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Tot sprijinul mișcării inovatorilor !
In cursul săptămînii trecute, zia ■ 

rul „Steagul Roșu", cu sprijinul Con
siliului regional sindical și al filialei 
A.S.I.T. Valea Jiului, a organizat un 
raid-anchetă în principalele între
prinderi din ra'ionul nostru asupra 
felului cum este sprijinită mișcarea 
inovatorilor. Marți, 29 iunie a. c., din 
inițiativa Comitetului raional de par
tid a fost organizată la Petroșani o 
consfătuire la care au participat’ ino
vatori fruntași, ingineri și tehnicieni 
care răspund de munca cu inovațiile, 
conducători de întreprinderi, activiști 
sindicali și de partid.

Atît concluziile brigăzii de raid pu
blicate în coloanele ziarului, cît și 
referatul și discuțiile purtate în ca- 

1 drul consfătuirii cu inovatorii, au o- 
glindit creșterea continuă a mișcării 
inovatorilor în cadrul întreprinderilor 
noastre, rezultat direct al ridicării ni
velului de,trai material și cultural al 
celor ce muncesc. Astăzi în Valea 
Jiului, cu toată existența unor defi
ciențe serioase în sprijinirea noului, 
mișcarea inovatorilor se lărgește ne
încetat, un număr tot mai mare de 
muncitori și tehnicieni înaintați stu
diază și aduc noi soluții în rezolva
rea diferitelor probleme ale produc
ției, îmbunătățesc utilajele și meca- 
nizmele, economisesc materia primă 
și munca — toate în scopul creșterii 
productivității muncii și al scăderii 
prețului de cost.

Lipsurile din munca eu inovațiile 
— ale căror principale manifestări 
caracteristice sînt tărăgănarea rezol
vării inovațiilor și a prototipurilor, 
insuficienta stimulare morală și ma
terială a inovatorilor, sprijinul scăzut 
pe care-1 primesc inovatorii din partea 
tehnicienilor cu o calificare superioa
ră, întîrzierile inadmisibile din gene
ralizarea inovațiilor, etc — au ca 
origine birocratismul, conservatoris
mul și rutina unor conduceri admi
nistrative, încălcarea grosolană de 
către acestea a prevederilor Regula
mentului inovațiilor introdus prin 
rdotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 
226'/. din 1953. Nu sînt străine de 
lipsurile care dăinuie în munca cu 
inovațiile la preparația și mina Lu- 
peni, la mina Vulcan și Uzina electrică, 
la atelierul C. F. R. L 11 Petro
șani. la mina Lonea și la alte între
prinderi, nici organizațiile de partid 
și sindicale respective. Comisiile cu 
in.vațiile din cadrul comitetelor de 
întreprindere sînt ca și inexistente. 
De asemenea. înafară de preocuparea 
sporadică a unor organizații de partid 
față de rezolvarea cîtorva inovații, a- 
proape nici o organizație de partid 
de la mine n-a analizat anul acesta 
felul cum conducerile administrative 
si organizațiile sindicale acordă spri
jinul necesar mișcării inovatorilor, a- 
plicării și generalizării oropunerilor 
lor

Concluziile raiduluranchetâ și în
vățămintele trase din consfătuirea cu 
inovatorii au arătat principalele căi 
pentru remedierea lipsurilor din mun
ca cu inovațiile, ă-u arătat care sînt 
sarcinile conducerilor administrative, 
organizațiilor de partid și de masă în 
această direcție.

Pentru ca să-și poată desfășura 
cu succes munca lor de creație, de 
descoperire și punere în valoare a re
zervelor producției, inovatorii trebuie 
să aibă la îndemînă în fiecare între
prindere cabinete tehnice înzestrate 
cu toate cele necesare, să găsească 
un sprijin din ce în ce măi calificat 
din partea inginerilor și tehnicieni
lor cu experiență. Deschiderea de ca
binete tehnice la întreprinderile care 
în prezent nu le au. reorganizarea ce
lor existente. încadrarea lor cu res
ponsabili calificați și stabili și acti
vizarea colectivelor cu invențiile și 
inovațiile, sînt sarcini ale conduceri

lor administrative care nu suferă nici 
o amînare. Conducerile administrati
ve trebuie să știe că tărăgănarea re
feratelor și a introducerii în procesul 
de producție a inovațiilor este cea 
mai serioasă frînă în calea dezvol
tării inițiativei creatoare a maselor, 
o încălcare a legilor statului. Regu
lamentul inovațiilor arată în articolul 
69 că în termen de 30 zile de la ac
ceptarea unei propuneri de inovație, 
întreprinderea este obligată a stabili 
data punerii ei in aplicare. Respec
tarea acestui articol, care de altfel 
este obligatorie, va duce la lichida
rea interminabilelor „experimentări“ 
și „studii“ birocratice care se prac
tică astăzi în munca cu inovațiile.

Conducerile administrative împreu
nă cu organizațiile sindicale, cercurile 
A.S.I.T., sub conducerea organizații
lor de partid, trebuie să-și însușească 
experiența pozitivă a colectivului Fi
laturii Lupeni în organizarea de „Zile 
deschise de inovații" — forme eficace 
de atragerea maselor în mișcarea ino
vatorilor, de stimularea inițiativelor 
creatoare. Prin asemenea „Zile des
chise de inovații" și prin alte forme 
trebuie canalizată activitatea munci
torilor mineri din Valea Jiului înspre 
găsirea de noi metode**de lucru care 
să permită o creștere continuă a pro
ductivității muncii și care să ușure
ze munca în procesele grele ale ex
tragerii cărbunelui.

Sarcini mari revin în sprijinirea 
inovatorilor și organizațiilor sindi
cale. Este timpul ca comisiile cft mven- 
țiile și inovațiile din cadrul comitetelor 
de întreprinderi' să-și trăiască viața. 
Este timpul ca comitetele de întreprin
deri să privească cu toată seriozitatea 
problema inovațiilor și, dîndu-și sea
ma de importanța deosebită pe care 
o au inovațiile în ridicarea producti
vității muncii și a nivelului de trai 
al celor ce muncesc, să acorde stimu
lării morale și materiale a inovato
rilor toată atenția.

Cercurile A.S.I.T. din întreprinderi, 
dintre care majoritatea au în prezent 
o activitate foarte scăzută, trebuie să 
acorde prin membrii lor, ingineri și 
tehnicieni cu o calificare superioară, 
sprijin inovatorilor în rezolvarea 
problemelor complicate, în întocmi
rea proiectelor pentru prototipuri, să 
se preocupe de ridicarea nivelului de 
cunoștințe tehnice ale inovatorilor. In 
colaborare cu organizațiile sindicale, 
cercurile A.S.I.T. trebuie să organi
zeze schimburi de experiență între 
inovatori, iar pentru a canaliza acti
vitatea creatoare a maselor spre re
zolvarea gîtuirilor din procesul de pro
ducție cercurile A.S.I.T. trebuie să 
studieze și să elaboreze tematici de 
inovații.

Birocratismul, tărăgănarea și refe- 
ratismul care frînează astăzi mișca
rea inovatorilor nu vor fi lichidate 
atîta timp cît organizațiile de partid 
vor privi cu pasivitate mișcarea ino
vatorilor, cît timp ele nu vor lua o 
atitudine hotărîtă împotriva acestor 
racile. Noul învinge în lupta aprigă 
cu rutina și conservatorismul. Dar 
pentru ca noul să învingă, pentru ca 
mișcarea inovatorilor — purtătorii 
noului în procesul de producție — să 
se lărgească, trebuie ca organizațiile 
de partid să urmărească felul cum 
conducerile administrative și organi
zațiile de masă se preocupă de sti
mularea morală și materială a ino
vatorilor, să le îndrume și să com
bată cu tărie orice tărăgăneală a re
zolvării propunerilor oamenilor mun
cii. Muncind astfel organizațiile de 
partid vor întări legăturile cu ma
sele.

