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Pentru o bună desfășurare 
a examenelor de sfîrșit de an
Școlile ejemeniare, de 7 ahi și medii din raionul nosțfu se 

află în prezent în pragul examenelor. Aceste examene constituie 
un eveniment de mare însemnătate pentru elevi și profesori. Prin 
examene se verifică întreaga activitate a școlii, temeinicia cu
noștințelor precum și deprinderile elevilor. Examenele trebuie să 
oglindească rezultatele activității cadrelor didactice.

In acest an școlar, cadrele didactice de la școlile din Valea 
Jiului întîmpină examenele mult mai bine pregătite decît în anul 
școlar trecut. S-i îmbunătățit în mod simțitor munca de instruire 
și educare a tineretului. A crescut numărul cadrelor didactice care 
predau lecții bine pregătite, bazate pe planuri întocmite cu multă 
pricepere. Elevilor rămași în urmă la învățătură li s-a dat și li 
se dă un sprijin efectiv, sprijin bazat pe cunoașterea lipsurilor 
în ceea ce privește însușirea cunoștințelor elevilor. Colective șco
lare, ca de pildă cele de la școlile de 7 ani nr. 1 și 2 din Lupeni, 
nr. 1 din Petrila, de la școlile de 4 ani din Jieț și Livezeni, au 
oDținut succese grăitoare în munca instructiv-educativă. Ele au 
dat elevilor posibilitatea să-și ridice, și să-și îmbunătățească ne
contenit cunoștințele. S-a îmbunătățit în acest an școlar predarea 
limbii romîne, a limbii ruse, precum și a limbilor materne în șco
lile minorităților naționale. învățătorii și profesorii au acordat 
mai multă atenție lecțiilor de gramatică, au căutat să sprijine mai 
mult devii în formarea unei exprimări corecte.

l-lrmînd exemplul pedagogilor sovietici care muncesc cu ab
negație pentru ridicarea calității învățămîntului, majoritatea în
vățătorilor șl profesorilor noștri au «căutat să găsească metode 
cît mal juste pentru legarea cunoștințelor teoretice de practică. A 
crescut considerabil numărul școlilor care și-au organizat cu mij
loace locale colțuri ale naturii vii și care și-au îmbogățit labora
toarele. Activitatea în această direcție a colectivului școlii de 7 
ani din Aninoasa, care și-a organizat cu?mijloace proprii un colț 
al naturii viu și și-a amenajat un lot școlar, constituie un exemplu 
demn de urmat. S-a îmbunătățit predarea științelor naturii prjn 
folosirea învățăturii miciuriniste. S-a extins munca pe loturile 
școlare și s-au organizat cu mai multă grijă excursii în natură 
și la locurile de producție. De pildă, numai diriginții școlii de 
7 ani nr." 3 din Petroșani au organizat în ultimul timp 7 excursii 
cu elevii.

Schimbul de experiență făcut cu prilejul consfăturilor din sep
tembrie și ianuarie a contribuit în mare măsură la uniformizarea 
metodelor de predare, la îmbunătățirea muncii educative. Luptînd 
pentru realizarea sarcinilor trasate de rezoluțiile consfătuirilor, 
școlile au organizat mai bine ajutorul reciproc al cadrelor didac
tice, asistarea reciprocă la lecții, lecțiile deschise, etc. Cadrele di
dactice, împreună cu organizațiile de tineret și cu părinții elevi
lor au reușit să obțină succese în ceea ce privește întărirea dis
ciplinei în rîndul elevilor.

Examenele ce se vor desfășura în curînd, constituie o se
rioasă verificare a întregii activități educative. De aceea, este ne- 
ccsai ca învățătorii și profesorii examinatori să dea dovadă cu 
prilejul examenelor de mult simț-de răspundere. Pentru a stabili 
nivelul real al cunoștințelor elevilor, examenele trebuie să se des
fășoare în cît mai bune condițiunț să corespundă cerințelor pe
dagogice. In cursul acestui an școlar elevii au simțit din plin 
grija și interesul cadrelor didactice în ceea ce privește răspun
surile la iecții, și la temele executate. In zilele de examen ei tre
buie să simtă și mai rnuii dragostea educatorilor lor. Răspun
surile elevilor ia examene trebuiesc urmărite cu atenție de cadrele 
didactice. Trebuie înlăturată de asemenea orice atitudine de for
malism, de superficialitate a unor cadre didactice față de exami
narea elevilor — atitudine observată la examenele desfășurate 
îtj anii trecuți.

Pentru buna desfășurare a acestor examene, directorii, în
vățătorii și profesorii, trebuie să manifeste în tot timpul examene
lor spirit de răspundere față de răspunsurile elevilor, față de felul 
cum sînt apreciate aceste răspunsuri. In felul acesta, cadrele 
didactice vor putea cunoașt^ volumul și calitatea cunoștințelor 
școlarilor fapt care va oglindi calitatea propriei lor activități. 
Fără această cunoaștere nu va fi posibil ca în viitorul an școlar 
să se aplice măsurile cele mai indicate pentru îmbunătățirea mun
cii instructiv-educative în școlile din Valea Jiului,

In peiioada examenelor sarcini importante revin directorilor 
de școli și organelor de îndrumare și control, care au datoria să 
ui mărească cu toată atenția felul cum se desfășoară examenele 
și să ia măsuri de îndreptare acolo unde există greșeli. Atît di
rectorii de școli cît și inspectorii școlari din cadrul secției de în- 
vățămînt a sfatului popular raional trebuie să asiste la examene 
în cît mai multe clase, pentru a trage concluzii juste cu privire 
la murica fiecărui învățător sau profesu—în special acolo unde au 
existat unele lipsuri, ca de pildă la școlile de 10 ani din Petroșani 
și Lupeni.

Secția raională de învățămînt și comitetul raional- sindical 
al muncitorilor din învățămînt, trebuie să considere perioada' 
examenelor un prilej de cunoaștere mai amănunțită a activității 
școlilor. Ele trebuie să siringă cu grijă material care să ilustreze 
atît experiența pozitivă a acestui an școlar, cît mai ales lipsurile 
din raionul nostru care au existat în anul școlar care se încheie. 
Sintetizînd acest material, organele de îndrumare și control vor 
putea trage concluzii juste pentru îmbunătățirea învățămîntului 
în viitorul an școlar. ' ’ ' >

TOT MAI SUS
STEAGUL ÎNTRECERII SOCIALISTE

In abatajele frontale ale minei Lupeni
In majoritatea abatajelor 

frontale din sectorul II al 
minei Lupeni munca este or
ganizată pe bază de grafic 
ciclic Aici lucrează brigăzi 
fruntașe în întrecerea socia
listă cum sînt cele conduse 
de minerii Simion Căținean, 
Vasile Năpău și altele. Apli- 
cînd metoda de înaltă produc
tivitate a graficului ciclic și 
folosind din plin utilajele cu 
care sînt înzestrate locurile 
lor de muncă, minerii din 
frontalele sectorului II au tri
mis fabricilor și uzinelor pa
triei noastre, în fiecare lună 
mii de tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. La aceste 
succese au contribuit atît mi
nerii care execută operațiile

Comuniștii
Colectivul minei Vulcan 

desfășoară o vie întrecere 
socialistă pentru îndeplinirea 
planului producției de cărbu
ne pe anul 1954 înainte de 
termen. Numeroase brigăzi 
s-au angajat să realizeze sar
cinile de plan ce Ie revin pe 
anul în curs în termen de 6- 
lO'îtmf: • — ■<

