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O străluckă victorie 
a științei sovietice

Știrea adusă de Comunicatul Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la punerea în funcțiune in U.R.S.S. a pri
mei centrale electrice industriale pe bază de energie atomică 
s-a răspîndit cu iuțeala fulgerului, în întreaga lume.

Folosirea pentru prima dată a energiei atomice în scopuri 
pașnice, constructive este socotită o măreață cucerire a științei 
contemporane, o victorie strălucită a științei sovietice; ea con
stituie o dovadă elocventă a politicii de pace a pu
ternicului stat sovietic. Oamenii de știință sovietici, călăuziți de 
dorința fierbinte de a aduce contribuții de seamă progresului 
științei, au reușit să pună această puternică energie în slujba 
omului și nevoilor sale.

Uniunea Sovietică a prezentat de nenumărate ori puterilor 
occidentale propunerea cu privire la interzicerea necondiționată 
a armei atomice și instituirea unui control internațional eficace 
asupra respectării acestei interziceri. In numeroase organizații 
și organe internaționale Uniunea Sovietică a arătat necesitatea 
folosirii acestei puternice energii nu în scopuri de distrugere 
a tot ceea ce civilizația mondială a cucerit de-a lungul secolelor, 
ci în scopuri pașnice, în scopul ușurării muncii omului.

Deosebit de semnificativă este în această problemă decla
rația Guvernului Sovietic în legătură cu discursul rostit de 
președintele S.U.A., Eisenhower. In aceasta se arată printre 
altele: „Uniunea Sovietică luptă cu consecvență pentru inter
zicerea armei atomice și totodată pentru reducerea considera
bilă a tuturor celorlalte tipuri de armament. Aceasta corespunde 
politicii Statului Sovietic, care urmărește preîntîmpinarea unui 
nou război și întărirea păcii și colaborării între popoare“.

Subliniind importanța încheierii unui acord cu privire la 
interzicerea armei atomice, precum și instituirii unui control 
eficace asupra respectării acestui acord, Uniunea Sovietică a 
arătat că aceasta ar contribui efectiv la destinderea continuă 
a încordării internaționale, la stabilirea de relații normale între 
toata statele, ar întări încrederea reciprocă între popoare, ar 
contribui la instaurarea uneii păci trainice în lume.

Cu toate eforturile depuse de forțele iubitoare de pace din 
întreaga lume pentru interzicere^ armei atomice, și a celorlalte 
arme de exterminare în masă, Statele Unite ale Âmericii, neți- 
nînd seama de voința popoarelor, nu vor să renunțe la aceste 
barbare arme. Astăzi sînt absolut evidente cauzele pentru care 
ele refuză să renunțe la arma atomică și hidroggnicá. Ele în
cearcă pe toate căile să irîtimideze și să șantajeze alte state. 
Pe de altă parte, acțiunile marilor corporații care determină 
politica internă și externă a Statelor Unite ale Âmericii se 
cramponează în aceste arme pentru că producția și folosirea 
lor constituie o sursă de profituri tot mai mari. Aceleași trus
turi și concerne sporesc producția armelor de tot felul crezînd 
că aceasta va preîntîinpina sau aleaua criza economică de su
praproducție ale cărei simptome se fac tot mai simțite în eco
nomia Statelor Unite ale Âmericii. Și marii trustmani nu în- 
tîrzie să facă tot ce le stă în putință pentru sporirea producției 
armei atomice. Astăzi se construiește pe malul fluviului Sa- 
vannah (Statul Carolina de sud) o asemenea uzină care va 
costa mai mult decît oricare alta din lumeQ— 1.400.000.000 de 
dolari. Altă uzină va fi construită lîngă Portsmouth (Statul Ohio) 
care va costa 1.200.000.000 dolari. Pentru a alimenta această 
uzină cu energie electrică s-a început construirea unor noi cen
trale termoelectrice cu o putere totală de 1.800.000 kw. care 
vor consuma circa 7 milioane tone dfe cărbune anual. Chiar și 
numai aceste fajjte dovedesc cu prisosință cît de mult cheltuiesc 
trusturile și concernele americane în scopul pregătirii unui nou 
război. Industria atomică a devenit una din cele mai mari ra
muri ale industriei americane.