Să sprijinim prin toate mijloacele 
mișcarea inovatorilor, purtătorul pro
gresului tehnic 1

Punerea în îuncfiune în U.R.S.S. a primei 
centrale electrice industriale pe bază 

de energie atomică
Comunicatul Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.

MOSCOVA (Ăgerpres). — Agenția TASS transmite Comunicatul 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. cu privire la punerea în funcțiune în 
U.R.S.S. a primei centrale electrice industriale pe bază de energie ato
mică.

In prezent, datorită eforturilor oamenilor de știință și inginerilor 
sovietici în Uniunea Sovietică s-a terminat cu succes proiectarea și 
construirea primei centrale electrice industriale pe bază de energie ato
mică cu o putere utilă de 5.000 kw.

La 27 iunie 1954, centrala electrică atomică a fost dată în exploa
tare și a furnizat curent electric pentru industria și agricultura raioane
lor învecinate:

Pentru prima dată, o turbină industrială lucrează nu prin arderea 
cărbunelui sau a altor tipuri de combustibil, ci cu energie atomică — 
prin dezagregarea nucleului atomului de uraniu.

Prin punerea în funcțiune a centralei electrice atomice s-a făcut un 
pas real pe calea spre folosirea pașnică a energiei atomice.

Oamenii de știință și inginerii sovietici lucrează la crearea unor cen
trale industriale electrice pe bază de energie atomică cu o putere de 
50.000—100.000 kw.

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste
în cinstea zilei de 23 August

In primele zile de întrecere
Cu toate că au trecut numai cî- 

ieva zile de cînd muncitorii de pe 
șantierele întreprinderii 703 construc
ții Petrila și-au luat angajamente 
sporite în cinstea zilei de 23 August, 
rezultatele muncii n-au întîrziat să 
se arate. Numeroși muncitori con
structori de aici au reușit să-și în
treacă cu mult sarcinile de plan.

Așa de exemplu, muncitorii din 
brigada condusă de tov. Ioan Darida, 
folosind metode sovietice de lucru, 
și-au întrecut zilnic sarcinile de plan 
cu 80-90 la sută. Brigada complexă 
condusă de fruntașul întrecerii so

In lupta pentru îndeplinirea angajamentelor
Dornici de a întîmpina ziua de 23 

August cu angajamentele îndeplinite 
și depășite, muncitorii de la secția 
mecanică a Uzinei de reparat utilaj 
minier Petroșani obțin noi și fru
moase realizări în producție.

In fruntea luptei pentru îndeplini
rea angajamentelor luate se află mun
citorii Petru Nanciu și Paul Lucian 
care datorită unei bune organizări a 
muncii au reușit să-și întreacă sar
cinile de plan în perioada 1-30 iunie 
cu 85 la sută. De asemenea, munci
torii Solomon Moț, Ștefan Vișnovschi 

După șut

cialiste losif Vereș, lucrînd după me
toda sovietică Orlov — de zidărie 
rapidă—își depășește de asemenea' cu 
regularitate productivitatea planifi
cată cu 70-75 la sută.

Fruntași în întrecerea socialistă pe 
aceste șantiere sînt și muncitorii din 
brigăzile conduse de tov. Ioan Kinal, 
Eduard Egri, Gheorghe Roteanu și 
alții, care, în cinstea zilei de 23 Au
gust, înregistrează depășiri zilnioe 
ale sarcinilor de plan de 50-68 la 
sută.

PEȚRE VRABIE 
corespondent

și losif Remzso de la această secție 
muncind cu avînt sporit și-au între
cut productivitatea planificată pe a- 
ceeași perioadă de timp cu 65-75 la 
sută.’ Urmîndu-le exemplul muncitorii 
Traian Nicoară, Mihai Nemeș, losif 
Vorsek și alții întîmpină măreața zi 
de 23 August cu depășiri a sarcinilor 
de plan de 57-60 .la sută.

Asemenea realizări înregistrează și 
alți numeroși muncitori de Ia secția 
mecanică a Uzinei de reparat uti
laj minier din Petroșani.

I. STÂNG IU 
corespondent

Brigada mi
nerului Ioan Ga- 
iovski de la mi
na Lupeni, este 
cunoscută ca u- 
¡ia dintre brigă
zile fruniașe din 
Valea Jiului în 
aplicarea meto
dei graficului ci
clic. Anul apesia 
brigada tov. Ga- 
iovski a realizat 
peste 50 cicluri 
de înaintare în 
plus. Muncind 
bine, Ioan Ga- 
iovski și ortacii 
săi nu disprețu
iesc nici orele 
de odihnă din 
parc după șut.



Un meritat succes
Ausarahlul de careografie al Școlii 

Populase de Artă, în colaborare cu 
secțiile muzicale și arte plastice ale 
școlii, ne-a prezentat în ziua de 22 iu
nie producția sa de sfîrșit de an, 
producție care la cererea generală a 
publicului s-a repetat marți 29 iunie.

Realizat pe posibilitățile „primilor 
pași" spectacolul a depășit așteptă
rile, la aceasta contribuind linia sa, 
urmărită simplu dar atractiv, mun
ca susținută depusă de elevi și pro
fesori și, în sfîrșit, contribuția pre
țioasă a părinților.

Cele două acte în trei tablouri ne-au 
prezentat evolutiv tinerele talente ale 

vșcolii, care s-au dovedit la înălțimea 
¡încrederii pe care profesorii lor le-a 
1 arătat-o.

In cuvîntul său introductiv, tov. C. 
i Ungureanu, directorul școlii, a arătat 
I că producția în pregătire a fost a- 
nimată permanent de credința că ti- 

’ neretului (după cum ne învață to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej) îi este 

, îngăduit azi cele mai îndrăznețe vi- 
I suri, cu siguranța că ele se vor îm- 
I plini. In jurul acestei convingeri s-au 
¡polarizat efortul comun al elevilor și 
profesorilor, înțelegerea și bunăvoin
ța pe care au acordat-o părinții, a- 
cestei producții.

Intr-adevăr, inițiativa acestui spec
tacol poate fi Socotită pe cît de în
drăzneață. pe tot atît de lăudabilă, 
dacă se ține seama de condițiile mo
deste și grele de studiu create în a- 
cest an școlar, de posibilitățile mate
riale ale școlii, care nu se pretează 
fondurilor reclamate de o reprezen
tație. Dar odată luată inițiativa, s-a 
bucurat de concurswl tuturor amato
rilor de artă, ajungîndu-se astfel lă 
realizarea producției.

Rezultatele pot fi apreciate prin 
aplauzele publicului, prin atmosfera 
entuziastă creată în sală, prin discu
țiile animate purtate în pauză.

Iată ce ne-a spus tov. Alexandru 
Jeles, actor al Teatrului de Stat din 

■ Petroșani, căruia i-am solicitat pă
rerea.

Notă bibliografică

Monografia asupra vieții și operei 
lui Octav Băncilă, scrisă de Anton 
Coman, aduce un bogat material ine- 

, dit, reușind să prezinte o imagine 
convingătoare a acestui artist com
bativ, care și-a pus arta în slujba 
poporului.

