiile au fost instalate a- 
parate perfecționate de control și mă
surat.

O importantă contribuție la dez
voltarea .tehnicii producției o aduc 
muncitorii și inginerii-inovatori. Fur- 
naliștii au construit cîteva mecanis
me și aparate, eu ajutorul cărora se 
efectuează turnarea fontei, se înregis
trează în mod automat greutatea în 
cărcăturii cuptorului

La propunerea raționalizatorilor. în 
secția cuptoarelor Martin a fost me
canizată scoaterea, lingourilor fier
binți din lingotiere. Laminatorii au 
automatizat scoaterea prefabricatelor 
incandescente din cuptoarele de pre- 
încălzire, au fabricat, pe baza proiec
telor inginerilor uzinei, mașini origi
nale pentru așchierea și marcarea me
talului.

Utilajul construit de lucrătorii uzi
nei a permis ca anul trecut și anul

IN CLIȘEU: Scuarul „Minerul” de la Stalinogorsc, locul de odihnă al 
muncitorilor mineri /

acesta să se mecanizeze peste 60 sec
toare de producție. $

In lupta sa pentru o înăltJFproWt- 
tivitate a muncii colectivul se spriji
nă pe experiența fruntașilor. Aproxi
mativ,’ 1.000 de Ingineri și tehnicieni 
participă la sintetizarea și populari
zarea metodelor înaintate de muncă. 
Ei au întocmit o descriere a experien
ței în muncă a ceior mai buni furnaliști. 
oțelari și laminatori și au ținut prele
geri în 40 de școli ale învățămîntului 
profesional. Cîteva mii de muncitori 
și-au ridicat calificarea în cadrul 
cursurilor tehnice. In secția cuptoare
lor Martin a fost prelungită durata de 
funcționare fără reparații a cuptoa
relor.

'De un mare folos au fost vizitele fă
cute de furnaliștii, oțelarii și lamina
torii uzinei „Stalin” la combinatele 
metalurgice din Magnitogorsk și Kuz- 
nețk, la uzinele „Zaporojstal” și „A- 
zovstal” din Ucraina etc. Totodată, 
aceste întreprinderi au trimis uzinei 
numeroase schițe a diferite mașini și 
■instalații, Instrucțiuni tehnice, des
crieri ale experienței înaintate, care 
aici au fost folosite în producție.

In prezent, colectivul uzinei „Sta
lin” face pregătiri în vederea confe
rinței tehnice pe întreaga uzină. Co
misiile create în fiecare secție strîng 
propunerile metalurgiștilor pe baza 
cărora se elaborează măsurile în ve
derea îmbunătățirii organizării mun
cii, automatizării și mecanizării pro
ducției.

ț mașină-unealtă uriașa
La uzina „Stalin” din Novo-Kra

matorsk a fost turnată o piesă uriașă 
pentru strungurile carusel în lungi
me de 15 m. In acest scop au fost 
folosite 150 tone de fontă lichidă.

Prin terminarea acestei piese, colec
tivul secției de turnare a fontei de la 
această întreprindere a terminat fabri
carea unui ansamblu de piese necesare 
agregatului unical pe care îl produce 
uzina constructoare de mașini-unelte 
grele din orașul Kolomna.

Cu cîtva timp înainte, pentru ace
eași mașină-unealtă au fost turnate 
fundația mesei, în greutate de 53 tone, 
și o plar^aibă uriașă, pe care ar pu- 
tea să încapă cu ușurință cinci auto* 
camioane.

Noi modele de aparate 
de radio și televiziune

Industria sovietică de radio lărgeș
te considerabil producția de aparate de 
radio și televiziune. In următorii doi 
ani se vor fabrica peste 7.700.000 de 
aparate. Constructorii hierează în pre
zent cu succes la crearea unor modele 
noi de aparate mai perfecționate.

In ultimul timp, la institutele și la
boratoarele de cercetări din U.R.S.Sj 
aji fost construite șase modele noi dé 
aparate de televiziune. Unul din a- 
cestea, cu marca „Temp”, reproduce 
o imagine în dimensiune de 320X240 
mm. Dimensiunea imaginii, recepțio
nată pe ecranul celuilalt aparat de te
leviziune —„Vdna”, este de 240X180 .. 
mm. Totodată, va Începe producția * ' 
unor aparate „Svet”, cu un ecran șî 
mai mare — de 255 x 340 mm.