Comuniștii de la mina Vul
can sînt însuflețitorii între
cerii socialiste pentru înde
plinirea acestor angajamente. 
Muncind după metoda grafi
cului ciclic, tinerii mineri 
conduși de brigadierul Octa- 
viăn Iancu, reușesc să de

Pentru copiii oamenilor muncii din Valea Jiului
Spectacole pentru cei mici

Colectivul secției de păpuși 
a Teatrului de Stat din Pe
troșani a desfășurat în de
cursul acestui an o activitate 
intensă. Pînă în prezent, acest 
colectiv a pregătit și prezen
tat în fața copiilor oamenilor 
muncii din Valea Jiului spec- 

f tacole cu piesele ,, Iepurele și

Cu trenurile cc sosesc sau 
pleacă zilnic din gara Petro
șani în diferite direcții ale 
țării, călătoresc numeroase 
mame cu copii mici. Prin 
grija statului nostru demo
crat-popular, în multe stații 
C.F.R. au fost înființate ca
mere pentru odihna mamelor 
și copiilor. La Petroșani func
ționează de asemenea camera 
mamei și copilului, patronată 
de comisia de femei de pe 
lîngă sfatul popular. Aceasta 
stă deschisă tot timpul, fi
ind de un real ajutor pentru 
mamele cu copii ce așteaptă 
legăturile la tren.

Răsfoind caietul în care 
zeci de mame și-au spus pă
rerile asupra felului cum au 
fost găzduite, poți citi mul
țumirea și recunoștința lor 
față de partid și guvern pen
tru grija, părintească ce-o a- 
cordă ocrotirii sănătății ma
mei și copilului. Iată ce scrie 

de tăiere și evacuare a căr
bunelui din abataj, cît și cei 
ce efectuează munca de ră
pire și montare.

Perioada care a trecut din 
luna mai - s-a caracterizat 
printr-o intensificare a luptei 
pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan. In 
fruntea întrecerii s-a situat 
minerul havator Nicolae Pe- 
troneac. Deservind o haveză 
sovietică, minerul Nicolae 
Petroneac a reușit ca în pe
rioada care a trecut din luna 
mai să-și întreacă în fiecare 
zi cu 149 la sută sarcinile 
de plan.

îndeplinirea ritmică ă ci
clurilor planificate depinde în 
bună măsură de executarea la 

însuflețitopi ai întpecepii
pășească lună de lună sar
cinile de plan cu 70 la sută. 
Obținerea acestor importante 
succese a dat posibilitate a- 
cestei brigăzi ca de la înce
putul acestui an și pînă în 
prezent să îndeplinească, sar
cinile de plan pe aproape 8 
luni. In primele rînduri ale 
întrecerii socialiste se gă
sesc și brigăzile de mineri 
conduse de comuniștii Andrei 
Vizi, Ludovic Antal, Alexan
dru Cioară și altele care mun
cesc cu o productivitate înal
tă. Candidatul de partid Pa- 
vel BAvte împreună cu mi
nerii din brigada pe care o 

vulpea“, „Sacul lui Moș Ge- 
rilă“, „Nichita viteazul rus“ 
și „Artiștii pădurii“.

Aceste spectacole au fost 
vizionate cu mult interes de 
copiii oamenilor muncii din 
localitățile miniere din Va
lea Jiului.

Secția de păpuși a Teatru

Mulțumim partidului și guvernului. ..
una dintre mamele ce-au sta'- 
ționat cu copiii în această 
cameră:

„Subsemnata Elisabeta Te- 
cău, împreună cu fetița mea 
de 3 luni, am poposit azi, 17 
martie 1954 în camera mamei 
și copilului, așteptînd trenul 
pentru a mă înapoia la Baru- 
Mare. Țin să mulțumesc gu
vernului ș. partidului pentru 
ajutorul pe care ni-1 dă, pu- 
nîndu-ne la dispoziție aceste 
case pentru ocrotirea oameni
lor de mîine“.

Pe-o altă foaie stă scris 
următoarele i

„Eu, Elisabeta Iancu călă
toresc cu , trenul de la Vulcan 
la București cu copilul meu 
în etate de 7 luni, mulțumesc 
pentru grija ce se acordă co
piilor1 noștri. La camera ma
mei și copilului din gara Pe
troșani am găsit curățenie, 
căldură, și-am fost bine pri
mită“. 

timp și în bune ^ondițiuni a 
operației de răpire. Preocu
pați de aceasta, minerii Ni- 
col’ae Precup și Florian Pruș- 
leac au muncit cu abnegație 
pentru a-și îndeplini la timp 
sarcinile ce le reveneau din 
ciclogramă. Munca lor a fost 
încununată de succes. Sarci
nile de plan ce le reveneau 
pe perioada 1-27 mai au fost, 
întrecute cu 88 respectiv 102 
la sută.

Depășiri de plan între 43- 
100 la sută au obținut în lună! 
mai și m'inerii tăietori sau ră
pitori Ștefan Balaj, Simion 
Căținean, Ilie Gotman, Visa- 
rion Poț și numeroși alții 
din abatajele frontale ale 
minei Lupeni.

conduce depășește de aseme
nea sarcinile de plan cu 45 
la sută.

Exemplul personal al co
muniștilor, munca politică pe 
care ei o desfășoară, insuflă 
un puternic avînt în munCa 
întregului colectiv al minei 
Vulcan. Brigăzile de mineri 
conduse de tovarășii Traian 
Păcurar, Petru Feher, losif 
Szabo, Sfetozar Kiss, Nico
lae Prisăcaru, Vasile Tămaș, 
Ion Nachbar și altele, dau 
cărbune sau sapă galerii în 
contul lunilor viitoare.

ANATOLIE PANIȘ 
corespondent

lui de Stat din Petroșani 3 
prezentat în acest an peste 
60 de spectacole, care au fost 
vizionate de aproape 20.000 
de spectatori.

In stagiunea 1954-1955, co-\ 
lectivul secției de păpuși își 
va desfășura activitatea în- 
tr-un local nou amenajat spe
cial pentru aceasta.

Dar cîte astfel de scrisori 
nu poți găsi răsfoind filele 
caietului? Din ele afli nume 
de mame care călătoresc la' 
depărtări mari și fiind găz
duite la casa mamei și copN 
lului, și-au spus în cuvinte 
puține recunoștința fierbinte 
pentru' grija și atenția ce li 
se acordă acum mamelor cu 
copii mici în țara noastră. O 
mamă, pe nume Elisabeta 
Prună, scrie că călătorește 
cu fetița sa de trei luni, de 
la Lugoj la Tg. Jiu.

Nu-i zi în care să nu vină 
la casa mamei și copilului 
din gara Petroșani mame cu 
copii mici cărora li se oferă 
găzduire pînă la ora cînd au 
tren. Ele găsesc aici loc de 
odihnă, curățenie, și-o pri
mire bună din partea celor 
două tovarășe care se îngri
jesc de curățenia localului, 
Ana Orsa și Roza Moldovan.
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In sanatoriile de noapte
Partidul și guvernul nostru pun un 

accent deosebit pe ridicarea nivelu
lui de trai material și cultural al oa
menilor muncii. Programul de măsuri 
economice elaborat de plenara lărgită 
a C.C. al P.M.R. din 19—20 august 
1953 constituie o expresie a preocu
pării regimului democrat-popular pen
tru îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de viață a celor ce muncesc.