Dramaticele sale tablouri din ciclul 
1907 au însemnat un adevărat act de

— Sînt emoționat și mărturisesc 
că spectacolul constituie pentru mine 
o neașteptată surpriză, deși am asis
tat la fragmente din repetițiile lui. 
Apreciez totodată talentul tinerilor 
și munca pe care spectacolul o do
vedește.

Dar și tov. Ion Petrovici, directorul 
Teatrului de Stat, are de spus ceva..

— „Primii pași“ este o încercare 
reușită, fiind brodată pe o temă inte
resantă, frumoasă. Impresionantă 
pentru mine este contribuția pe care 
au înțeles să și-o dea părinții în con
fecționarea costumelor și de asemenea 
reacția sălii care urmărește specta
colul cu plăcere.

Incîntat se arată și tov. dr. Con
stantin Lepădatu, directorul spitalu
lui din Petroșani, care ține să subli
nieze surpriza pe care i-au făcut-o 
începătorii, reușind să expună cu a- 
tîta înțelegere muzica în dansul lor.

In culise o găsim pe mama micuței 
Elena lonescu, emoționată, agitată. 
Iată ce ne spune:

— Dacă n-aș fi asistat la majori
tatea repetițiilor, poate mi-ar fi scă
pat și mie însemnătatea producției, 
ce răsplătește din plin munca copiilor 
noștri, a profesorilor lor și a neobosi
tului ditector al școlii. Toți s-au stră
duit mult și au reușit să dea ceva 
frumos. Ce să mai spun? Nu pot decît 
să mulțumesc conducerii școlii pentru 
bucuria pe care mi-o aduce în familie 
și deplina înțelegere pe care am că
pătat-o cu această ocazie pentru ac
tivitatea dusă de soțul și copiii mei în 
școală.

S-a lăsat cortina peste ultima re
prezentație coreográfica a ;Școlii Popu
lare de Artă. Ecourile din sală dove
desc oare nivelul ridicat al specta
colului? Nu! Mărturisesc bucuria pu
blicului de a fi participat la această 
primă încercare a tineretului din o- 
rașul lor, a familiilor lor: elan, talent, 
inițiativă..,

Primii pași... un titlu care reflec-

Octav Băncilă (Album)
— E. S. P. L. A. —

acuzare împotriva acelora care au 
ucis peste 11.000 de țărani răzvrătiți 
pentru că nu măi puteau îndura foa
mea, mizeria și crunta exploatare 
moșierească.

Octav Băncilă a fost unul dintre 
cei mai de seamă pictori care au în
fățișat figuri de proletari conștienți 
de forța și de menirea lor în tablouri 

tează întru totul spectacolul. Atît: 
primii pași! Primii pași cu greșelile 
și scăderile inerente începutului, pași 
de data aceasta timizi, dar care pe 
viitor sîntem convinși că vor căpăta 
mai multă siguranță.

Pentru aceasta recomandăm profe
sorilor de dans o deosebită preocu
pare pentru jocul tinerilor, care sînt 
tentați să-și arate prin mișcările lor 
personalitatea, neglijînd dansul în 
ansamblu, făcînd să apară trunchiat. 
Tovarășei Victoria Feldman, îi atra
gem atenția că în rolul său n-a do
vedit sobrietate, a exagerat mimica, 
iar acolo unde nu participa direct la 
acțiune, a manifestat pasivitate. Pro
fesorilor le recomandăm de aseme
nea să lucreze mai mult cu băieții, 
care au făcut în general un dans an
chilozat. S-a remarcat în ceea ce pri
vește jocul celor mici mai multă de
gajare de la un spectacol la celălalt, 
care însă i-a sustras atenției nece
sare, conducînd astfel la greșeli în 
execuție. Este de dorit ca profesorii 
să se ocupe și de educarea disciplinei 
în scenă a elevilor lor.

In ceea ce privește muzica, cerem 
ca pe viitor repetițiile cu orchestra 
să fie mai bine puse la punct, evi- 
tîndu-se astfel greșeli în interpreta
rea. partiturii. Tovarășul Șt. Koznăs 
trebuie să nu mai îngreuneze munca 
colegilor săi și a dirijorului, lipsind 
de la spectacol neanunțat și nemoti
vat. Astfel nu s-ar mai da ocazia ca 
în ultimul moment să se producă pa
nică în orchestră, să se nască ideea 
transcrierii partiturii pentru alte in
strumente.

Cu toate cele menționate produc
ția „primilor pași“ rămîne prin nou
tatea ei, prin aspectul său general, o 
valoroasă realizare, realizare care 
sîntem siguri că va atrage spre școală 
noi elemente și va îndrepta atenția 
celor ce-și pot da concursul pentru 
buna ei funcționare, ușurîndu-le 
munca.

IOANA DOINAȘ

ca „Muncitorul“ (1911) „Grevistul“ 
(1914) „Pax“ (1915) și în alte lucrări 
oglindind viața muncitorilor.

Albumul-monografic publicat de 
E.S.P.L.A. cu . prilejul împlinirii a 10 
ani de la moartea pictorului cuprin
de, pe lîngă studiul scris de Anton 
Coman și 72 de reproduceri în alb- 
negru și 8 planșe în culori.

Dece pasul mi s-abate?
V. 1OS1F

Mă-ntrebi Jiule fărtate
Dece-s singur și-ntristat
Dece pasul mi s-abate
Către malu-ți înclinat ?

Ei, măi Jiule, ți-oi spune
Și cinstit și-adevărat
C-o iubesc, mă știe-o lume
Și că nu-s eu vinovat.

Ce folos că fora toată
Și ortacii mă cinstesc
Dac-o inimă de fată
N-am putut s-o stăpinesc,

Mă-ntrebi Jiule bătrine
Dece-s singur și-ntristat
Cum n-aș fi măi frate, spune, 
Dacă și tu m-ai trădat.

Am aflat că ea aseară 
Cu-altu-a fost pe mal in sus.
Dar tu ai tăcut, tilhare,
Și nimica nu mi-ai spus.

Nu știu încă ce anume
Am să-i fac de-am s-o-ntilnesc 
De vrei să te iert, tu spune-i 
Miine-aicea s-o găsesc.

Și de n-o mai vrea să vină
Să n-o rogi eu iți mai cer. 
Ea să poarte-ntreaga vină 
De-a-nșelat pe un miner.

Copii plecați 
în tabere

Prin grija partidului și guvernului 
nostru tot mai mulți copii ai o.ame- 

: nilor muncii din Valea Jiului sînt tri
miși să-și petreacă o parte din va
canța de vară în cele mai pitorești 
colțuri ale patriei noastre.

Zilele acestea un nou grup de 10 
copii ai oamenilor muncii din Ani- 
noasa au plecat să-și petreacă o parte 
din vacanța de vară pe coasta însorită 
a Mării Negre. Printre cei care au 
plecat se află pionierii Eva Andrika, 
Mira și Ioana Pop, Vasile Herman, 
Gheorghe Furdui. María Tămaș, Ce
cilia Iacob și alții.

1. ELENA 
corespondent \

I
P ă m î n t

Lumini in stepă

Aliai... Un ținut uluitor de frumos! 
, Cine vine pentru prima oară prin a- 
ceste meleaguri este uimit de întinde
rile de necuprins ale stepei și de pă
durile de brazi și de pini de pe ver
santele munților, de apele care curg 
lin în stepă, revărsîndu-se apoi în 
lunci pe o întindere de zeci de kilo
metri, de șuvoaiele tumultoase de 
munte, care poartă cu viteză în văile 

¡buștenii tăiați în pădure pentru șan
tierele din Kuzbas, Ural...