• Fără îndoială că toate aceste uriașe cheltuieli se fac pe 
spinarea maselor populare din S.U.A. Goana turbată a înarmă
rilor aduce oamenilor muncii mizerie, șomaj, foamete.

Și iată că în timp ce cercurile guvernante din Statele Unite 
ale Âmericii se străduiesc pe toate căile să folosească energia 
atomică în scopuri de distrugere, oamenii sovietici depun toate 
eforturile, întreaga lor capacitate și putere pentru ca această 
energie să fie folosită în scopul progresului civilizației, spre 
binele omului. Găsirea mijloacelor practice de folosire a ener
giei atomice în aceste scopuri constituie dovada cea mai puter
nică a preocupărilor oamenilor sovietici, constituie o expresie 
vie a politicii de pace și bună înțelegere între popoare promo
vată de Guvernul Sovietic. '

Prima centrală electrică industrială acționată de energie 
atomică pusă în funcțiune este un pas mare făcut de înaintata 
știință sovietică în domeniul materiei dezagregabile. Aceasta 
deschide posibilitatea folosirii tot mai active a acestei energii 
în scopul prosperității societății. După cum arată și Comuni
catul Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., oamenii de științiă și 
inginerii sovietici lucrează la crearea unor centrale industriale 
electrice pe bază de energie atomică cu o putere de 50.000— 
100.000 kw.

Popoarele țărilor de democrație populară, popoarele iubi
toare de pace din întreaga lume salută cu deosebită admirație 
și căldură această strălucită victorie a științei • sovietice. Ele 
văd în această victorie o nouă dovadă a politicii Statului So
vietic de îmbunătățire a nivelului de trai material și cultural 
al poporului, o nouă dovadă á politicii sale externe de pace și 
bunăînțelegere între popoare.

Spre noi succese în întrecerea socialistă
în cinstea zilei de 23 August

Mina
Colectivele întreprinderilor 

carbonifere din Valea Jiului 
au desfășurat în cursul lunii 
iunie o susținută luptă pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
plan la toți indicii. Bilanțul 
de sfîrșit de lună arată că 
acele colective care și-au îm
bunătățit activitatea, unde 
conducerile administrative, au 
sprijinit brigăzile de mineri 
în întrecere prin măsuri teh- 
nico-organizatorice corespun
zătoare, unde munca politi
că de masă a fost mai susți
nută, planul ; producției de 
cărbune a fost îndeplinit și 
depășit.

Fruntași în îndeplinirea 
planului de producție pe în
treagă Valea Jiului a fost în 
cursul lunii iunie colectivul 
minei Petrila. Acest colectiv 
și-a realizat planul la cărbu
ne în proporție de 101,7 la 
sută. Patru din cele șase 
sectoare productive ale minei

încă de la începutul lunii 
iunie întrecerea socialistă 
„Pentru cea. rijai bună bri
gadă utemistă^ăltf- industria 
cărbunelui“ a însuflețit mun
ca brigăzilor de tineret de la 
mina Lupeni. Zeci de brigăzi 
de tineri mineri de la această 
mină au înscris în contrac
tele lor de întrecere angaja
mente sporite în cinstea zilei 
de 23 August.

Luna iunie s-a încheiat, 
întrecerea continuă însă; 
chiar se desfășoară cu mai 
mult avînt. Noul avînt în 
întrecere se datorește în mare 
parte și faptului că un mare 
număr de brigăzi de tineret 
se străduiesc să întreacă pe 
fruntașii întrecerii. De exem
plu, tinerii mineri din Lupeni

Pe graficul întrecerii so
cialiste de la mina Aninoa
sa, la loc de cinste se află 
și brigada de tineri mineri 
condusă de Aurel Cristea: 
Responsabilul acestei brigăzi 
este un tînăr înalt de statu
ră, bine legat, domol la fire, 
dar hotărit la fapte. Vorbește 
cu oarecare rezervă despre 
propriile sale succese, de 
parc-ar fi fost ale altora pe 
care-i cunoaște numai din 
auzite, dar al căror exemplu 
înaintat îl va urma desigur.