O atenție deosebită se acordă în
grijirii sănătății ■ oamenilor muncii, 
jn Valea Jiului, rețeaua de unități 
sanitare s-a dezvoltat mult în ulti
mul timp. In multe localități s-au în
ființat dispensare, farmacii, sanatorii 
de noapte, case de naștere, etc.

La Lupeni, P^trila și Lonea funcțio
nează sanatorii de noapte, unde oa
menii muncii se odihnesc și-și refac 
sănătatea. Ai<fi ei au asigurată hrană 
bună și o deosebită îngrijire medicală. 
In sanatoriile de noapte este cură
țenie și liniște pentru ca muncitorii 
internați să se odihnească în condi- 
țiuni optime.

In sanatoriile de noapte din Valea 
Jiului mulți mineri și muncitori s-au 
odihnit și și-au refăcut sănătatea. 
Fiecare sanatoriu de noapte are bi
bliotecă, aparat de radio care stau la 
îndemîna muncitorilor.

Toate aceste realizări oglindesc 
grija regimului .nostru democrat-popu
lar pentru ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al celor ce mun
cesc.

0 gazetă de perete 
cu articole interesante

Gazeta de perete „Sănătatea mine
rului” de la dispensarul medical din 
Aninoasa este o gazetă activă. Noul 
colectiv al gazetei din care fac parte 
tov. dr. Gheorghe Dîrlea, dr. Paul 
lacob, dr. Eugenia Ionescu, felcerul 
Petru Socol și alții, schimbă cu regu
laritate articolele și caută ca acestea 
să aibă întotdeauna un conținut bo
gat, să fie educative.

In prezent, la această gazetă sînt 
expuse trei articole despre căile de 
prevenire a bolilor contagioase, des
pre sursele accidentelor și urmările 
lor, scrise de tov., Magdalena Stof și 
Reghina Sandu. Articolul scris de tov.
I. Ștefan informează oamenii muncii 
asupra mersului conferinței de la 
Geneva a miniștrilor afacerilor ex
terne. Printr-o caricatură, gazeta de 
perete „Sănătatea minerului” critică 
pe tov. Petru Burlec care după ce s-a 
prezentat la dispensar bolnav și i s-a 
recomandat cură la pat, a fost găsit 
cu cîteva ore mai tîrziula restaurant. 
Felul cum se prezintă gazeta de pe
rete „Sănătatea minerului” dovedește 
preocuparea în muncă p colectivului 
ei de redacție.

LUCÍA LICIU 
corespondent

Schimb de onoare
In ziua de 27 mai a c. la Filatura 

Lupeni a fost organizat un schimb 
de onoare închinat Zilei Internațio
nale a Copilului.

In. cadrul schimbului de onoare 
s-au înregistrat în toate secțiile fila
turii succese importanțe.

Printre muncitoarele care și-au în
trecut în această zi cu mult produc
tivitatea planificată se numără și to
varășele Maria Liszka, Olivia Belo- 
van Ioana Gîrlea din secția depă
nat care și-au întrecut normele fixate 
cu 330 la sută

De asemenea, succese însemnate au 
fost dibîndite și în secțiile răsucit, 
bobinaj, împachetare și altele. Din 
cadrul acestor secții s-au evidențiat 
în mod deosebit tov. loan Tomescu,

Concurs de creații populare pe tema : 
„PRIETENIA ROMÎNO-SOVIETlCĂ”

In cinstea celei de a 10-a aniver
sări a eliberării patriei noastre și a 
celei de a 10-a aniversări a ARLÜS- 
ului,’ se organizează între 30 mai— 
20 octombrie a.c. un concurs de crea
ție populară.

Acest concurs are ca obiective prin
cipale : realizarea unei largi acțiuni 
de masă pentru a da posibilitate oa
menilor muncii să-și exprime prin 
creația artistică sentimentele lor de 
dragoste și prietenie p'êntru URȘS : 
crearea de lucrări de artă populară 
plastică, muzicală și literară care să 
oglindească prietenia Romîno-Sovie- 
tică ; dezvoltarea creației artistice de 
amatori prin participarea oamenilor 
muncii din fabrici, uzine, mine, școli, 
facultăți, cooperative de producție 
meșteșugărească, etc., și crearea de 
lucrări de artă populară, plastică, mu
zicală și literară care să pună în va
loare tezaurul folcloric al poporuliri 
romîn și minorităților naționale

Concursul se organizează pentru 
următoarele ramuri de creație-

1. Artă populară (plastică și apli
cată) : cusături populare și broderii, 
țesături populare, lucrări în piele, în- 
crestături în lemn, sculptură în lemn, 
cărbune, os, cizelare în metal, ma
chete și obiecte turnate, gravură și 
caricaturi, picturi și desene pe dife
rite materiale, decorarea artistică 
a gazetelor de perete, împletituri în 
paie, papură, răchită, etc.

2. Cîntece populare pentru soliști 
vocali sau coruri, melodii pentru in
strumente populare solo sau pentru 
tarafuri sau orchestre populare 

loan Cercel, Lídia Tekereș, Ana HÍ 
tash, Paraschiva Blendea, Diția Ciu
curi, Elena Romănescu și Erna Fodor, 
care au înregistrat depășiri de normă 
cuprinse între 110-150 la sută.

Realizări asemănătoare în muncă 
au obținut în cadrul schimbului de 
onoare și tov. Raveca Suciu, Monți 
Iolanda, Ana Antal, Elisabeta Gnandt, 
Susana Vitaș, Olga Gaczö, Elisabeta 
Pavel și altele care și-au depășit pro
ductivitatea planificată cu peste 80 
la sută.

Așa a înțeles colectivul Filaturii 
Lupeni să cinstească Ziua Internațio
nală a Copilului.

' GRIGORE CIULAVU 
corespondent

3. Poezii, scenete, basme populare 
și strigături.

La concurs pot participa toți oa
menii muncii indiferent de vîrstă. 
Participarea la concurs se lace pe 
bază de angajament întocmit sub 
tormă de scrisoare care va fi semnat 
de responsabilul cercului de creatori 
populari, sau în cazul creatorilor 
populari individuali, de fiecare crea
tor în parte.

Pentru concursul de artă populară 
se f ixează următoarele etape : 30 mai 
—30 iu.ie faza de pregătire a obiec
telor; 1 august — 5 august, faza ex
pozițiilor la cămine culturale, între
prinderi, instituții, etc.; 5—8 august 
faza de selecționare a obiectelor pe 
comune și expedierea lor la raion, 
ș.a. Pentru cîntece, poezii și basme, 
ghicitori, strigături și scenete sînt 
fixate următoarele etape: pînă la 
30 iulie, expedierea lucrărilor la re
giunea A.R.L.U.S.; 1—20 august, se
lecționarea lucrărilor ’ pe plan re
gional ; 25 august — 15 septembrie, 
selecționarea la București.

Toți participanții vor primi diplome 
de participare la concurs, iar fiecare 
premiat va primi pe lingă diploma 
de participare o diplomă de premii pe 
care se va menționa premiul respectiv 
(I, II, III sau mențiune). Premiații 
pe plan regional vor primi și o insignă 
jubiliară A.R.L.U.S., iar la finala con
cursului comisia centrală va acorda în 
afară de diplome și mențiuni, premii 
în bani pe genuri de artă.