O noapte neasemuit de frumoasă. 
Curînd vom fi la gara Șipunovo — 
ținta călătoriei noastre. Lîngă ușa 
deschisă stătea un bărbat de vreo 
50 de ani, care după îmbrăcăminte 
și aspect părea siberian de baștină.

Pe platforma vagonului venea de 
afară aerul proaspăt.

— Suflă vîntul de Kulunda — îmi 
explică tovarășul meu de drum. Am 
făcut cunoștință. Era mecanicul-șef 
al uzinei de tractoare din Altai, con
struită în anii războiului la Rubțovka.

Departe, în stepă, străluceau lumi
nile unor faruri.

— Ce sînt astea, mașini sau trac
toare? — întrebai eu.

—• Și una și alta, răspunse el. Aici 
se dă bătălia pentru grîu. Fiecare oră 
este scumpă. Nu ajunge ziua. Altaiul 
valorifică 2.300.000 de hectare de pă- 
mînturi noi. De aceea lucrăm și noap-

N ole de drum

desțelenit
de B. JIRNOV

tea. Să veniți aici mai tîrziu în tim
pul verii. Ce lanuri de grîu veți ve
dea!

Ținutul Altai era odinioară o 
feudă a țarilor ruși — continuă in
terlocutorul meu. Multă sudoare au 
vărsat, țăranii pentru a cultiva aici 
grîul. La Kulunda este pămînt de 
cernoziom, dar din cauza vînturilor 
uscate el se face tare ca piatra. Mai 
încearcă atunci să-l ari de unul sin
gur.

...Luminile din stepă oglindeau 
schimbările produse în Altai în ulti
mii 30 de ani, cînd poporul a deve
nit stăpin pe pămîntul său.

Din stepă se aude zgomotul trac
toarelor.

— Sînt ale noastre, din Altai, spu
se cu mîndrie interlocutorul meu. El 
începu să vorbească cu căldură des
pre tractoarele uzinei sale, la fabri
carea cărora au contribuit și mîinile 
lui îndemînatice. Uzina de tractoare 
din Altai fabrică tractoarele avînd 
marca „DT-54“.

Oamenii spun că tractoarele 
noastre sînt bune — continuă el — 
totuși noi ne preocupăm în permanen
ță de perfecționarea lor. Mașinile 
funcționează ireproșabil pentru că 
sînt conduse de mîini pricepute. Am

i n Altai
vizitat brigada de tractoriști care este 
condusă de Perepilița, un vestit me
canizator din Altai. De cîtă ingenio
zitate dau dovadă oamenii din această 
brigadă! La un singur agregat de se
mănătoare, ei au repartizat două trac
toare de marca „DT-54“. Tractoriștii 
lucrau cu schimbul, rînduindu-se în
tre ei. In timp ce unul din tractoare 
lucra cu agregatul de însămîn- 
țare, celălalt ara. Tractorul care 
lucra la arat, termina munca cu o 
oră mai devreme, și după ce era su
pus îngrijirii tehnice, trecea la agre
gatul de însămînțare, continuînd ast
fel* însămînțările, în timp ce tracto
rul eliberat trecea la arat. Timpul era 
astfel raționalizat, iar mașinile nu 
erau supraîncărcate. Intr-o zi de lu
cru, agregatul a însămânțat grîu pe o 
suprafață de aproximativ 100 de hec
tare, în timp ce tractoarele care au 
lucrat la arat, răsturnau cîfe 10 ha. 
de pămînt înțelenit.

Glorioasa pleiadă a inovatorilor 
din Altai — Eroi ai Muncii Socialiste 
— a arătat că nu există o limită pen
tru recolta de grîu dur. In colhozu
rile „Baikal“, din raionul Volcihin, 
și „Iskrâ“, din raionul Beloglazov 
din Stepa Kulundină, s-a obținut o 
recoltă de grîu dur de cîte 300 și 360 
puduri la hectar. Pe vremuri, țăranii 
nici nu cutezau să viseze la asemenea 
recolte.

Altaiul vă dă acum cel puțin 400 

milioane de puduri de cereale. La 
obținerea acestei cantități vor con
tribui pămînturile desțelenite.

...Se auzi un fluierat. Trenul se a- 
propia de gara Șipunovo.

In taberele de ctmp, printre noii sosiți...

Mașina înaintează în adîncui ste
pei. De ambele părți ale terenului ac
cidentat se întind nemărginite pă- 
mînturi de cernoziom altermnd pe a- 
locuri cu terenuri argiloase. Pe lîngă 
noi gonesc mașini încărcate cu se
mințe și cu îngrășăminte, ajunse din 
urmă de altele care cară combusti
bil, iar de la gară vin tractoare noi.

Ivan Sergheevici Karabasov privește 
pe fereastra mașinii spre norii care 
plutesc pe cerul albastru.

— Sînt nori din Kara Kum.
După expresia'feții secretarului co

mitetului raional de partid, am înțe
les că acești nori nu aduc ploaie. 
Vara. Altaiul are nevoie de ploaie, 
deocamdată însă se lucra la însămîn- 
țări și toată lumea se grăbea să ter
mine mai repede lucrările.

— Pămîntul nostru este roditor, 
spuse secretarul comitetului raional. 
La noi cresc bine grîu, orz, ovăz, in,, 
floarea soarelui, mazăre, mei, iarbă 
de Sudan, iucernă, napi, sfeclă. A- 
nul acesta, semănăm pentru prima 
oară porumb. Pînă acum raionul nos
tru cultiva o întindere de peste 
150.000 de hectare, pe care nu era 
greu s-o însămînțăm. Principala 
noastră sarcină este în prezent ca în 
decurs de doi ani să valorificăm încă 
45.000 hectare de pămînturi înțele- 
nite și virgine. Sîntem convinși că
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Noutăți tehnice din întreprinderile raionului nostru

Transportul cu funicularul în abataje cameră
Ștefan cel Mare, un luptător 

pentru independența națională
»Recent, la mina Lupenî a fost in

trodus în. locurile de muncă ale bri
găzilor conduse de tov. Radu M,anta, 
Alexandru Kovari și Dumitru Vă- 
leanu, un nou sistem de transport 
propus de tov. inginer Anton Bacu, 
mecanicul șef al minei. Noul sistem 
de transport constă într-un vagonet 
(cupă de funicular) suspendat pe o 
șină care înlocuiește cu succes trans
portul cu vagonetul pe linia ferată, 
transportul cu scocuri oscilante și în 
unele cazuri este mai avantajos chiar 
decît transportul cu crater.

Transportul cu funicularul în aba
taje cameră (în cazul abatajelor cu 
profil corespunzător și fără presiune 
accentuată) are multe avantaje. In 
primul rînd prin faptul că roțile fiind 
prevăzute cu rulmenți (ceea ce la 
multe văgonete mici de abataj nu se 
prea întîmplă), eforturile muncitori
lor la transportul de la frontul de lu-

Armarea galeriilor cu prefabricate 
din beton armat

Tot la mina Lupenî'se experimen
tează în prezent, în cadrul brigăzii 
conduse de minerul Gheorghe Schnei
der din sectorul VII armarea gale
riilor cu prefabricate din beton armat 
(stîlpi, grinzi, bandaje). Prin arma
rea cu prefabricate din beton armat 
se urmărește ca în galeriile fără pre
siune și de lungă durată să se înlocu
iască lemnul de stejar. Un prim avan
taj al acestui sistem de armare este 
posibilitatea de a recupera armăturile 
după ce lucrarea respectivă este a- 
băndonată.