Noile aparate permit să se obțină 
o imagine mult mai clară

Consiliul de expertiză de pe lîngă 
Camera de Comerț a U.R.S.S. a apro
bat noul model de aparat de radio 
„Oktiabr“, construit la Leningrad. 
Acest aparat, cu nouă lămpi, are șase 
diapazoane din care patru pe unde 
scurte.

Două modele noi de aparate de ra
dio pentru turisme au și fost con
struite la fabricile de radioaparataj 
din Minsk și Riga.

Poporul sovietic sărbătorește în 
mod solemn aniversarea a 300 de ani 
de la reunirea Ucrainei cu Rusia. 
La Moscova se află în prezent ar
tiștii ucraineni, ale căror spectacole 
se bucură de un mare succes în rîn- 
durile cetățenilor Moscovei.

Artiștii Teatrului Academic de ope
ră și balet „Taras Șevcenko” din 
Kiev - au dat două spectacole. Ei au 
prezentat pe scena Teatrului Mare al 
U.R.S.S. nemuritoarea opera „Natal- 
ka-Poltavka“, a clasicului muzicii 
ucrainene N. Lîsenko, și opera „Bog
dan Hmelnițki” de Dankievici.

La toate spectacolele date de ar
tiștii din Kiev a domnit o atmos
feră de cordială prietenie, de entu
ziasm sărbătoresc, de mare emoție 
și de sinceră bucurie pentru mariie 
succese repurtate de maeștrii’teatrului 
Ucrainean

La Kiev — capitala R.S.S. Ucrai
nene — s-a desfășurat într-o atmos
feră de frățească prietenie Decada li
teraturii și artei ruse, consacrată a- 
cestei date istorice a reunirii Ucrai
nei cu Rusia.

Teatrul Mare al U.R.S.S. a prezen
tat în fața colhoznicilor ucraineni so
siți la Kiev din diverse raioane să
tești opera „Kneazul Igor” de Boro- 
din. și în fața cetățenilbr don Kiev 
baletul „Fîntîna • din Bahcisaraî“ de 
Asafiev. -

Sărbătorirea a 300 de ani 
de la reunirea Ucrainei cu Rusia

Zeci de mii de cetățeni ai orașului 
Kiev au asistat la concertele vestitu
lui cor rus „Piatnițki“, ale ansamblu
lui de cîntece și dansuri al Armatei 
Sovietice, decorat cu ordinul Steagul 
Roșu, la spectacolele tinerelor forțe 
artistice din Moscova și Leningrad.

Sălile de concert și teatrele în care 
s-au produs solii poporului rus au 
fost totdeauna pline pînă ia refuz.

La Leningrad au loc de asemenea 
adunări și reuniuni jubiliare. In sala 
mare a Palatului „Taurida” a avut 
loc o adunare solemnă în cadrul că
reia a fost prezentat un referat cu 
tema „Prietenia indestructibilă din
tre popoarele ucrainean, rus și toate 
popoarele U.R.S.S. — chezășia inde
pendenței naționale și a înfloririi Sta
tului Sovietic multinațional”.

Peste 2.000 de cetățeni din Lenin
grad au asistat la reuniunea festivă 
organizată la palatul cultural „Gor- 
ki”, unde a luat cuvîntul inovatorul 
V. Karașev de ia uzina „Kirov“, 
care a vizitat recent uzina con
structoare de mașini de trans
port din Harcov. El a vorbit despre 
prietenia dintre colectivul uzinei „Ki
rov” și colectivul celei mai vechi în- 
treprinderi c • Ucraina.

La Tallin — capitala R.S.S. Estone, 
a avut loc o sesiune științifică a 
Academiei de Științe a republicii, în 
cadrul căreia a fost ascultat rapor
tul „R.S.S. Ucraineană în familia 
frățească a popoarelor Uniunii Sovie
tice”, prezentat de solul oamenilor 
de știință ucraineni E. Stoțiuk — 
candidat în științe istorice. Oamenii 
de știință estoni au prezentat refera
tele „Succesele economiei naționale 
a Ucrainei Sovietice”, „Triburile es
tone în vechiul Stat Rus”, „Prietenia 
popoarelor — prietenia literaturi
lor“.

★

Cuprilejul celei de a 300-a aniver
sări a reunirii Ucrainei cu Rusia, la 
Moscova a avuT loc deschiderea în
tr-un cadru festiv a expoziției de lite
ratură ucraineană pentru copii. La 
vernisajul expoziției au fost de față 
pedagogi, scriitori, reprezentanți ai 
Ministerului învățămîntului, oameni 
ai artei, elevi din Moscova.