Manifestări cultural artistice 
închinate aniversării a 300 ani 
de la reunirea Ucrainei cu Rusia

Cu prilejul aniversării a 300 de 
ani de la reunirea Ucrainei cu Rusia, 
comitetul raional A.R.L.U.S. din Pe
troșani a organizat în localitățile din 
Valea Jiului, cicluri de conferințe ur
mate de programe artistice.

O asemenea conferință s-a ținut șî 
la Filatura Lupeni. Conferința a fost 
urmată de un program artistic pre
zentat de echipa artistică a filaturii. 
In cadrul cercurilor AR.L.U.S. de la' 
Divizia de geologie și de la mina Lu
peni s-au prelucrat diferite broșuri în 
legătură cu acest eveniment.

La toate librăriile din Valea Jiului 
s-au deschis expoziții de cărți și vi
trine oglindind aspecte din R.S.S. 
Ucraineană.

NOTE BiBLlOGRAFJCE
Mobilizarea rezervelor 

interne ale întreprinderilor 
industriale

Sub redacția lui Car ol Loncear 
EDITURA PENTRU LITERATURA 

POLITICA
Această lucrare analizează în mod 

amănunțit problema mobilizării re
zervelor interne ale întreprinderilor 
industriale, subliniind necesitatea în
făptuirii hotărîrilor plenarei lărgite 
a C.C. al P.M.R. din 19—20 august 
în această privință.

Arătînd în ce constă rezervele .in
terne ale producției, lucrarea prezintă 

-..pe larg în continuare căile principale 
și factorii cei mai importanți în mobi
lizarea complexă a rezervelor inter
ne.

Lucrarea înfățișează experiența 
înaintată a oamenilor sovietici în do
meniul descoperirii și folosirii rezer
velor interne ale întreprinderilor in
dustriale, precum și o serie de aspecte 
ale luptei oamenilor muncii din țara 
noastră desfășurate în acest dome
niu.

Lucrarea de față constituie un pre
țios ajutor dat muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor și cadrelor de 
conducere din industrie în lupta pen
tru mobilizarea rezervelor interne ale 
întreprinderilor industriale, pentru 
creșterea continuă a producției, pen
tru ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii din Patria noastră.

In condițiile Rusiei țariste poporul 
armean era, ca și celelalte naționa-' 
lități, crunt asuprit. El era oprimat 
și exploatat de țarism și de bogăta
șii băștinași. Absolutismul frîna în 
fel și chip dezvoltarea țării, încerca 
să nimicească străvechea cultură na
țională.

Numai Marea Revoluție din Oc
tombrie a dezrobit poporul armean. 
Dar puterea a fost acaparată de na
ționaliștii burghezi — dașnacii. Spri- 
jinindu-se pe imperialiștii străini, 
acești dușmani înrăiți ai poporului 
și-au marcat scurta lor „guvernare" 
prin jafuri și silnicii și au dezlănțuit 
un război fratricid cu Gruzia și Azer
baidjan.

iDar domnia dașnacilor a fost 
de scurtă durată. Poporul care s-a 
ridicat la luptă împotriva lor, ajutat 
de trupele Armatei Roșii, i-a izgonit 
pe dașnacii urîți de masele populare 
și au instaurat în 1920 Puterea So
vietică. In fața poporului s-au des
chis perspective nelimitate. Devenit 
stăpîn pe destinele țării sale, poporul 
armean,' condus de Partidul Comu
nist, umăr la umăr cu celelalte po
poare sovietice, a început să-și con
struiască o viață nouă

In 1©22, Azerbaidjanul, Gruzia si

Armenia
Armenia s-au unit în Republica So
vietică Socialistă Federativă Trans
caucaziană. (R.S.S.F.T.). Această u- 
niune a contribuit la întărirea prie
teniei popoarelor transcaucazîene, la 
avîntul rapid al economiei și culturii 
lor naționale. După adoptarea Consti
tuției, în 1936, Armenia a fost de
clarată republică unională cu drepturi 
depline.

Trei decenii reprezintă prea puțin 
în comparație cu istoria milenară a 
Armeniei. Totuși, cîte transformări 
minunate nu s-au petrecut în acest 
răstimp !

Intr-Un scurt interval de timp po
porul armean, ajutat de marele popor 
rus, a transformat Armenia într-o 
mare republică industrial-colhoznică. 
In toate colțurile republicii se pot 
vedea astăzi coșuri de fabrici și uzi
ne precum și noi construcții miniere.

Erevan — capitala republicii, pre
cum și orașele Leninakan, Kirovakan, 
Alaverdi, Kafan și altele au devenit 
importante centre industriale.

sovietică
Noua universitate de stat 

din Erevan
Noua clădire a universității de 

Stat „V. M. Molotov“, care este în 
curs de construcție la Erevan, va ii, 
prin dimensiunile sale, una din cele 
mai mari clădiri din capitala Arme
niei. In corpul central vor fi ampla
sate sala de festivități, biblioteca cu 
sălile de lectură și depozitul de cărți 
cu o capacitate de 700.000 volume 
Celelalte corpuri de clădire vor avea 
600 de încăperi pentru săli de cursuri, 
laboratoare, cabinete. La parterul clă
dirii vor fi două săli de sport și bazi
nul de înot pentru timp de iarnă.

Lucrările unor tineri oameni 
de știință armeni

La Institutul. Agricol din R.S.S. 
Armeană a avut loc o sesiune știin
țifică. Rapoartele prezentate de 17 
tineri oameni de știință și aspiranți 
au fost consacrate dezvoltării agri
culturii în republică. S-a remarcat 

îndeosebi raportul intitulat „Lupta 
împotriva buruienilor prin metode 

chimice”, care a fost prezentat de L. 
Avdalian, asistentă la catedra de chi
mie.

Aspirantul M. Sarkisian, de la ca
tedra de mașini agricole, a studiat 
timp îndelungat funcționarea combi
nelor în condițiile regiunilor muntoa
se. Tînărul om de știință a propus mo
dificarea parțială a construcției unor 
mecanisme ’ale combinei. La sesiune 
el a făcut o expunere asupra propu
nerilor sale.

Noile opere
ale compozitorilor armeni
Compozitorii armeni au creat c se

rie de noi opere. Editura de Stat a 
R.S.S. Armene a publicat „Balada 
eroică” — variații simfonice pentru 
pian și orchestră — de compozitorul 
A. Babadjanian, laureat al Premiului 
Stalin. Un interes deosebii prezintă 
culegerea de melodii de cîntece și dan
suri armene, prelucrate de T. Altu- 
nian, laureat al Premiului Stalin.

Compozitorii armeni au creat de- 
asemenea numeroase cîntece pentru 
cor și peoteH copii. (Agerpres)';

’ (TASS)
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VIAȚA DE PARTID 
împotriva atitudinii boierești 

fafă de scrisorile și sezisările oamenilor muncii!
Scrisorile, cererile și sezisările oa

menilor muncii .adresate organelor de 
partid, de stat și economice constituie 
una din formele' cele mai însemnate 
ale legăturii partidului și statului 
nostru democrat-popular cu masele 
celor ce muncesc. Scrisorile, sezi
sările făcute de oamenii muncii, sînt 
o importantă contribuție a maselor la 
rezolvarea treburilor obștești, la des
coperirea lipsurilor din diferite ra
muri de activitate pentru a fi înlătu
rate. Oamenii muncii se adresează 
organelor de. partid, de stat și eco
nomice cu încredere fermă că sezi
sările lor sînt analizate temeinic, că 
criticile lor nu vor rămîne fără rezul
tat. Munca cu scrisorile cetățenilor, 
cercetarea lor atentă, luarea de mă
suri pentru înlăturarea lipsurilor 
semnalate, dă posibilitate organelor 
de conducere să-și îmbunătățească 
activitatea, să învețe ’ din nesecata 
experiență a maselor spre a putea 
conduce- în mod just. Faptul că nu
meroși oameni ai muncii se adresează 
cu încredere organelor de partid, de 
stat și economice constituie o dova
dă a legăturii trainice între partid, 
guvern și popor.