O instalație mecanică pentru uscarea 
materialului lemnos

' Pe zi ce trece, constructorii din 
Valea Jiului înalță tot mai multe lo
cuințe muncitorești și construcții so- 
cial-culturale. La aceste construcții 
sînt necesare uși, ferestre și alte lu
crări de tîmplărie. In anii trecuți, 
toate acestea se aduceau de pe la di
ferite fabrici din țara. Acum, la Live- 
zeni s-a deschis un atelier unde se 
fac binale pentru noile locuințe mun
citorești ce se construiesc.

O mare greutate a constat în fap

cru la rol se reduc cu 50 la sută în 
comparație cu transportul cu vagonet 
pe linia ferată. In al doilea rînd se 
reduc eforturile la descărcare cu cir
ca 80 la sută. In al treilea rînd. în
cărcarea în noul vagonet este mult 
ușurată fie numai și prin faptul că 
linia aeriană se poate prelungi pînă 
la frontul de lucru. Un singur mun
citor poate mînui cu ușurință acest 
vagonet în timpul transportului de la 
frontul de lucru la rol cît și la des
cărcare.

Aplicarea practică a noului sistem 
de transport a dat rezultate mulțumi
toare: brigăzile minerilor Radu Man
ta, Alexandru Kővári și Dumitru 
Văleanu își întrec sarcinile de plan 
cu privire la productivitate cu 50-65 
la sută.

Trebuie arătat că un sistem similar 
de transport se va pune în practică 
în curînd și la mina Vulcan.

Încercările de pînă acum n-au dat 
rezultate prea satisfăcătoare din cau
ză că există încă deficiențe de con
strucție la prefabricate (dinte prea 
mic la stîlp, ansamblarea imperfectă 
între bandaje și armături, etc.). To
tuși, prin experiențe, prin îmbunătă
țirile care se vor aduce în urma ob
servațiilor practice, calitatea prefa
bricatelor de beton armat destinate 
susținerii galeriilor se vor îmbunătăți.

Armarea cu prefabricate de beton 
armat va trebui să fie încercată în 
toate întreprinderile carbonifere din 
Valea Jiului.

tul că atelierul nu avea la dispoziție 
decît lemn verde pentru binale. De 
aceea, muncitorii au construit pe 
lîngă atelier o uscătorie mecanică 
pentru uscarea materialului lemnos. 
Uscătoria cuprinde 4 compartimente 
de beton în fiecare putîndu-se usca 
25 m.c. de lemne. 6 ventilatoare in
troduc aici aburi fierbinți și aer us
cat. In felul acesta materialul lem
nos care înainte necesita 3-4 luni, 
acum este uscat în numai 3 zile.

La 2 iulie 1504 s-a stins din viață 
în cetatea Sucevei, Ștefan cel Mare, 
domnitorul Moldovei, „bărbat demn 
de admirat, întru nimic mai prejos 
diecît ducii eroi pe cari îi admirăm, 
care cel dintîi dintre principii lumii 
a repurtat în zilele noastre o victorie 
atît de strălucită împotriva turcilor. 
După părerea mea el este cel mai 
vrednic să i se încredințeze misiunea 
de conducător împotriva turcilor“, 
scrie despre el contemporanul său 
Dlugosz, celebrul cronicar al poloni
lor, entuziasmat de vitejia și succe
sul lui avut contra turcilor în bătălia 
de la Vaslui.

Personalitatea lui Ștefan se con
turează din activitatea și lupta pe 
care a dus-o pentru independență și 
împotriva jugului otoman. In această 
luptă el a dovedit o mare putere de 
muncă, spirit de jertfă și capacitate 
militară, precum și pricepere în sta
bilirea relațiilor de prietenie cu țările 
vecine și mai ales cu Rusia. La baza 
relațiilor prietenești cu Kievul și cu 
Moscova stătea simpatia reciprocă a 
popoarelor și credința că prin lupta 
comună va putea fi îndepărtat peri
colul cotropirii turcești.

Turcii, nesățioșii exploatatori ai Ță
rilor Romîne, în secolul XV își întă
resc stăpînirea în Balcani, asuprind 
popoarele și secătuindu-le de toate 
bogățiile. După ce au cuprins în sfera 
politicii lor Țara Romînească și și-au 
construit cuiburi întărite dincoace 
de fluviu și-au îndreptat în mod firesc 
săgețile lor veșnic pregătite spre pra
dă și spre țara de dincolo d.e Milcov, 
spre Moldova. Mușatinii, conducăto
rii acestui stat, leagă prietenie cu ve
cinii, printre care și cu Svidrigailo, 
ducele Litvaniei și cu rutenii, ne 
spune Dlugosz în ,,Historia Polo- 
nica“.

In anul 1456, domnitorul Aioldovei 
Petru Aron împreună cu boierii, a ho- 
tărît să se trimită tribut Sultanului 
suma de 2000 ducați ungurești anual, 
sumă strînsă cu multă samavolnicie 
de Ia masele țărănești.

Ștefan, încurajat de sprijinul ve
cin, refuză plata tributului. Sultanul

Concert popular Ia Petroșani
Duminică 4 iulie 1954 la orele 8,30, 

în sala Teatrului de Stat din Petro
șani va avea loc un concert de mu
zică populară cu orchestra populară 

Mohamed II hotărăște o expediție mi
litară împotriva „rebelului“.

La Vaslui — Podul înalt — în 10 
ianuarie 1475 „armata moldoveneas
că, spune Karl Marx, compusă din 
40.000 de oameni slab înarmați, ță
rani care fuseseră luați aproape di
rect de la plug, 5.000 de soldați un
guri și 2.000 de polonezi, deci mult 
mai slabă decît cea turcească, a zdro
bit-o complet, numai puțini turci au 
scăpat cu viață; au fost omorîte patru 
pașale, au fost capturate 100 de stea
guri“. A fost una din cele mai mari 
victorii cîștigate de poporul asuprit 
de turci.

In anul următor la Războieni —- 
Valea Albă —. Ștefan e silit să se 
retragă în cetățile din nord care au 
rezistat atacurilor turcești. In cele din 
urmă, neiztutind să elibereze Moldo
va de sub vasalitatea turcească, e 
nevoit să consimtă la plata tributului.

In interior Ștefan a combătut pe 
boierii mari care au voit să slăbeas
că puterea Moldovei și a domnitoru
lui. A dat micii nobilimi și tîrgurilor 
domnești c atenție mai mare. EI a 
adus mari servicii Moldovei cu toate 
că masa țăranilor, șerbită, a conti
nuat să trăiască în mizerie și să su
fere o cruntă exploatare.

Poporul muncitor din țara noastră 
sărbătorește pe acest „bărbat demn 
de amintire pentru toate veacurile“, 
cum îl numește pe Ștefan cronicarul 
polonez Cromer. Acest bărbat a știut 
să mobilizeze masele asuprite la luptă 
pentru independență și împotriva ju
gului turcesc.

Azi, poporul nostru eliberat din 
robia economică și politică a impe
rialismului, poate respinge orice în
cercare venită din partea imperialiș
tilor americani și englezi de a încăl
ca suveranitatea noastră națională.

Poporul nostru muncitor, condus 
de partid, răspunde provocărilor im
perialiste prin strîngerea legăturilor 
de prietenie cu țările din lagărul 
păcii în frunte cu U.R.S.S. și prin 
creșterea efortului de construire a so
cialismului și de întărire a puterii de 
apărare a patriei noastre.