— Cum stai cu realizările, 
tovarășe Cristea ? — l-a în
trebat într-o zi secretarul co
mitetului U.T.M., tov. Ioan 
Flori. ;

— Binișor — a răspuns 
Cristea. Căldura din abataj 
ne răpește mult timp pro
ductiv, insă cu toate astea 
noi nu ne lăsăm. S-avem 
temperatură normală, ar fi 
altceva...

— Da, așa este. In deca
da a doua din iunie ați avut 
o depășire de 61 la sută. Dar 
cum ați stat in perioada co
respunzătoare ti lunii măi ?

Petri la fruntașă în întrecere
Petrila au depășit planul de 
producție- pe luna trecută. 
Cele măi bune jealizări le-au 
obținut însă colectivele sec
toarelor 1 și V, conduse de 
tov. Nicolae Manole și Ștefan 
Tenczler care .au îndeplinit 
planul lunar în proporție de 
115,1 și respectiv 106,8 la 
sută.

Și minele Aninoasa și U- 
ricani au depășit planul de 
producție pe luna iunie. Co
lectivul minei Aninoasa a 
obținut o realizare de 101,1 
la sută. La mina Uricani toa® 
te sectoarele de producție 
și-au îndeplinit sarcinile de 
plan.*

Dintre colectivele sectoare
lor miniere cele mai bune re
zultate le-a dobîndit în între
cere colectivul sectorului II 
de la mina Aninoasa care a 
obținut pe luna iunie o reali

Brigăzi de mineri harnici
depun eforturi să întreacă 
brigada condusă de minerul 
Constantin Sirop, care apli- 
cînd metoda graficului: ciclic, 
a reușit să obțină o depășire 
la indicele de productivitate 
cu 157 la sută pe luna iunie.

Ținerii mineri din Lupeni 
vor să întreacă în realizări 
și pe brigada utemistă con
dusă de minerul Ioan Popa, 
care tot datorită aplicării 
metodei graficului ciclic a 
încheiat luna iunie cu o de
pășire medie a productivită
ții planificate de 137 la sută.

Titlul de cea mai bună bri
gadă utemistă pe mină este 
viu disputat de zeci de bri
găzi harnice de la mina Lu
peni. Așa sînt brigăzile con

Brigada de tineri ■ miner i
Aurei Cristea a stat un mo

ment pe gînduri dar nu și-a 
adus aminte. Iși amintea 
doar că la sfirșitul lunii 
mai obținuse o depășite de 
23 la sută. Atunci tov. Flori 
scoase dintr-un -sertar tabe
lul cu evidența întrecerii bri
găzilor de tineret.

— Iți spun eu. 25 la sută 
ați avut. In raport cu decada 
doua a lunii mai, în a doua, 
decadă a lunii iunie ați ob
ținut o depășire de două ori 
și ceva mai mare.

Cu toată modestia care-l 
caracterizează, Cristea nu se 
mai putu siăpini să nu-i co
munice ultimul rezultat de 
la 1 la 23 iunie.

— De la începutul lunii și 
pină acum am realizat o de
pășire de 90 la sută.

Ortacii

Unii oameni știu să ciști- 
ge încrederea tovarășilor săi 
de muncă. Așa e și Cristea.