La expoziție sînt prezentate peste 
700 de cărți, printre care operele scrii
torilor ucraineni contemporani — 
Petro Panci, Ivan Nehoda, Oksana 
Ivanenko, Alexandr Doncenko, PI a

• * A. ' '■ I 

ion Voronjko și alții, ce se bucura 
de mare popularitate în rîndurile ci
titorilor. De asemenea, sînt larg pre
zentate cărțile pentru copii ale cla
sicilor literaturii ucrainene și ruse,- 
opere ale creației populare. cărțile 
autorilor străini. In limba ucraineană 
au fost traduse în special operele Iui 
Lev Tolstoi, Cehov, Gorki. Maia- 
kovschi, Fadeev, Jules Verne, Mark 
Twain, Victor Hugo etc. In standu
rile expoziției pot fi văzute de ase
menea cărți pentru copii ale scriito
rilor ucraineni editate în China, Po- y 
lonia, Cehoslovacia, Romînia, Bul
garia. Ungaria, Republica Democra
tă Germană

★

In legătură cu cea de a 300-a ani
versare a reunirii Ucrainei cu Rusia, 
numeroase opere ale scriitorilor u- 
craineni, printre care operele Iui 
Taras Șevcenko, Ivan Franko, Mikola 
Bajan, au fost traduse în limba iaku- 
tă.

Editura de cărți a Republicii Auto
nome Iakute a publicat în limba ia- 
kută piesa „Makar Dubrava” de Ale- 
xandr Korneiciuk și se~află sub tipar 
traducerea romanului „Chezășia pă
cii" de Vădim .Sobko, precum șî o 
mare culegere intitulată „Literatura 
ucraineană”. '(Agerpres)

• ■ . - ' ■.
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Pregătiri intense îh vederea încheierii anului școlar 19534Í54

La Institutul de mine „Gti. Ghcor- 
ghiu-Dej“ din Petroșani au început 
colocviile care vor fi urmate de exa
mene. Trăgînd învățăminte din lip
surile ce-au existat în desfășurarea 
colocviilor și examenelor din sesiunea 
de iarnă, conducerea Institutului a 
luat o serie de măsuri menite să asi
gure o cît mai temeinică pregătire 
a studenților. , ■ -

In acest scop, au fost întocmite 
planuri de acțiune în care au fost 
prevăzute sarcini concrete în ceea ce 
privește ajutorarea studenților în ve- 

r In cadrul acțiunii de pregătire a 
examenelor de sfîrșit de an, cadrele 
didactice de la școlile din orașul Lu- 
peni și-au intensificat munca de sis
tematizare a materiei predate prin 
organizarea grupelor de învățătură cu 
elevii rămași în urmă, ore de medi
tație, ore de consultație și cescuri de 
studiu pe discipline școlare. Astid,

Ea școala romînă de 10 aai di» 
Petroșani, elevii se află în perioada 
recapitulării materiei. In această pe
rioadă, ei au posibilitatea să-și îm
bogățească cunoștințele în vederea 
examenelor de sfîrșit de an. Atenția 
cadrelor didactice este îndreptată spre 
o temeinică pregătire, îndeosebi a ele
vilor care în cursul anului nu și-au 
însușit în suficientă măsură materiala!.

Vagonete lásate în părăsire
Minerii din sectorul I A., de la mi

na Lupeni muncesc cu însuflețire 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Munca lor este însă uneori frînată din 
cauză că nu primesc suficiente vago
neta goale. Și aceasta în timp ce la 
orizontul 621 sub suitorul nr. 2 stau 
de mai multe săptămîni împotmolite 
în noroi mai multe vagonete goale. 
Vagoneta goale lăsate în părăsire se 
găsesc și pe galeria ce duce spre pla
nul „Roman“ din același orizont.

Tovarășii din conducerea sectorului 
I A. și a sectorului de transport deși 
au trecut în nenumărate rînduri pe 
la aceste locuri de muncă n-au luat 
pînă în prezent măsuri pentru darea 
în folosință á vagonetelor părăsita. Or, 
este de datoria lor să facă acest lu
cru !

I. IONESCU 
corespondent

O zi obișnuită de mai. Pe șantiere, 
în mine, la atelierele întreprinderilor 
din Valea Jiului, munca e în toi. Un 
tren din acela mic încărcat cu căr
bune extras din abatajele minei 
Lonea se apropie de preparația Pe
trila. Poate că în această clipă un 
tren obișnuit, plin cu cărbune, a 
primit semnalul de plecare din vreo 
gară ca Lupeni, Vulcan, Petroșani. Se 
prea poate ca în aceeași vreme în 
abatajul minerului fruntaș al între
cerii' socialiste Silviu Iovan de la 
Uricani să se îi făcut pușcarea. iar 
pe un șantier de construcții să se fi 
terniinat ultima lucrare de finisaj 
la un nou apartament încît mîine. 
poimîine, încă o familie de mineri să 
poată intra în locuință nouă.