Prof. VICTOR DANCU

din Arad compusă din 18 persoane. 
Solist vocal : Alexandru Grozuță de 
la radio București, decorat cu Ordi
nul Muncii.

ne vom achita cu succes de această 
sarcină.

Ivan Sergheevici mi-a povestit că 
raionul Șipunovo, ca și toate cele
lalte raioane din Altai, a primit din 
partea industriei sovietice un mare 
număr de tot felul de mașini agricole.

Dar ajutorul cel mai prețios ni-1 
dau oamenii veniți în mijlocul nos
tru pentru a valorifica pămînturile în
țelenite și virgine.

^Karabasov vorbi apoi cu multă 
căldură despre acești oameni care 
dau dovadă de un înalt spirit de pa
triotism.

Un constructor din Moscova a so
sit în Altai pentru a ara pămînturi 
înțelenite. Un strungar din Leningrad 
a înlocuit mașina de frezat cu vo
lanul tractorului. Aici au venit oa
meni de cele mai diferite profesii — 
mecanici, tractoriști, electro-sudori, etc. 
Ei și-au părășit locuințele de la o- 
rașe pentru a locui aici — deocam
dată la familiile colhoznicilor, în ta
berele de pe ogoare, sau în corturi 
și cămine.

In depărtare se zărește un mic va
gonet de cîmp, iar alături de el'a- 
dăposturi acoperite: este tabăra bri
găzii de cîmp nr. 1 a colhozului 
„Krupskaia“ și a brigăzii de tracto
riști, condusă de Ivan Grinko de la' 
S.M.T.-ul Zerkal. Ambele brigăzi, care 
lucrează ca o singură familie unită, 
au Cucerit întîietatea în întrecerea 
pentru executarea în bune condiții a 
însămînțărilor de primăvară.

Pe masă se află ultimul număr al 
ziarului raional „Kommunar“. Ziarul 
vestește că „mașinile din brigada lui 
Grinko lucrează zi și noapte“. Pe pe

rete atîrnă o „foaie de luptă“, în care 
se arată că tractoristul Alexei Fatkuli 
a îndeplinit norma de însămînțare a 
culturilor cerealiere în proporție de 
187 la sută.

Seara, în tabăra de cîmp a brigăzii 
nr. 1 a colhozului „Molotov“ s-a adu
nat tineretul. Secretarul comitetului 
raional de Comsomol, Mihail Braghin, 
venit recent din Rubțov unde a lu
crat ca locțiitor ai secretarului co
mitetului de Comsomol al uzinei de 
tractoare, a organizat o convorbire 
cu noii sosiți. După o scurtă expu
nere asupra situației internaționale, 
secretarul comitetului raional de par
tid a anunțat pe cei prezenți că raio
nul a îndeplinit cu succes planul în
sămînțărilor de primăvară.

— lată însă, băieți, că am primit 
o telegramă din partea comitetului de 
ținut — spuse Ivan Sergheevici — 
în care roagă să însămînțăm încă 
6.000 de hectare de pămînt înțelenit. 
Ce părere aveți ?

— In două zile vom îpdeplini a- 
ceastă sarcină — tovarășe secretar.

Au înverzit ogoarele

Avionul zboară la o mică înălțime 
deasupra ogoarelor cultivate cu grîu 
din raionul Șipunovo.

Acest raion este un mare grînar 
al Siberiei. In Stepa Kulundînă se 
află mai multe pămînturi înțelenite și 
virgine decît în toate celelalte raioa
ne aie ținutului Altai luate laolaltă 
de aceea aici se desfășoară o mare 
bătălie pentru valorificarea acestor 
terenuri.

In Kulunda iau ființă zece noi sov

hozuri. Pe lîngă bazinele de apă se 
văd corturi și văgonete de cîmp, se 
montează case prefabricate. In jurul 
noilor așezări ale sovhozului cîmpu- 
rile au înverzit. In primăvara aceas
ta s-au semănat aici 35.000 ha. de 
grîu.

Pe vremuri, Altaiul era puțin 
populat. In anii Puterii Sovietice pe 
vastele sale întinderi au apărut nu
meroase așezări noi. Colhozurile și 
sovhozurile au mărit suprafețele în- 
sămînțate de 1,7 ori în comparație cu 
perioada dinainte de Revoluție. Dar 
mai există multe terenuri care aș
teaptă să fie cultivate. S-a calculat 
că în Altai pot fi valorificate încă 7,5 
milioane ha. de pămînturi înțelenite, 
dar foarte fertile.

Lucrările de valorificare a noilor 
pămînturi au luat o mare amploare. 
In decurs de doi ani urmează să fie 
valorificate 2.300.000 ha. Primăvara 
aceasta a pus începutul unor vaste 
lucrări în stepele Altaiului. Pînă în 
prezent s-au arat și semănat 867.000 
ha. de pămînturi înțelenite și virgi
ne, față de 553.000 ha. cît prevedea 
planul de stat.

Ținutul Altai dă grîu de primăvară 
de calitate superioară; aici sînt dez
voltate de asemenea cultura oleagi
noaselor și creșterea oilor cu lînă 
fină. Colhozurile și sovhozurile din 
Altai dau 10 la sută din producția 
globală de grîu de primăvară a 

.R.S.S. Suprafața însămînțată cu 
grîu a crescut anul acesta cu 865.000 
ha. față de anul trecut.

Străbătînd prin stepa; am văzut cu 
cîtă dragoste au însămînțat agricul
torii din Altai grîul auriu. Grîul a 

fost semănat în rînduri dese și încru
cișate. O mare cantitate de sămînță 
a fost tratată cu fosforobacterină.

In Altai se cultivă pentru primă 
oară anul acesta porumb pentru siloz. 
Porumbul a fost semănat pe cele mai 
bune terenuri și în cea mai mare 
parte după metoda cuiburilor așezate 
în pătrat. Au fost extinse suprafețele 
însămînțate cu culturi furajere. Se 
creează o bază trainică pentru dez
voltarea creșterii animalelor de lapte 
și a oilor cu lînă fină.

Altaiul a semănat anul acesta cul
turi de primăvară pe o suprafață cu 
964.000 ha. mai mare decît anul tre
cut. Se așteaptă o recoltă de cel pu
țin 4U0 milioane de puduri de cereale.

Marele număr de mașini primite 
pentru valorificarea pămînturilor în
țelenite și virgine au permis să se 
mecanizeze aproape toate lucrările de 
cîmp care necesită un mare volum de 
muncă, împreună cu mine, călătoreau 
cu avionul plecînd spre Novosibirsk 
un grup de ingineri-constructori' ai 
uzinei de tractoare din Altai. Ingine- 
rul-șef al uzinei, Alexandr Baharev, 
discuta cu tovărășii săi de drum des
pre piesele unui nou tractor, asupra 
căruia urma să raporteze la Moscova.