Deosebit de important este aportul 
adus de oamenii muncii prin scriso
rile lor la îmbunătățirea muncii în 
toate ramurile de activitate. Pe baza 
sezisărilor venite din partea mineri
lor și muncitorilor, conducerea minei 
Petri Ia. a reușit să înlăture multe lip
suri atît în procesul de producție, 
cît. și în domeniul social-cultural. Or
ganele de partid, de stat și economi
ce au putința ca în baza sezisărilor 
critice și a reclamațiilor făcute de 
diferiți oameni ai muncii, să ia măsuri 
importante. La începutul acestui an, 
un grup de mineri și muncitori din 
Uricani au adresat comitetului exe
cutiv al sfatului popular raional o 
scrisoare prin care au cerut punerea 
în circulație a unei curse de călători 
pe distanța Uricani-Lupeni. Sfatul 
popular raional a analizat cu aten
ție scrisoarea și a luat măsuri pentru 
punerea în circulație a unei curse care 
acum înlesnește deplasările oameni
lor muncii între Uricani și Lupeni. 
Muncitoarea Gruiescu Elena a sezisat 
organelor de stat faptul că.mergînd 
la magazinul de stat din Cimpa, vîn- 
zătoarea Rafila Boglea i-a vîndut o 
haină cu 208 lei în loc de 173 cît era 
prețul de vînzare. Cercetînd cazul, 
organele de stat au constatat că vîn- 
zătoarea Boglea obișnuia să vîndă 
mărfuri cu suprapreț. Această scri
soare a ajutat organele de stat să 
descopere și să ia măsurile cuvenite 
împotriva acestui element necinstit stre 
curat în comerțul de stat. Minerul I. 
Doja din sectorul XI al minei Petrila a 
adresat conducerii minei o reclamație 
prin care a arătat că în una din lu
nile trecute a fost repartizat să mun
cească timp de mai multe zile ca 
artificier. La sfîrșitul lunii minerul 
Doja a primit un salariu mai mic de 
cît i s-a cuvenit. Analizînd reclamația, 
conducerea minei Petrila a constatat 
că cele arătate corespund adevărului 
și a dispus ca minerul Doja să pri
mească diferența de salariu.

Tot mai multe sînt acele organe de 
partid, de stat și economice care au 
înțeles importanța scrisorilor, recla

mațiilor și sezisărilor oamenilor mun
cii, dîndu-le atenția cuvenită. Comite
tele de partid de la minele ,Lonea și 
Petrila, conducerea minei Petrila, co
mitetul executiv al sfatului popular 
raional au organizat o evidență clară

La mina Uricani întrecerea socia
listă pentru o producție sporită de 
cărbune se desfășoară cu avînt spo
rit. Datorită acestui fapt numeroase 
brigăzi de mineri obțin succese deo
sebite.

Lucrînd în abatajele, cameră ale 

a scrisorilor și urmăresc rezolvarea 
lor justă. Munca atentă desfășurată de 
aceste organe cu scrisorile întărește 
prestigiul și autoritatea lor în fața oa
menilor muncii, întărește legătura lor 
cu masele.

Nu trebuie însă scăpat din vedere 
faptul că mai sînt mulți oameni cu 
munci de răspundere din aparatul de 
partid, de stat și din întreprinderi, 
care nu dau atenția cuvenită scrisori
lor, sezisărilor și reclamațiilor oame
nilor muncii, tratîndu-le cu dispreț 
boieresc.

Un astfel de exemplu ni-1 dă chiar 
președintele comitetului sindical de la 
mina Petrila. Tovarășii I. Munghenaș. 
Gh. Almășan și alți muncitori au mers 
la sindicat să seziseze anumite nere
guli. Tovarășul Petru Iacob, preșe
dintele sindicatului nici n-a binevoit 
să-i asculte, pretextînd că n-are timp 
pentru chestiuwî mărunte. „Noi avem 
de rezolvat probleme mari” — a spus 
tov Iacob. O atitudine asemănătoa
re, care nu dovedește altceva de cit 
dispreț față de nevoile oamenilor 
dovedește și conducerea sindicatului 
de la mina Aninoasa în frunte cu tov. 
președinte Ion Borodi. Tovarășa Sa
bina Lupu a venit la sindicat să recla
me unele neplăceri întîmpinate în 
timpul lucrului. In loc să analizeze 
în mod serios sezisarea făcută, atît 
țov. Borodi, președintele sindica
tului cît și tovarășul Aron Cris- 
tea, pe atunci director la mina 
Aninoasa, au luat în derîdere recla
mația tovarășei Sabina Lupu. Din 
cauza acestei atitudini nejuste față de 
sezisările oamenilor muncii care ca
racterizează comitetul sindical, con
ducerea minei și chiar pe unii tova
răși din comitetul de partid al mi
nei Aninoasa, mai mulți muncitori, 
printre care și Alexandru Benedec, 
au fost nevoiți să vină la Petroșani 
pentru a rezolva unele treburi ce-i in
teresau. Este clar că o asemenea ati
tudine duce la îndepărtarea de către 
oamenii muncii, la birocratizare, la 
ruperea de mase. Aceste fapte dove
desc că comitetele sindicale de la mi
nele Petrila și Aninoasa nu mani
festă grija față de oamenii muncii, nu 
își îndeplinesc m-isiunea de a veghea 
la respectarea drepturilor oamenilor 
muncii din întreprinderile respective 
și se acoperă de rugina birocratismu
lui.

De o atitudine de netolerat față de 
scrisorile și reclamațiile oamenilor 
muncii dă dovadă și conducerea 
T.A.P.L. Petroșani. Cînd i s-a sezisat 
că niagazionerul șef Ion Buciulescu 
fură din magazie fiind prins asupra 
faptului, că bucătarul șef Ștefan Deian 
de la o unitate T.A.P.L. din Petro
șani s-a dedat la brutalități împotriva 
tov. Ecaterina Fabian, că tov. Elisabe- 
ta Bernat e mutată fără nici un mo
tiv de la o unitate la alta, conducerea 
T.A.P.L. în frunte cu tov. director De- 
meter n-a luat nici o măsură. Multe 
scrisori stau fără răspuns la condu
cerea O.C.L. Petroșani, la sindicatul 
minei Lonea, la sfatul popular al ora
șului Vulcan, conducerea reviziei de 
vagoane C.F.R. Petroșani, Centrul 
raional de colectare și la alte organe.