De s-ar putea cuprinde dintr-o pri
vire munca creatoare a miilor de mi
neri, constructori, ceferiști, filatoare, 
textiliste din Valea Jiului, în adîncu- 
rile minei Petrila s-ar putea vedea 
muncitoarea Elisabeta Simon lucrînd 
pe una din numeroasele locomotive 
din subteran. înainte de a intra în 
șut, ea a trecut pe la căminul de zi 
unde și-a lăsat pe micul ei nepoțel,' 
Andrei. La preparație ai zări-o pe to
varășa Elena Stescu lucrînd undeva 
pe la vreo mașină, sau pe Maria Șor- 
tan care lucrează la lămpăria minei. 
In fiecare dimineață cînd pleacă la 
lucru, Elisabeta Simon, Elena Stescu,

La Instituții de mine
derea examenelor și efectuarea unui 
control cît mai eficace. De exemplu, 
în planul de acțiune al decanatului 
a fost prevăzut să se întocmească pla
nuri calendaristice la toate catedrele 
și să fie afișate orele de consultații. 
De asemenea s-a prevăzut ca în fie
care zi, cîte un profesor să dea lămu
ririle necesare studenților.

Planurile au fost prelucrate în adu
nări, atît cu corpul didactic cît și cu 
conducerile organizațiilor de masă 
și grupelor profesionale. Pe lîngă a- 
ceasta a fost prelucrat articolul de 

La școHie dKa Lupeni 
la școala medie de >0 ani s-au or
ganizat ore de meditație în cadrul 
cărora se face repetarea materiei și 
are de consultație. Acestea au loc sub 
supravegherea tov. prof. Silvia Mesa- 
roș, Felicia Popescu și Nicolae Pîcu, 
care lămuresc elevilor problemele ră
mase meGnsușjfe în cursul amtiui șco
lar. "

La PeirogMM
Astfel, în fiecare dimineață între ore
le17—8 au loc meditații și consultații, 

bi scopul de a urmări interesul 
ca care elevîii se pregătesc în vede
rea examenelor, cadrele didactice de 
la această școală țin o evidență zil
nică a notelor obținute de elevi.

De asertienea, în consiliul pedago
gic s-a discutat alcătuirea unui orar de

Manifestări sportive
VOLEI

Zilele trecute a avut loc la Lupeni. 
campionatul de volei fază pe raion 
organizat de asociația Rezervele de 
muncă. Campionatul s-a desfășurat 
între echipele de juniori ale școlilor 
profesionale din Lupeni, Vulcan, A- 
ninoasă și Petroșani. Dintre acestea, 
cele mai frumoase rezultate le-a ob
ținut echipa de juniori din Lupeni, 
care a cîștigat toate Întîlnirile sus
ținute. Bine pregătite s-au prezentat

Spectacolele zilei
CINEMATOGRAFE: Alexandru

Sahia, Petroșani: Pe urmele urșilor 
din carpați; Muncitoresc, Petroșani: 
Cîntărețul stepelor; Lupeni: Femeia

Copiii minerilor din Petrila
Maria Șortpn, Elena Marinică și alte 
muncitoare își lasă copiii la căminul 
de zi, iar ele pleacă liniștite la mun
că. Aici, copiii lor sînt bine îngrijiți, 
primesc hrană suficientă și de bună 
calitate, sînt vizitați periodic de me

După acele de povești, de joacă masa e wie penița

fond din ziarul „Scînteia“ în legă
tură cu încheierea cu succes a anului 
de învățămînt.

Gazeta de perete a publicat o ediție 
specială închinată colocviilor și exa
menelor. Articolele au fost scrise de 
studenți și de profesori. Ele cuprind în
drumări și metode bune de învăță
tură. De asemenea, se pregătesc gra
fice pe grupe de învățătură care vor 
arăta în mod operativ rezultatul fie
cărui student la fiecare examen.