Creatorii noilor tipuri de tractoare 
erau foarte mulțumiți de rezultatele 
obținute pe teren. Se bucurau de fap
tul că prin munca lor și ei contribuie 
la valorificarea stepei. Constructorii 
ar dori ca fiecare metru pătrat de pă
mînt din Altai. din Siberia și din 
toate părțile Țării Sovietice să dea 
poporului cît mai multe cereale, le
gume, fructe, să aducă cît mai mult 
belșug. (Ager preș)..
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Declarația comuna dată publicității 
de primii miniștri ai R. P* Chineze 

și Uniunii Birmaoe
PEKIN .(Agerpres). — China Nouă 

transmite :
La 29 iunie la Rangoon, Ciu En- 

lai, Premierul Consiliului Adminis
trativ de Stat al R. P. Chineze, și 
U Nu, primul ministru al Uniunii 
Birmane, au dat publicității următoa
rea declarație comună :

„1. La invitația primului ministru 
al Uniunii Birmane, U Nu, Premie
rul Republicii Populare Chineze, Ciu 
En-lai, fiind în drum de la Geneva 
spre Pekin, a vizitat capitala Uniunii 
Birmane — Rangoon, unde a stat 
două zile. In acest răstimp, cei doi 
prim-miniștri au discutat în mod li
ber și sincer problemele care pre
zintă un interes comun pentru cele 
două țări.

II. Cei doi prim-miniștri își reafir
mă poziția că vor face tot ce le va 
sta în putință pentru menținerea păcii 
în întreaga lume și îndeosebi în Asia 
de sud-est. Ei își exprimă speranța 
că problema restabilirii păcii în Indo- 
china, care se discută la Geneva, va 
fi rezolvată în mod satisfăcător.

III. In privința principiilor care, 
potrivit acordului dintre China și In
dia, stau la baza relațiilor reciproce 
dintre aceste două țări și anume:

1. Respectarea reciprocă a integri
tății teritoriale și a suveranității,

2. neagresiune,
3. neamestecul reciproc în afacerile 

interne,

Churchill și Eden au t
OTTAWA (Agerpres). — Marți 

după amiază, primul ministru brita
nic Churchill și ministrul Afacerilor 

; Externe Eden au sosit la Ottawa ve- 
■ nind de la Washington.

Cei doi miniștri britanici vor avea 
i în cursul zilei de miercuri o serie de 
1 întrevederi cu Saint-Laurent, șeful

Mari greve de
ROMA (Agerpres). — După cum 

anunță agenția France Presse, poli
ția a operat în cursul ultimelor, 48 
ore numeroase arestări în rîndurile 

¡•muncitorilor agricoli care au partici
pat la mișcarea grevistă ce se des
fășoară de aproape două luni în re- 

i giunea Ferrara.

Politica americană „de pe poziții de forță “ 
și evenimentele din Guatemala 

de M. M1HA1LOV
Răspunderea cercurilor guvernante 

, americane pentru agresiunea împotri- 
) va poporului guatemalez a fost sta- 
■ bilită fără putință de tăgadă și în- 
, cercările Washingtonului de a scăpa 
1 de această răspundere sînt sortite e- 
• secului. In lumina faptelor par pur și 
Isimplu absurde sforțările organiza- 
! torilor noului focar de război de a 
prezenta evenimentele din Guatemala 

i drept o „răscoală internă“. Chiar și 
l în S.U.A. se rîde de această versiune 
nedibace, lansată pentru a justifica 
o acțiune atît de murdară.

O serie de ziare americane și vest- 
i europene consideră ca lipsită de temei 
I versiunea oficială americană cu pri
vire la caracterul evenimentelor din 
Guatemala.

Suferind un eșec în încercarea lor 
de a denatura sensul adevărat al e- 
venimentelor din Guategiala — al a- 
cestei agresiuni brutale împotriva 
guvernului legal al unei țări suvera
ne, cercurile oficiale americane și-au 
concentrat în prezent eforturile pentru 
a-și asigura mînă liberă în vederea 
continuării și intensificării interven
ției care, pe deasupra, s-a dovedit a 
nu fi obținut nici pe departe succeșul 
pe care l-au scontat patronii socie
tății „United Fruit Company“ și pro
tectorii lor.

Intensificînd ajutorul acordat ban
delor invadatoare, care s-au lovit de 
rezistența armată și a poporului, gua
temalez. cercurile agresive ale S.U.A. 
se străduiesc totodată să împiedice 
discutarea eficientă a problemei si
tuației create în Guatemala în cadrul 
Consiliului de Securitate. După cum

4. egalitate și avantaje reciproce,
5. coexistență pașnică.
Prim-miniștrii au căzut de acord 

că aceste principii trebuie să fie prin
cipii fundamentale și pentru relațiile 
reciproce dintre China și Birmania. 
Dacă aceste principii vor fi respec
tate de toate țările, coexistența paș
nică a țărilor avînd sisteme sociale 
diferite va fi asigurată, iar amenin
țarea și primejdia agresiunii și ames
tecul în afacerile interne vor ceda 
locul sentimentului de securitate și 
încredere reciprocă.

¡V. Prim-miniștrii reafirmă că po
porul oricărei țări trebuie să aibă 
dreptul să-și aleagă propriul sistem 
de stat și mod de viață, fără ames
tecul altor națiuni. Revoluția nu 
poate fi exportată; totodată, nu se 
poate îngădui încălcarea din afară 
a voinței generale exprimate de po
porul oricărei țări.

V. Prim-miniștrii au căzut de a- 
cord ca țările lor să mențină un con
tact strîns pentru a întări în viitor 
colaborarea prietenească dintre ele.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă din cele mai prietenești și 
cordiale.

Cei doi prim-miniștri apreciază 
mult actualul prilej de a se întîlni și 
consideră că această întîlnire va 
servi cauzei păcii“.

sosit la Ottawa (Canada)
guvernului canadian, și Lester Pear- 
son, ministrul Afacerilor Externe al 
Canadei, în cadrul cărora vor fi luate 
în discuție o serie de probleme pri
vind comunitatea defensivă europea
nă, Asia de sud-est și convocarea în 
viitorul apropiat a unei conferințe a 
țărilor Commonwealth-ului.

protest în Italia
In semn de protest împotriva a- 

cestor acțiuni arbitrare ale poliției, 
organizațiile sindicale afiliate ■ la 
Confederația Generală a Muncii din 
italia au declarat o grevă de 24 ore 
în întreaga regiune Ferrara, la care 
participă circa 120.000 muncitori.

se știe, sarcina directă a Consiliului 
de Securitate constă în interzicerea 
agresiunii. In străinătate se acordă 
atenție faptului că intervenția împo
triva Guatemalei s-a produs tocmai 
în timpul în care postul de președinte 
al Consiliului de Securitate este o- 
cupat de reprezentantul american, 
Lodge. Reiese astfel că cercurile ofi
ciale ale S.U.A., care se erijează în 
apărători zeloși ai „autorității“ 
O.N.U. atunci cînd vor să camuflezi 
sub steagul Națiunilor Unite acțiu
nile lor agresive, pierd orice interes 
față de această organizație interna
țională de îndată ce există primej
dia de a se vedea demascată politica 
americană „de pe poziții de forță“.

Evenimentele din Guatemala dau 
prilej încă odată să se vadă nepotri
virea între cuvintele politicienilor a- 
mericani cu privire la pretinsul lor 
„devotament“ față de principiile Car
tei O.N.U. și între faptele lor respin
gătoare, care urmăresc transforma
rea O.N.U. într-o unealtă pentru ca
muflarea politicii agresive a S.U.A.

Agresiunea împotriva Guatemalei a 
fost organizată de S.U.A. în timpul 
cînd au loc tratative în vederea ate
nuării continue a încordării interna
ționale, mai ales în Asia. Există o 
legătură directă îptre străduințele 
cercurilor guvernante ale S.U.A. de 
a împiedica prin toate mijloacele suc
cesul acestor tratative și între încer
carea lor de a intensifica încordarea 
internațională folosind în acest scop 
orice pretext, cum e în cazul de față 
atacul de mult pregătit împotriva 
Guatemalei. (Agerpres).