Din -cele ce mi-a istorisit 
mi-am dat seama că el se 
mindrește cu tineri ca Ion 

zare de 125 la sută. Sectorul 
II de la mina Aninoasa este 
condus de tînărul inginer A- 
lexandru Horvath. La mina 
Lupeni, fruntașe în întrece
re pe luna iunie sînt colec
tivele sectoarelor I B și III. 
Ambele sectoare au depășit 
planul producției de cărbune 
cu peste 4 la sută. Demn de 
remarcat este faptul că un 
număr însemnat de brigăzi 
de mineri din aceste două 
sectoare aplică metoda gra
ficului ciclic.

In prima zi de muncă din 
luna iulie, colectivul minei 
Petrila s-a situat din nou în 
fruntea întrecerii, fapt care 
arată că în prezent la aceas
tă mină există toate condi
țiile pentru a întîmpina ziuă 
de 23 August cu planul și an
gajamentele depășite.

duse de minerii Petru Pădu
rarii, Nicolae Stăncioiu și 
Gheorghe Vraja, care lucrea
ză după metoda graficului 
ciclic și și-au depășit pro
ductivitatea planificată cu 80- 
95 la sută. Așa sînt și bri
găzile de tineret conduse de 
Nicolae Csalovics, Iosif Ru
foși, Petru Goczi și și Ioan 
Szegedi, care au ridicat pro
ductivitatea muncii în luna 
iunie cu 60-70 la sută, în 
comparație cu sarcinile de 
plan.

Avînd realizări frumoase, 
brigăzile de tineret de la 
mina Lupeni sînt în fruntea 
luptei pentru o productivitate 
înaltă — calea sigură a ridi
cării nivelului de frai al cielor 
ce muncesc.

Breda, Nicolae Petric, Ale
xandru Szongoti, Nicolae 
Palaghie, Vasile Bălan, Ale
xandru Dobre și alții.

Cu astfel de ortaci briga
da de tineri mineri condusă ' 
de Aurel Cristea pășește din 
victorie în victorie. La sfir
șitul lunii iunie această bri
gadă a înregistrat o depășire 
de 63 la sută.

Pentru victorie

Succesele brigăzii lui Au- 
jel Cristea de la mina Ani
noasa se datoresc atît disci
plina muncii cit și hotăririi 
tinerilor de a lupta pentru 
titlul de cea mai bună bri
gadă de tineret din indus
tria carboniferă. Și rezulta
tele de pină acum arată că 
această brigadă desfășoară 
cu însuflețire întrecerea so
cialistă. Nu-i deloc ușoară 
bătălia în care s-d angajat 
brigada de tineret a tov. 
Cristea. Dar membrii brigă
zii sînt hotăriți să încheie 
victorios  ̂această bătălie.

E. FAGUREL



STEAGUL ROȘU

DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI =
Staționare în mine

In apropierea minei nr. 5-7 din 
Anjer (Kuzbas) se înalță clădirea lu
minoasă într-un etaj a staționarului 
minier, unde se odihnesc zilnic după 

i muncă peste 50 de mineri.
i Din fondul directorial se alocă în 
¡fiecare an zeci de mii de ruble pen- 
tru amenajarea staționarului. Aici 
funcționează un cabinet medical, u- 

. tilat' cu cele mai moderne aparate 
de fizioterapie, se aplică tratamente 
cu raze Röntgen, iar cantina^ stațio
narului servește masă dietetică.

In ultimul an acest staționar a 
acordat asistență medicală unui nu
măr de peste 6Ó0 mineri d§ la mina* 1 
nr. 5-7. Toți aceștia au căpătat forțe 
noi pentru a munci și mai productiv.

Majoritatea elevilor din Uniunea 
¡Sovietică au încheiat anul școlar In 
¡școli, în prezent pot fi văzuți numai 
| elevi din clasa a X-a, care dau exd-
i mene pentru diploma de maturitate. 
’ A început vacanța pionierilor, care 
promite copiilor o odihnă plăcută și 
interesantă pe timpul verii.