ANDREI IANAȘI 
corespondent

De asemenea, la școlile elementare 
de 7 ani nr. 1 și 2 tov. prof. Silvia 
Sfura, Dumitru Păunescu, Maria Sur
cel și alții, depun o muncă susținută 
pentru recapitularea și sistematizarea

EMIL TETILEANU 
eorespendent

interasistență pentru ca profesorii de 
aceeași specialitate să se poată aju
ta reciproc. Metode bune folosește 
tov. Maria Fildan, profesoară de 
științe naturale, care în această pe
rioadă caută să lărgească orizontul 
de cunoștințe al elevilor, prin legarea 
teoriei cu practica. Elevii fac expe
riențe pe terenul însămânțat de elevi, 
în apropierea școlii.

la campionat și echipele de juniori 
din Petroșani șiiAninoasa.
jfel.. ■ V. LOȘNITA ■

corespondent ț
FOTBAL

Pe stadionul „Minerul” din Vulcan 
s-a desfășurat zilele trecute un meci 
de fotbal între funcționarii adminis
trativi și tellhicienii minei Vulcan. 
Rezultatul întîlnirii a fost 3-2 (3-0)
în favoarea funcționarilor adminis
trativi. *

A. PANIȘ 
corespondent

are cuvîntul; Vulcan: Fiica regimen
tului; Petrila: Fluviul Huai trebuie 
îmblînzit; Lonea: Comoara din insu
la păsărelelor.

dici, ies la plimbare șî au la dispozi- 
ziție tot felul de jucării care de care 
mai frumoase.

Ceea ce-ți atrage foarte mult a- 
tenția cînd intri în acest cămin, sînt 
tablourile pictate în culori vii care

Mț^£^BiBU06RAFiC£

DRUM D ESCHIS
Alena Bernaakova

Romanul scriitoarei cehe Alena 
Bernaskova are ca temă reconstruirea 
uneia dintre uzinele de cea mai mare 
importanță pentru economia na^ona- 
lă a Republicii Cehoslovace — uzina 
de benzină sintetică „I. V. Stalin“, 
distrusă de aviația engleză și ame
ricană în ultimele zile ale celui de 
al doilea război mondial, din ordinul 
imperialiștilor americani.

Conflictul, axat pe lupta necruță
toare dintre forțele progresiste ale 
poporului și elementele dușmănoase . 
intereselor acestuia,, ilustrează lupta 
de clasă care devine din ce în ce mai 
ascuțită pe măsură ce cresc și se în
tăresc forțele progresiste.

Muncitorii, în fruntea cărora se 
află’ mulți luptători comuniști din 
ilegalitate,’ își intensifică eforturile 
pentru a reconstrui cît mai repede 
uriașa uzină. Străduințele lor se iz
besc însă de acțiunile sabotoare ale 
elementelor reacționare.

In lupta aceasta împotriva dușma
nului, luptă care devine tot mai în-'' 
verșunată, se călește muncitorul ce
hoslovac, își schimbă atitudinea sa 
față de muncă, pășind cu și mai mul
tă hotărîre și încredere pe drumul 
construirii socialismului.

Romanul „Drum deschis“, distins 
cu premiul de stat pe anul 1951, con
stituie una din primele opere literare 
care redau î'ntr-o formă artistică deo
sebită drumul victoriei clasei mun
citoare cehoslovace împotriva reacțiu- 
nii, viața de azi a muncitorilor ce-1 
hosiovaci și problemele legate de lup
ta pentru munca liberă, pentru pace, 
pentru o viață fericită și îmbelșugată.-

înfățișează scene din diferite povești 
pentru copii. Iată-1 într-unul din ta
blouri pe Moș Gerilă în săniuță purtat 
de două perechi de iepuri ce aleargă I 
în goană nebună peste cîmțJia înzăpe-1 
zită, ducînd daruri pentru copiii cu
minți .și ascultători. Iată într-un alt 
tablou familia Iepurilă. Urechiații cei 
mici învață de la mama lor cum tre
buie păstrată curățenia și cum să-și 
îngrijească blana. Sînt multe și fru
moase aceste tablouri.

Vitrinele dulapurilor ascund nume
roase jucării lucrate din hîrtie colora
tă de către tov. educatoare : . păsări, 
pul, pisici, miei și altele. Fiecare co
pil are dulapul lui unde-și desbracă 
hăinuțele. Ca semne distinctive, pe 
dulapuri sînt lipite figuri care repre
zintă diferite obiecte întîlnite de copii' 
în viața de toate zilele, un ceas, un; 
cocoș, o scară, un trenuleț, o prună 
și altele.