Mole și comentarii externe

0 problemă vitală pentru Franța
de FLOR1MONU BONTE

Poporul francez condamnă politica 
de pregătire a unui nou război dusă 
din ordinul magnaților dolarului. 
Masele populare din Franța luptă 
pentru o pace trainică, pentru inde
pendența națională.

Mișcarea patriotică din Franța îm
potriva creării „comunității defensive 
europene“ și pentru securitatea colec
tivă în Europa, ia pe zi ce trece o 
amploare tot mai mare.

Pături largi ale poporului francez 
cer încetarea războiului în Indochina. 
Propunerile constructive cu privire 
la restabilirea păcii în Indochina, pre
zentate lă conferința de ia Geneva 
de către Republica Democrată Viet
nam, Republica Populară Chineză și 
U.R.S.S., au deschis calea spre asi
gurarea intereselor naționale ale Fran
ței în Indochina în condițiile respec
tării drepturilor naționale ale popoa
relor din Indochina.

Dar actualitatea problemei indo- 
chineze nu poate ascunde privirilor 
primejdia renașterii militarismului 
german și a planurilor urzite de cer
curile agresive din Europa, planuri 
ce se ascund îndărătul tratatului de 
la Paris cu privire la crearea „arma 
tei europene“.

Declarațiile reprezentanților vieții 
publice franceze împotriva constitui
rii „armatei europene“ se succed una 
după alta.

Prima, este declarația mareșalului 
Juin, care a condamnat actualul pro
iect al „armatei europene“. .Juin a 
declarat că ofițerii francezi sînt ferm 
hotărîți să se opună lichidării arma
tei naționale a Franței.

A doua declarație este de asemenea 
foarte caracteristică.

Este vorba de declarația unui mare 
grup de deputați — socialiști, care 
reprezintă majoritatea fracțiunii din 
parlament a partidului socialist. Din 
cei 105 deputați socialiști, 59 s-au 
pronunțat împotriva ratificării trata
tului de la Paris. Dacă în urma dife
ritelor manevre ei nu au obținut ma
joritatea de voturi la ultimul congres 
al partidului socialist, ei exprimă to
tuși voința majorității alegătorilor 
care au votat pentru socialiști.

O dovadă a acestui fapt îl consti
tuie totalul voturilor întrunite de cei 
59 de deputați în cadrul recentelor 
alegeri parlamentare. Cifrele arată că 
acești deputați au întrunit 2.010.627 
voturi din totalul de 2.660.554 de vo
turi întrunite de către partidul socia
list. Acest lucru înseamnă că depu
tății socialiști, adversari ai „armatei 
europene“, au întrunit 75 la sută din 
voturile tuturor alegătorilor care au 
votat pentru listele partidului socia
list.

Pot fi citate de asemenea urmă
toarele date caracteristice publicate 
în numărul din 1 iunie al ziarului 
„Journal du Parlement“. Ziarul arată 
că două partide politice care s-au 
pronunțat împotriva ratificării trata
tului cu privire la „armata europea
nă“ — Partidul Comunist Francez 
și adepții generalului De Gaulle — 
au obținut în recentele alegeri parla
mentare peste 9.000.000 de voturi. 
Dacă punem la socoteală cele 
2.010.627 de voturi întrunite de depu
tății socialiști care s-au pronunțat 
împotriva proiectului armatei europe

O delegație comercială a R. P. Chineze 
a sosit Ia Londra

LONDRA (Agerpres). — China 
nouă.

In seara zilei de 28 iunie a sosit 
la Londra, venind din Geneva, o de
legație comercială a Republicii Popu
lare Chineze.

In fruntea delegației se află Țao 
Ciun-siui și Și Ci-an, directori ad- 
juncți ai Societății chineze de stat 
pentru import-export.

La sosirea la Londra, delegația 
R. P. Chineze a fost întîmpinată de 

ne, va deveni limpede că majoritatea 
covîrșitoare a poporului francez con
damnă tratatele militariste de la 
Bonn și Paris care sînt nefaste pen
tru Franța.

Dacă luăm ca bază aceleași rezul
tate ale ultimelor alegeri parlamenta
re din 1951, partidele politice care 
au aprobat proiectul „armatei euro
pene“ reprezintă toate la un loc nu
mai 4.700.000 de alegători. Este demn 
de remarcat că deputății din parla
ment care se erijează actualmente în 
rolul de, avocați ai noului Wehrmacht 
german, nu se bucură de loc de spri
jinul moral al majorității francezilor 
de rînd în circumscripțiile lor elec
torale.

Dacă ne-am limita însă numai la 
acest aspect al mișcării patriotice 
franceze împotriva tratatelor de la 
Bonn și Paris, nu am prezenta o ima
gine clară, precisă și completă des
pre situația din Franța. Trebuie să 
arătăm și un alt aspect pozitiv care 
nu este mai puțin esențial din lupta 
poporului francez pentru securitatea 
colectivă în Europa.

Există un fapt incontestabil, care 
nu poate fi trecut cu vederea, din is
toria contemporană a Franței. Acest 
fapt constă în aceea că poporul fran
cez a exprimat imediat o vie satis
facție îndată ce a aflat de Tratatul 
general european cu privire la secu
ritatea colectivă în Europă, propus 
de Uniunea Sovietică.

Acest lucru a fost firesc și normal. 
Ideea securității colective a fost întot
deauna sprijinită de poporul francez. 
Poporul francez a apărat întotdeauna 
cu dîrzenie această idee. In propune
rile sovietice prezentate la conferința 
de la Berlin, poporul francez a văzut 
principiile — ce-i sînt scumpe — ale 
securității colective.în Europa.

Propunerile sovietice cu privire la 
securitatea colectivă în Europa au o 
importanță deosebită pentru poporul 
francez. Experiența istoriei arată că 
securitatea și pacea pot fi asigurate 
nu pe baza scindării Europei și a in
cluderii unei părți a Europei în „ar
mata europeană“, ci pe baza sistemu
lui general european al securității 
colective.

Propunerile sovietice au găsit spri
jinul și aprobarea călduroasă a pa- 
trioților francezi îngrijorați de secu
ritatea patriei lor. v

Se poate afirma fără greș că pro
blema securității colective în Europa 
este o problemă vitală pentru Franța.

In cuvîntarea rostită la Congresul 
al XII 1-lea al Partidului Comunist 
Frantez, Maurice Thorez a spus: 
„Uniunea Sovietică, care a propus 
planul concret al Tratatului general 
european cu privire la securitatea 
colectivă în Europa, a arătat din nou 
că aprobarea faimoasei „comunități 
defensive europene“ nu este deloc un 
rău inevitabil. Repunerea în vigoare 
a tratatului franco-sovietic ar ccnsti- 
tui un sprijin puternic pentru Franța 
în restabilirea libertății ei de acțiune 
în domeniul politicii externe“.

Poporul francez, ca și celelalte po
poare europene, cere cu insistență 
asigurarea securității colective în Eu
ropa. Tocmai în aceasta constă che
zășia unei păci trainice și îndelun
gate. (Agerpres) 

reprezentanți a 48 de firme engleze 
care au luat parte la recentele trata
tive comerciale de la Berlin cu re
prezentanții R. P. Chineze.

După cum relatează presa, delega
ția R. P. Chineze a dat publicității o 
declarație, în care se subliniază că 
„vizita în Anglia a delegației comer
ciale chineze constituie o dovadă a 
dorinței reciproce de a extinde rela
țiile comerciale dintre Chină și Re
gatul Unit“. J
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