Mii de tineri din Moscova au ple
cat pe data de 3 iunie în taberele si
tuate în localitățile pitorești ale re
giunii Moscova. Anul acesta, în cele 
800 tabere din regiunea Moscova își 
vor petrece vacanța peste 350.000 de 
elevi. Pentru copiii oamenilor muncii 
din Moscova, care își petrec o parte 
din vară în oraș, au fost deschise 
150 tabere în grădinile și parcurile 
din Moscova.

Tabere de vară pentru pionieri se 
deschid pretutindeni in Uniunea So
vietică. Pe insula Sahalin și pe in-' 
sulele Kurile s-au înființat 53 de ta
bere de acest fel, în care se vor o- 

' dihni aproximativ 20.000 copii. Co
piii muncitorilor de la uzina de con
strucții de mașini grele din Ural 
(Sverdlovsk) pleacă în vilele deschi
se în păduricea de brazi de pe malul 
rîului din apropiere.

Numeroși tineri și tinere vor face 
excursii prin țară. Mii de elevi vor 
vizita Moscova. Aproximativ 800 ti
neri din diferite orașe ale R.S.F.S.R^ 
vor participa la călătoria turistică 
care se va efectua în Ural.

Pe lîngă minele din U.R.S.S. func
ționează zeci de staționare similare.

Noi instituții culturale

Aproape nu există colțișor in U- 
i niunea Sovietică unde să nu se 
l construiască astăzi un teatru de 
! dramă sau o casă de cultură, un 

muzeu sau un atelier de reprodus 
, filme, o bibliotecă sau un cinema

tograf. In aceste scopuri, statul 
învestește peste un miliard de ru
ble numai pentru nevoile Ministe- 

' rului Culturii al U.R.S.S. Anul a- 
cesta, investițiile capitale pentru 

i construcția culturală depășesc cu 
i aproximativ 300 milioane ruble pe 

cele din anul trecut.
In Uniunea Sovietică se constru

iesc 25 de noi teatre și săli de con
certe. Locuitorilor din Nijni Taghil, 
Gomei și Rutaisi li se vor pune la 
dispoziție pină la sfirșitul anului 
noi clădiri de teatru minunat uti
late. La Razan și Celeabinsk vor 
fi puse in funcțiune noile clădiri 
ale teatrelor de operă și balet.

Anul acesta se vor construi de 
asemenea 127 cinematografe cu o 
capacitate de 43.000 de locuri și 
vor fi puse in funcțiune aproxima
tiv 2.000 instalații cinematografice 
permanente in localitățile rurale.

Se lărgește rețeaua librăriilor. 
Anul 'acesta se vor deschide alte 
200 de astfel de magazine. In 1955, 
numărul librăriilor se ■ vă mări de 
2,5 ori.

Pină la sfirșitul anului se vor 
construi 155 de noi case de cultură 
și cluburi, 41 biblioteci, 13 muzee, 
5 grădini zoologice și 2 planetarii.

Minerii perfecționează mașinile din subteran
Minerii bazinului carbonifer Kara- 

ganda din Kazahstan, însușindu-și 
arta conducerii combinelor miniere, 
introduc în construcția acestora im
portante perfecționări. In prezent, a- 
ceste mașini complexe din subteran 
(de tipul „Donbas“) sînt folosite în 
82 de-fronturi de abataj ale bazinului.

O inovație prețioasă, propusă de 
mineri, a fost re’cent realizată la mina 
nr. 31. Datorită modificărilor făcute 
de ei în construcția combinei, randa
mentul mașinei a crescut în mai pînă 
la 2,5.700 tone. La Karaganda nu s-a 
extras încă pînă acum o asemenea 
cantitate de cărbune, cu o singură 
combină. .