Lipsa de preocupare față de rezol
varea cererilor, sezisărilor și recla
mațiilor, atitudinea de nepăsare față 
de criticile și problemele ridicate de 
oamenii muncii constituie una din cele 
mai grosolane forme de gîtuire a criticii 
maselor, un fenomen nesănătos și' dău
nător în activitatea unor organe. Pe 
bună dreptate, oamenii muncii ale că

Succesele minerilor de la Uricani
sectorului II tinerii mineri din bri
găzile conduse de fruntașii în între
cere socialistă Nicolae Bercuci, Mi
hai Ratai și Martin Vereș au extras 
pînă la 20 mai a. c. cu 30-40 la sută 
mai mult cărbune peste plan.

Cu peste 30 la sută și-au întrecut 

ror cereri și sezisări nu sînt analizate 
cu simț de răspundere, pierd încrede
rea în organele cărora li' s-a adresat.

Existența acestor lipsuri se datc?- 
rește și faptului că unele comitete de 
partid și organizații de bază nu ma
nifestă interes față de îmbunătățirea 
muncii cu scrisorile. Comitetul de par
tid al minei Lupeni n-a controlat con
ducerea minei asupra felului în care 
se preocupă de rezolvarea scrisorilor, 
sezisărilor și reclamațiilor oameniloi 
muncii, dînd totodată el însuși dovadă 
de nepăsare față de această sarcină. La 
comitetul de partid al minei Lupeni se 
găsesc zeci de scrisori și sezisări care 
stau nerezoîvate de luni de zile. Ne
mulțumiți de faptul că comitetul de 
partid în frunte cu tov. secretar Ștefan 
Miloș nu se preocupă de rezolvarea 
sezisărilor lor, numeroși mineri și 
muncitori de la mina Lupeni adresea
ză scrisori Comitetului raional și Co
mitetului regional de partid. De astfel 
de lipsuri se face vinovat și comitetul 
de partid al minei Aninoasa
Neregulile în ceea ce privește rezolva

rea scrisorilor, sezisărilor și reclama
țiilor se datoresc faptului că nu toate 
organele de partid, de stat și econo
mice sînt preocupate de aplicarea Ho- 
tărîrii C.C. al P.M.R. din 31 octombrie 
1951 cu privire la rezolvarea scrisori
lor oamenilor muncii. La Direcția Ge
nerală a Minelor din Petroșani, lunc- 
ționarului însărcinat cu primirea, în
registrarea și urmărirea rezolvării 
scrisorilor oamenilor muncii, i-au fost 
repartizate pe mult tâmp alte însărci
nări, iar munca cu scrisorile a fost 
lăsată baltă. Multe scrisori nu sînt re
zolvate în termenul fixat, iar oame
nilor muncii nu li se dau răspunsuri. 
Persoanele vinovate de tărăgănare în 
cercetarea problemelor cuprinse în 
scrisori, care manifestă atitudine for
mală față de reclamații sau care pro
voacă greutăți celor ce sezisează lip
suri, nu sîrrt trase la răspundere Co
mitetul de partid și organizațiile de 
bază n-au luat în discuție pe acel 
membri de partid cu munci de răspun
dere care înăbușe critica sau nu iaa 
atitudine justă față de scrisorile oa
menilor muncii.

Plenara C.C. al P.M.R. din august 
1953 a criticat cu tărie acele organe 
care nu se preocupă de rezolvarea ce
rerilor juste ale oamenilor muncii, 
care nu răspund, la scrisori și nu se 
preocupă de îmbunătățirea muncii cu 
scrisorile. Organizațiile de partid; 
membrii de partid cu munci de răs
pundere din aparatul de stat si eco
nomic trebuie să considere îmbunătă
țirea muncii cu scrisorile drept una 
din cele mai importante sarcini privind 
întărirea legăturilor lor cu masele. 
Trebuie înfierată cu hotărîre și smulsă 
din rădăcini atitudinea de dispreț 
boieresc, de nepăsare față de scrisorii«» 
cetățenilor. E necear să se respecte 
termenele fixate pentru răspunsurile 
la sezisări, orele de primire a oame
nilor muncii, trebuie urmărită cu cea 
mai mare atenție rezolvarea justă a 
scrisorilor

Prin înlăturarea lipsurilor care se 
manifestă în rezolvarea scrisorilor oa
menilor muncii, organele de pariid, de 
stat și economice vor dovedi că știu 
să asculte glasul maselor, să stimuleze 
critica de jos împotriva a tot ceea ce 
e vechi și dăunător, să atragă miile de 
oameni ai muncii la rezolvarea trebu 
rilor obștești, la grăbirea mersului nos 
tru înainte spre bunăstare și socia
lism.

MARIADAN

productivitatea planificată, pe același 
interval de timp, și brigăzile conduse 
de minerii Ioan Boeru, Vasile Jurcă, 
Zaharia Blaga, Dumitru Rotaru și 
alții de la mina Uricani.

P. PE-TRARU 
corespondent

Pe urmele materialelor 

publicate în „Steagul Roșu 

Trebuie intensificată 
acțiunea de curățenie 
a orașului Petroșani

In nr. 1454 din 23 mai a c. al ztă- 
rului .Steagul Roșu'* a apărut arti
colul intitulat „Trebuie intensificată 
acțiunea de curățenie a orașului Pe
troșani”. In acest articol se arată că 
pe ’mai multe străzi din oraș există 
grămezi de gunoaie care strică aspec
tul străzilor respective. Și toate aces
tea din cauza delăsării și dezintere
sului conducerii întreprinderii comu
nale care n-a cerut să se pună la dis-, 
poziție camioane sau căruțe »pentru 
evacuarea gunoaielor.

In scrisoarea de răspuns trimisă 
redacției ziarului, conducerea între
prinderii comunale Petroșani ne in
formează că gunoaiele de pe străzi 
au fost evacuate.

„Cine va plăti locația?”
Sub acest titlu a fost publicată în 

„Steagul Roșu” nr. 1430 din 24 â- 
prilie a. c. o scrisoare a tov. Petru 
Vătăjelu din Petroșani. In scrisoare 
se arăta că în stația Petroșani au 
sosit mai multe vagoane încărcate cu 
nisip pentru mina Lonea 1-11 (Cim- 
pa), vagoane care au stat timp de 2 
zile nedescărcate, fapt pentru care a 
trebuit să se plătească drept locație 
suma de 5148 lei.

!n legătură cu aceasta, conducerea 
serviciului D.A.M.T. de pe lîngă Di
recția Generală Petroșani ne infor-i 
mează că s-au luat măsuri pentru 
sancționarea celor vinovăți de întîr- 
zierea descărcării nisipului.

Manifestările sportive de astăzi
Duminică, 30 mai 1954, în locali

tățile Văii Jiului vor avea loc urmă-i 
toarele manifestări sportivei

FOTBAL

Petroșani: Minerul Lupeni — Lo
comotiva Cluj (orele 17,30); Vulcani 
Minerul Vulcan — Minerul Lupeni 
(orele 9); Constructorul 702 Vulcan— 
Voință Petroșani (orele 11); Ani
noasa: Minerul II Aninoasă — Mi
nerul Petrila (orele 14); Uricani:. 
Minerul Uricani — Minerul I An»« 
noasa (orele 15); Petrila: Minerul 
Preparație — Minerul Cimpa (orelei 
10,30); Lonea: Minerul II Lonea’ — 
Flamură Roșie Petroșani (orele 15); 
Minerul I Lonea — Metăkfl Brad 
(orele 17).

TIR

Lâ poligonul de tir „Constructorul'* 
din Petroșani vă avea loc un concurgi 
de tir (3x10) între școlile sportive de 
tineret din Petroșani și orașul Stalin.’