După ce micuții s-au săturat de, 
joacă, către ora mesei li se servește 
mîncare de bună calitate și apoi trec, 
la odihnă în pătucurile cu așternu
turi albe ca coala de hîrtie. Iată cum 
își petrec aici timpul cei 30 de copii 
ai mamelor muncitoare la căminul de. 
zi din Petrila. Frumoase și de neuitat 
vor rămîne în amintirea lor aceste 
zile ale copilăriei fericite. t

FAGURE'
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Conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe

A luat sfîrșit evacuarea prizonierilor francezi 
răniți de la Dien Bien Fu

GE-NEVA (Agerpres) — La 27 
mai a avut loc cea de a 7-a ședință 
restrînsă a conferinței de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe, con
sacră problemei restabilirii păcii în 
Indochina. Ședința a fost prezidată 
de A. Eden, ministrul Afacerilor Ex
terne al Angliei.

Vizita făcută de A.
GENEVA (Agerpres). — China 

Nouă transmite :
La 27 mai, ora 10,30 dimineața, 

Anthony Eden, ministrul Afacerilor

Organizarea referendumului popular 
în Berlinul occidental

BERLIN (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Neues Deutsch
land”, Ia 25 mai, în Berlinul occiden
tal a fost constituit un comitet cen
tral pentru organizarea referendu
mului popular.

Comitetul a adresat tuturor berli- 
nezilor un apel chemîndu-i să spri
jine desfășurarea referendumului popu
lär în problema : poporul german se 
pronunță pentru încheierea tratatu-

Amînarea votului asupra „comunității 
defensive europene” în parlamentul francez

PARIS (Agerpres). — Comisia 
pentru afacerile externe a Adunării 
Naționale a aprobat cererea guvernu- 
Jui francez de a amîna votul asupra 
tratatului „comunității defensive eu
ropene“ pînă după declarațiile pe care

PE SCURT
—- In cadrul unui miting public 

care a avut loc la Bombay, Ayengar 
Sri, vicepreședintele Camerei popu
lare a parlamentului indian, a spriji
nit cererea ca R.P. Chineză să-și 
Ocupe locul care i se cuvine de drept 
în Organizația Națiunilor Unite.

— La 26 mai, Comitetul Executiv 
național al partidului laburist a ho
tărît să excludă problema cu privire 
ia politica față de reînarmarea Ger
maniei occidentale din numărul pro
blemelor în privința, cărora membrii 
de rînd ai partidului sînt obligați să 
urmeze linia oficială a partidului în

Următoarea ședință restrînsă, con
sacrată aceleiași probleme, va avea 
loc în ziua de vineri 28 mai, iar în 
după amiaza aceleiași zile va avea loc 
o ședință plenară în care se va discu
ta problema coreeană.

Eden lui Ciu En-lai
Externe al Angliei, a vizitat pe Ciu 
En-lai, ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze. Ei au conferit timp 
de o jumătate de oră.

lui de pace cu Germaniâ și pentru 
retragerea tuturor trupelor de ocu
pație sau pentru realizarea acordului 
cu privire la „comunitatea defensivă 
europeană” și a tratatului militarist 
de la Bonn ?

Comitetul a hotărît să prezinte A- 
dunării orășenești a deputaților din 
Șerlinul occidental un proiect de lege 
cp privire la desfășurarea ’■eferendu-- 
mului popular.

Georges Bidault urmează să le facă 
în parlamentul francez asupra proble; 
mei Saar-ului,

In moțiunea adoptată se sublinia
ză că aceste declarații vor trebui fă
cute pînă în maximum 15 zile.

conformitate cu disciplina de partid. 
Corespondentul din Londra al agen
ției France Presse subliniază că, du
pă cum se vede, Comitetul Executiv 
a fost silit să adopte o hotărîre ți- 
nînd seama de faptul că majoritatea 
membrilor de rînd ai partidului la
burist se pronunță împotriva • reîn
vierii militarismului german.

— Poporul albanez a sărbătorit în- 
tr-un cadru solemn împlinirea a 10 
ani de la convocarea primului Con
gres antifascist de la Permet (Alba
nia) care a pus bazele noului stat 
democrat albanez.

PEKIN (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de Informații anunță că 
la 27 mai a luat sfîrșit evacuarea 
prizonierilor de război răniți, din 
corpul expediționar francez capturat 
la Dien Bien Fu.