Noi profesiuni ale minerilor Uzine-grădini
Deși au trecut numai cîțiva ani de 

la fabricarea în U.R.S.S. a primei 
combine miniere de tipul „Donbas“, 
aceste mașini puternice cjau mai mult 
de o treime din întreaga cantitate de 
combustibil extras în cel mai mare 
bazin carbonifer din țară — bazinul 
Donețului. Combinele miniere execută 
lucrările care necesită cel mai mare 
volum de muncă din extracția com
bustibilului. Prin punerea în func
țiune a acestor mașini și a altora se 
schimbă aspectul minelor, se trans
formă munca minerilor. Tînăra gene
rație de mineri din Donbas nu cu
noaște asemenea profesiuni ca mînui- 
tor de sanie, vizitiu, muncitor cu tîr- 
năcopul, lampagiu...

In toate minele marelui trust car
bonifer din Donbas — combinatul

Crește nivelul de
An de an crește productivitatea 

muncii minerilor de la mina „Kirov“ 
din - Kuzbas. Totodată le sporesc și 
veniturile. Trecerea la organizarea 
complexă a muncii și introducerea cu 
succes a graficului ciclic în minele 
unde se folosesc combine, au asigu
rat o creștere considerabilă a veni
turilor minerilor. In afară de aceasta, 
anul trecut minerii de la mina „Ki
rov“ au primit pentru anii serviți 
indemnizații în sumă de aproximativ 
8 milioane de ruble.

Veniturile mari obținute de mineri 
le dau posibilitatea să fată cumpă
rături de preț. Numai în cursul anu-

Odihna școlarilor sovietici
încă de la sfirșitul lunii mai a 

plecat din Moscova spre Crimea pri
mul tren cu elevi care s-au dus să 
se odihnească pe țărmurile Mării 
Negre. Ei își petrec vacanța în ta
băra de copii din Artek. Artekul este 
locul preferat de odihnă al elevilor.

Mii de copii din Ucraina iși pe trec vacanța într-una din stațiunile 
climaterice ale Crimeei.

La mina „Jdanov“ a fost terminată 
încercarea de probă a unei combine 
perfecționate de către inginerul Va
lentin Pirogov. Agregatul mddernizat 
de el, adaptat pentru a lucra în stra
turile cele mai groase de cărbune, are 
un randament de 30.000 tone de căr
bune pe lună — ceea ce este conside
rabil mai mult deicît în mod obișnuit.

S-a calculat că perfecționările fă
cute în construcția mașinilor din sub
teran la propunerea minerilor inova
tori au permis să se sporească pro
ducția de cărbune în bazinul Kara
ganda cu 3.000 de tone pe zi față de 
anul trecut.

„Stalinugol“ — unde se exploatează 
straturi slab înclinate, a dispărut de 
mult profesiunea de lucrător în aba
taj. In bazin a început să se foloseas
că pe scară largă aducerea cu mij
loace mecanice a materialelor de con
solidare în fronturile de abataj, se 
introduc instalații automate pentru e- 
vacuarea apei. Acest lucru a permis 
să se lichideze cele mai vechi profesii 
miniere: muncitori la armarea cu 
lemn, pietrari și altele.

Mașinile au scutit de munca ma
nuală grea multe mii de mineri. In 
ultimul an peste 50.000 mineri s-au 
recalificat. Ei au terminat cursuri 
tehnice și au fost folosiți la munci 
în noua lor specialitate: mecanici de 
combine miniere, electricieni, lăcătuși, 
mecanici pentru repararea mașinilor 
miniere, etc.'

trai al minerilor
lui trecut, 25 muncitori de la mina 
„Kirov“ și-au cumpărat autoturisme. 
In prezent, la această mină se numă
ră peste 100 familii de mineri care 
posedă autoturisme proprii.

Comitetul sindical al minei a alo
cat fonduri importante pentru forti
ficarea sănătății minerilor. Anul tre
cut, aproximativ 400 muncitori și-au 
petrecut concediul de odihnă la dife
rite sanatorii și case de odihnă din 
stațiunile balneo-climaterice ale țării.

La mina „Kirov“ a crescut fondul 
locativ. Zeci de familii de mineri s-au 
mutat în case noi, bine amenajatei 
înzestrate cu tot confortul modern.