CONCURS PENTRU COPII
In cinstea „Zilei Internaționala a 

copilului” comisia’ de femei de pe 
lîngă Sfatul popular ăl orașului Pe-> 
troșăni, în colaborare cu comitetul 
raional C.F.S. organizează un con
curs de biciclete, trotinete și trici* 
clete pentru copii. Concursul vă ă* 
vea loc la orele 10.

Spectacolele zilei
CINEMATOGRAFE: Alex. Sâhiă, 

Petroșani: 1 Mai 1953; Muncitoresc^ 
Petroșani: Cîntărețul stepelori Lu
peni : Comoara din insula păsărele
lor; Vulcan: Femeia are cuvîntui; 
Aninoasa: Lupta pentru viață; Pe
trila : Fiica regimentului; Lonea: Fiu- 
vmd Huai trebuie îmblînzit.
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Ședința din 28 mai a conferinței 
de la Geneva

GENEVA (Agerpres). — Ședința 
din 28 mai a conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe de la Geneva a 
fost consacrată examinării în conti
nuare a problemei coreene.

Primul vorbitor a fost șeful dele- 
i Statelor Unite, BedeM , Smith. 

El și-a consacrat cuvîntarea apărării 
și justificării agresiunii Statelor U- 
nite împotriva poporului coreean, a- 
gresiune săvîrșită sub camuflajul stea
gului Națiunilor Unite.

In quvîntarea sa, Bedell Smith s-a 
dedat Ia atacuri împotriva Uniunii 
Sovietice și Republicii Populare Chi
neze. El a sprijinit propunerile dele
gatului lisînmanist, care, după cum 
se știe, nu urmăresc altceva decît ex
tinderea regimului antipopular al lui

Lucrările Congresului al 111-lea al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria

BUDAPESTA (Agerpres). — M.T.I.
In ședința din 27 mai a Congresu

lui al II 1-lea al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria au continuat 
dezbaterile pe marginea raportului 
de activitate al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Ungaria.

Homoczin Mihály, secretar al Co
mitetului de partid din comitatul 
Heves, a subliniat că datorită măsu
rilor luate de partid și guvern în ul
tima vreme a crescut considerabil 
bunăstarea oamenilor muncii din a- 
cest comitat. Vorbitorul a subliniat 
necesitatea întăririi muncii de partid 
la sate.

Horváth Márton, membru în C.C.

PE SCURT
— Armata populară vietnameză ă 

dat un puternic atac asupra postului 
francez de la Yen Fu, situat în delta 
Fluvfcltu Roșu 1- circa 75 de kilo
metri sud-vest de Haifong, Acest atac 
a fost susținut de un tir masiv al 
ar’ »L-riO: armatei populare.

In urma efectuării acestui atac, 
postul de la Yen Fu se găsește ac
tualmente împresurat.

★

— Agenția France Presse anunță 
că >"omitetul apărării naționale din 
Franca s-a întrunit pentru a examina 
situația militară din Indochina. Comi
tetul a apreciat că este necesară o 

Li Sîn Man în întreaga țară și rămî- 
nerea trupelor americane în Coreea 
pe timp nelimitat.

Cuvîntarea de azi a șefului delega
ției "americane a arătat din nou că 
Statele Unite nu manifestă nici o do
rință pentru rezolvarea .problemei 
coreene. .

In ședința de azi au mai luat cu- 
vîntul reprezentanții Columbiei, Tur
ciei, Taylandei, Australiei și Greciei. 
Cuvîntările lor pot fi caracterizate 
printr-o singură frază — ele n-au 
adus nici o contribuție la rezolvarea 
problemei coreene și au constituit o în
cercare neizbutită de apărare a tezei 
americane cu privire la agresiunea 
din Coreea.

al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria, și-a consacrat cuvîntarea 
problemelor ideologice, în special pro
blemelor de literatură.

Congresul a- aprobat în unanimitate 
raportul Comisiei de validare.

Participanții la Congres au pri
mit cu căldură pe reprezentanții parti
delor comuniste și muncitorești fră
țești care au rostit cuvîntări de salut. 
A luat cuvîntul Li Causi, membru în 
conducerea C.C. al Partidului Comu
nist Italian. După aceea a luat cu
vîntul C. Pîrvulescu, membru în Bi
roul Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, care a dat citire 
unui mesaj de salut adresat Congre
sului de către C.C. al P.M.R.

„scurtare“ a frontului din -Vietnamul 
de nord și aducerea urgență de în
tăriri.

★ t

— O puternică explozie, urmată de 
un incendiu catastrofal, s-a produs oe 
bordul .vasului port-avion american 
„Bennington“ aflat în apropiere de 
baza navală de la Newport. Potrivit 
unui comunicat al marinei americane 
sînf 89 de morți și 201 răniți. Agen
ția France Presse menționează că nu
mărul victimelor este cel mai mare 
clin cîte a înregistrat vreodată marina 
in timp de pace.

STEAGUL ROȘU
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Declarațiile guvernelor de rezistență
din Patet-Lao și Khmer

După cum transmite agenția viet
nameză de informații, guvernele de 
rezistență din Patet-Lâc și Khm.er au 
făcut declarații în care cheamă la în
cetarea focului în întreaga Indochină. 
In declarații se arată că aceste gu
verne sprijină propunerile delegației 
R. D. Vietnam cu privire la încetarea

încercări de a împiedica desfășurarea 
normală a conferinței de la Geneva

S-a împlinit o lună de cînd a înce
put conferința de la Geneva a miniș
trilor afacerilor externe ai Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite ale Americii, 
Franței, Angliei și Republicii Populare 
Chineze, cu participarea statelor in
teresate în reglementarea pașnică a 
problemei coreene și restabilirea păcii 
în Indochină. De aceea, în prezent 
avem posibilitatea deplină de a ne 
face o idee suficient de clară asupra 
modului 'în care adepții americani ai 
politicii „de pe poziții de forță” în
cearcă prin toate mijloacele să împie
dice succesul conferinței de la Gene
va.

Discutarea problemelor coreeană și 
indochineză la Geneva a scos la ivea
lă două moduri ,de a aborda rezolva
rea problemelor arzătoare ale Asiei.

Faptele arată că cercurile agresive 
americane și adepții lor din țările Eu
ropei occidentale nu sînt nicidecum 
interesați în reglementarea pașnică și 
echitabilă a problemelor coreeană și 
indochineză. S.U.A. fac eforturi să 
creeze în țările capitaliste o atmosferă 
de isterie războinică, să intimideze 
opinia publică din aceste țări prin 
propaganda inevitabilității extinderii 
războiului în Indochină, să semene 
neîncrederea în posibilitatea atenuării 
continuie a încordării internaționale

Activitatea diplomației americane la 
Geneva și Washington nu poate fi a- 
preciată altfel decît ca o tentativă pre
meditată de i- crea o atmosferă nesă
nătoasă de psihoză războinică și de 

focului și stabilirea armistițiului în 
întreaga Indochină în scopul restabi
lirii păcii în această peninsulă. De 
asemenea. în declarații se cere parti
ciparea la conferința de la Geneva a 
reprezentanților guvernelor din Patet- 
Lao și Khmer.

de G. VRONSKI 
a împiedica reglementarea pașnică a 
problemelor coreeană și indochineză.