La 25 mai au fost evacuați de la 
Dien > Bien Fu 151 de răniți, iar la 26

Samavolnicii ale autorităților grecești față de 
un reprezentant al R. P. Bulgaria la Atena

ATENA (Agerpres). — TASS
La 25 mai,’ autoritățile grecești au 

luat măsuri samavolnice față de cola
boratorul reprezentanței eomerciale 
bulgare la Atena, Becev. La aerodrom 
Becev a fost reținut de administrație 
sub pretextul că trebuie să i se facă 
o inoculare antiholerică, deși există 
o comunicare oficială a Ministerului 
Sănătății din Bulgaria cu privire la 
faptul că începînd din anul 1913 în 
țară nu a fost nici o epidemie de hole
ră. împreună cu Becev în avion au 
fost peste 20 de pasageri dintre care

Atentat împotriva fostului rezident general 
al Marocului

PARIS (Agerpres). — După cum 
relatează agenția France Presse, la 
25 mai a avut loc la Marrakech un 
atentat împotriva generalului Guillau
me, fostul rezident general al Ma
rocului. Atentatul s-a produs în 
timpul ceremoniei care a aVut loc cu 
ocazia plecării sale din Maroc. Gene
ralul Guillaume n-a fost atins, însă 
un mare număr de soldați francezi și 
marocani din garda Sa au fost răniți.

Voluntarii chinezi ajută
Populația coreeană din Sankumrîun, 

regiune situată la nord de Kîmhva, 
este ajutată de voluntarii chinezi 
să-și reconstruiască locuințele. Nu
meroși locuitori s-au și mutat în 
casele călduroase construite recent.

Orașul Sankumrîun a fost teatrul 
unor lupte crîncene în octombrie și 
noiembrie 1952, cînd dușmanul a 
pierdut peste 18.000 de oameni. Pe 
atuncf artileria inamică a tras 3 
milioane de focuri și a aruncat 500 
bombe grele într-o singură zi. Nu
meroase sate din jurul cîmpului de 
luptă au fost rase de pe suprafața 
pămîntului și o mulțime de săteni au 
fost uciși. Supraviețuitorii și-au să
pat adăposturi pe coasta colinei și 
au locuit în bordee sub pămînt.

Imediat după încheierea armisti
țiului, voluntarii chinezi care se aflau 

mai au fost evacuați alți 149.
Astfel în perioada dintre 14—26 

mai au fost eliberați de către înaltul 
comandament al Armatei Populare 
Vietnameze 858 de prizonieri de răz
boi răniți din corpul expediționar 
francez.

nici unul n-a fost reținut la aerodrom, 
Becev a refuzat categoric să facă ino
cularea, declarînd că în țara lui nu 
există nici o epidemie de holeră. In 
ciuda acestui fapt, doctorul aerodro
mului, Kasauros, l-a încartiruit într o 
cameră izolată, intenționînd să 1 tri
mită la spital.

In cercurile ziariștilor, aceste ac- 
ț'uni ale administrViei aerodromului 
sînt' calificate ca o discriminare față 
de reprezentanții bulgari, după recen
ta restabilire relațiilor dinînmaiice 
între Grecia și Bulgaria.

După cum se știe, generalul GuiN 
laume a fost înlocuit în postul său 
de rezident general al Marocului cu 
Francois Lacoste. Prin această mă
sură, autoritățile colonialiste franceze 
încearcă să creeze impresia că înlo
cuirea lui Guillaume va duce lâ o 
schimbare a politicii lor în Maroc — 
care a provocat mișcări hotărîte de 
protest ale populației marocane.

la reconstrucția Coreei 
în acea regiune au hotărît să ajute 
pe coreeni să-și reconstruiască locuin
țele. Ei au ajutat la construirea unor 
cartiere de locuit cu peste 100 ca
mere, peste 20 săli de clasă pentru 
școala elementară, 2 săli de spectacole 
cu cîte 600 locuri și numeroase clu
buri.

Au fost organizate echipe de con
structori formate din cîte 60 ostași cu 
experiență în sectorul construcțiilor. 
Foștii luptători și-au părăsit cantona
mentele, oferindu-le coreenilor refu- 
giați care se reîntorceau în această 
regiune. Colaborarea în muncă a în
tărit prietenia dintre populația co
reeană și voluntarii chinezi. Popu
lația coreeană a trimis acestora din 
urmă numeroase daruri și scrisori de 
prietenie.

Dacă comportarea reprezentanților 
americani la Geneva poate fi califi
cată drept o încercare de a pune bețe 
în roate ionferinței, în afara confe
rinței politica cercurilor guvernante 
ale S.U.A. constă în aceea.de a în
cerca să pună pe participanții la con
ferință în fața unor fapte îndeplinite 
—extinderea războiului în Indochina 
și crearea premizelor pentru acțiuni 
agresive pe scară și mai largă împo
triva popoarelor Asiei și, în primul 
rînd, împotriva Republicii Populare 
Chineze.

In politica lor. de înjghebare de 
blocuri militare în Asia, cercurile gu
vernante ale S.U.A. acordă acum cea 
mai mare atenție Asiei de sud-est. 
La -Washington, reprezentanții Depar
tamentului de stat al S.U.A. fac pre
gătiri în vederea înjghebării unui 

bloc militar în acea parte a Asiei, cu 
ajutorul reprezentanților diplomatici 
ai sistemelor pe care ei. intenționează 
să le atragă în participarea la acest 
bloc.

In strînsă legătură cu politica în
jghebării acestui bloc militar sînt și 
călătoriile pe care numeroși repre
zentanți ai guvernului american și ai

Cercurile agresive ale 
să înjghebeze noi blocuri

comandamentului forțelor armate ale 
S.U.A. le-au făcut în țările Asiei. Iii 
timp ce la Geneva se caută căile pen
tru o reglementare pașnică definitivă 
în Coreea și pentru unificarea națio
nală a poporului coreean, președin
tele S.U.A. trimite pe fostul coman
dant al armatei a 8-a americane din 
Coreea, generalul Van Fleet, în Ja
ponia, Coreea de sud și în Taiwan. 
pentru a revizui planurile de ajutor 
militar american. Misiunea lui Van 
Fleet nu are nimic comun cu sarci
nile care sînt puse în fața conferinței 
de la Geneva.

Fără să mai aștepte reîntoarcerea 
lui Van Fleet în S.U.A., la 11 mai 
ministrul apărării ai S.U.A., Wilson, 
a plecat în Extremul Orient și în 
Asi'a de sud-est, după ce a mai vizi
tat Japonia și Coreea de sud. Sco
purile plecării lui se deosebesc prea 
puțin de cele ale lui Van Fleet.

Recent s-a înapoiat1 la Tokio din- 
tr-o călătorie în Asia de sild-est co-

S.ILA. urmăresc 
militare în Asia

de V. KUDRIAVȚEV 
mandantul trupelor americane în Ex
tremul Orient, generalul Huli..

Este tot atît de semnificativă și in
tensificarea activității diplomației a- 
mericane în Orientul Apropiat și 
Mijlociu, legată de asemenea de în
jghebarea de blocuri și grupări mi
litare agresive. In prezent, în țările 
Orientului Apropiat și Mijlociu călă
torește, șeful secției a 2-a a Statului 
major al armatei S.U.A.,' generalul 
Trudeau. După cum scrie ziarul ira
nian „Keihan”, Trudeau sondează te
renul în vederea creării unui bloc mi
litar al Orientului Mijlociu.

La 14 mai, la lstanbul s-a încheiat 
conferința reprezentanților diploma
tici ai S.U.A. în țările Orientului A- 
propiat și Mijlociu care a durat trei 
zile și la care a participat secretarul 
de stat adjunct al S.U.A. pentru pro
blemele Orientului Mijlociu și Apro
piat, Africii și Asiei de sud, Byroade 
Această conferință a fost deasemenea 

consacrată îndeosebi problemei în
jghebării unui bloc agresiv al Orien- 
tului Mijlociu al cărui nucleu urmea
ză să-l constituie acordul turco-pa- 
kistanez .

In felul acesta, cercurile guvernan
te ale S.U.A. se demască odată mai 
mult în fața întregii lumi ca adver
sari înverșunați ai normalizării și I 
îmbunătățirii relațiilor între țări, ca 
adversari ai destinderii încordării in
ternaționale.-“ Ele au nevoie de o at
mosferă de vrajbă în relațiile dintre 
popoare, deoarece în asemenea con
diții este mai ușor să aplici politica 
dezlănțuirii de conflicte militare.

Planurile cercurilor agresive ale 
S.U.A. în Asia, în ultima instanță, 
sînt sortite eșecului.

Faptele dovedesc că situația care 
s-a creat în prezent în Asia nu oferă 
nici o perspectivă de viitor nici pen
tru colonialiștii vechi, nici pentru cei 
noi. Acum, destinele Asiei pot fi hotă
rîte numai de înșiși popoarele asiatice 
cu sprijinul și contribuția frățească 
a tuturor popoarelor iubitoare de pa- ; 
ce. (AgerpresJ. (Text prescurtat după 
„Izvestia“). *«4^ i

REDACȚIA șf ADMINISTRAȚIA : Pe&MMd Str. Q& Gheorefeiu-BM Nr. 5ft-S8. Telefon: Interurban 222: i famat 569. Tinarul : I. P. PetrôsMdj

aceea.de