In timp ce la Geneva se caută căi 
pentru întărirea păcii și asigurarea 
securității popoarelor, forțele agre
siunii și războiului de dincolo de Ocean 
acționează cu tot mai multă în- 
dîrjire. Dar aceste forțe acționea
ză fără a ține seama de fac
torii evidenți care determină actuala 
situație internațională. Agresorii, pro
babil', nu vor să vadă caracterul și 
scopul mișcării de eliberare națională 
în țările din Asia și presupun că po
litica „de pe poziții de forță” este un 
mijloc sigur de salvgardare a sistemu
lui colonial al imperialismului inter
național. Ei uită că popoarele iubi
toare de pace din Asia nu vor îngă
dui ca cineva să se amestece în tre
burile lor interne și să le dicteze voin
ța.

încercările agresorilor internaționali 
de a împiedica desfășurarea normală 
a conferinței de la Geneva întîmpină 
rezistența hotărîtă a tuturor celor care 
nu doresc război și fac eforturi pentru 
a realiza slăbirea încordării interna
ționale. Nu încape îndoială că puter
nica năzuință de pace a popoarelor, 
care a dat viață conferinței de la Ge
neva, va infulența în mod decisiv și 
asupra rezultatului acesteia. Forțele 
păcii sînt în stare să repurteze victoria 
asupra forțelor războiului. Conferința 
de la Geneva poate și trebuie să con
tribuie la slăbirea încordării, la întă
rirea păci* și la asigurarea securității 
popoarelor. (Agerpres).

Cronica evenimentelor internaționale

Două probleme
aie zile'or noastre

Intre 23-28. mei s-an îășurat la 
Berlin lucrările sesiunii .extraordina
re a <-<.--U -- > ..... a. Păcii.

Sesiunea s-a iicschis intr-un mo
ment cînd eforturile popoarelor lumii 
sînt îndreptate spre continua- destin
dere a încordării internaționale, in
tr-un moment în care imperialismul 
.atensifică goana înarmărilor și u- 
neltește tot mai violent împotriva 
securității statelor prin crearea de 
coaliții agresive în diferite puncte ale 
globului pămîntesc..

Ce.le două nrobleme care au fost 
discutate: Interzicerea armelor ato
mice, și termonucleare și securitatea 
națiunilor, constituie expresia voinței 
popoarelor de a face tot ce le stă în 
putință pentru binele omenirii.

O altă expresie a acestui fapt este 
larga participare la sesiune a dele
gațiilor din numeroase țări ca: 
Franța. R. P. Chineză. Anglia, 
U.R.S.S., Brazilia, Japonia, India, 
Germania, din țările Americii Latine, 
din Africa și Australia, etc.

Printre cei care au luat cuvîntul lă 
sesiune a fost și D. N. 'Pritt, preșe
dintele Comitetului englez pentru a- 
părârea păcii. După cum s-a' mai â- 
mintit, delegatul englez a vorbit des 

pre problema dezarmării, problema 
Germaniei și securității Europei, pro
blema Extremului Orient și securi
tății Asiei și însemnătatea pe care 
o are pentru relațiile internaționale 
lărgirea schimburilor culturale și co
merciale.

Pe marginea celor două probleme 
care au stat la ordinea zilei au mai 
luat cuvîntul Ferenk Bozcoki, secre
tar general al Uniunii sindicatului 
salariaților din industria chimică, 
Thomas Kristensen (Danemarca), 
prof. Lethar Râdăccariu (Romînia), 
medicul argentinian, A. Camarotta, 
scriitorul sovietic Nikolai Tihonov și 
alții. Participanții au vorbit despre 
urmările îngrozitoare pe care le are 
folosirea armei atomice și despre pe
ricolul războiului bacteriologic.

Problema interzicerii armelor ato
mice și termonucleare stă acum în 
centrul atenției opiniei publice mon
diale. Aceasta este justificată de fap
tul că după cel de al doilea război 
mondial, imperialismul american a 
experimentat arma atomică în mai 
multe puncte ale globultrt pămîntesc 
cu scopul de a intimida popoarele. 
Folosirea armelor atomice și cu hi
drogen constituie așa cum a arătat 
delegatul englez Pritt, o încălcare a 
dreptului internațional, o crimă îm
potriva umanității. Aceste bombe sînt 
arme de exterminare în masă. Toc

mai aceasta impune socotirea ca fiind 
ilegală folosirea lor.

Uniunea Sovietică a prezentat în 
nenumărate rînduri propuneri cu pri
vire la folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice, nu în scopul distru
gerii a tot ceea ce omenirea a creat 
timp, de veacuri.

Puterile occidentale nu numai că 
au respins această propunere, dar, 
după cum se știe, Statele Unite ale 
Americii. au făcut nu de mult „de
monstrații“ cu bomba hidrogenică pe 
insula Bikini. In cuvîntarea -sa la 
sesiunea extraordinară a Consiliului 
Mondial ăl Păcii, scriitorul sovietic 
Nicolai Tihonov a arătat că explozia 
bombei cu hidrogen de la Bikini a 
stîrnit indignare în întreagă lume, 
contrar scopului urmărit de „de
monstranți“. Împotriva provocărilor 
de acest fel s-au pronunțat cu hotărîre 
personalități de seamă din toate ță
rile, ca primul ministru al Indiei, 
D. Nehru, secretarul general al O.N.U., 
Hamerskjoeld, savantul Albert Ein- 
stein și alții.

Cele peste 500 milioane de semnă
turi puse pe apelul de lâ Stockholm 
constituie dovada cea mai grăitoare 
a hotărîrii popoarelor lumii de a 
lupta împotriva folosirii armelor de 
exterminare în masă.

Cea de a doua problemă care a 
stat în centrul lucrărilor sesiunii ex
traordinare a Consiliului Mondial al 
Păcii a fost problema' securității na
țiunilor. Uneltirile imperialismului a- 
merican din ultima vreme prin crea
rea în diferite puncte ale globului pă- 

mîntesc a unor alianțe agresive, ă 
stîrnit indignarea popoarelor din A- 
sia și Europa. Scopul creării blocuri
lor „defensive“ nu este altul decît ră
pirea independenței naționale a sta
telor, instaurarea dominației monopo
lurilor imperialismului american în 
toată lumea. Iată în ce scop a fost 
încheiat tratatul nord Atlantic, ce 
scop urmărește S.U.A. prin așa zisa 
„comunitate defensivă europeană“.

Aceste mașinațiuni însă sînt în to
tală contradicție cu interesele popoa
relor. Interesele popoarelor cer nu 
pierderea independenței și suveranității 
naționale, ci asigurarea menținerii ei 
De aceea. Uniunea Sovietică a prô- 
pus puterilor occidentale crearea unui 
tratat general european pentru asigu
rarea securității colective, tratai la 
care să participe toate statele euro
pene indiferent de sistemul lor so
cial. Pe de altă parte, Uniunea Sovie
tică a' propus ca în condiții cores
punzătoare, ea să participe la tratatul 
nord Atlantic. Popoarele lumii sînt 
convinse că aceasta ar constitui calea 
cea mai bună pentru împiedicarea a- 
gresiunii în Europa, pentru asigurarea 
securității lor.

Poporul romîn, atașat cauzei păcii 
în Europa și în întreaga lume, este 
hotărît să-și aducă partea sa de con
tribuție la lupta comună a popoarelor 
pentru interzicerea armelor de exter
minare în masă, pentru asigurarea 
securității națiunilor, pentru continua 
destindere a situației internaționale.

A. CERBU
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