El este situat în unul din cele mai 
pitorești colțuri ale U.R.S.S. Pe ma
lul mării, la poalele muntelui Med- 
ved, sînt situate vile frumoase și 
bine amenajate. Această tabără func
ționează în tot cursul anului fără 
întrerupere, dar cel ^¡nai mare număr

Școală de muzică 
pentru copiii minerilor 

din Gorlovka
La școala de muzică pentru copiii 

din Gorlovka, situată în apropiere de 
artera centrală a orașului — Bule
vardul Hrușciov, învață 80 de copii 
talentați ai minerilor de lă minele în
vecinate — „Kocegarka“, „Ruduci“ 
nr. 5, „V. I. Lenin“ etc. Anul acesta, 
școala se va muta într-o nouă clădire 
frumoasă aflată în prezent în curs de 
construcție, ale cărei clase și amfi
teatre . vor putea cuprinde un număr 
considerabil mai mare de elevi.

Florile din minunata grădină care 
înconjoară uzina constructoare de 
mașini agricole „Frunze“ din ora
șul Frunze (Rirghizia) formează 
un splendid cadru multicolor. Clă- 

; dirile uzinei sínt inundate de ver- 
t deața plopilor, ulmilor și paltinilor. 
i De ambele părți ale aleii principale 
J a uzinei a fost creată o adevărată 

perdea de verdeață. Muncitorii uzi
nei . își numesc cu mirldrie între
prinderea lor „uzina-gr adină".

In parcul uzinei, numai in pri
măvara aceasta au fost sădiți peste 
1.200 pomi fructiferi și arbori de
corativi și peste 2.000 de puieți de 
tufișuri.

★
In scuar urile, aleile și piața din 

fața combinatului metalurgic din 
Magnitogorsk au înflorit mălinii, 
merii și salcîmii.

Muncitorii de la secția de ame
najare au adus de la seră garoafe, 
crizanteme, petunii, cultivate in 
ghivece de turbă cu mraniță, pe 
care le-au răsădit in scuarul de 
lingă secția de bluminguri.

Pe lingă secțiile de laminare au 
apărut in primăvara aceasta noi 
alei de paltini, ulmi și salcimi. 
Curtea imensă a secțiilor de lami
nare este pentru prima oară împo
dobită cu flori. Multă verdeață este 
și lîngă depourile de locomotive și 
de vagoane, lingă secțiile cuptoare
lor Martin și lingă intrările prin
cipale ale uzinei.

de copii sosește aici în timpul' va* 
canței de vară.

Anul acesta la Artek își vor pe» 
trece vacanța de vară peste 5.000 dei 
tineri și tinere din toate colțurile U- 
niunii Sovietice. Odihna copiilor este 
supraveghiată de pedagogi, educatori 
și medici.

Elevii își petrec timpul în mod plă
cut și util în tabăra lor. Aici ei fac 
sport, fac excursii interesante, atît 
pe litoral cît și pe mare, culeg plante 
pentru ierbare și prind insecte pentru 
colecții și insectare. Aerul de mare 
și soarele dulce din sud au o acțiune 
cît se poate de favorabilă asupra să
nătății copiilor.

Cheltuielile pentru întreținerea co
piilor la Artek sînt suportate de către 
stat. Anul curent au fost alocate în 
aceste scopuri 13 milioane ruble, a- 
dică de două ori mai mult decît anul 
trecut.

In Uniunea Sovietică există mii 
de tabere de pionieri. Celor mai bune 
dintre acestea li s-a dat numele .Ar
tek“, prin analogie cu renumita ta
bără de pionieri din Crimea. In ul
timii ani au fost create tabere „Ar
tek“ la Luzanovka pe malul Mării 
Negre, în apropiere de Samarkand, 
în R.S.S. Uzbecă, pe malul Golfului 
Finic și în multe alte regiuni ale 
U.R.S.S. (Agerpres).
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La încheierea primului an de 
al școlii serale de partid —

De curînd.a avut loc încheierea 
cursurilor școlii serale de partid de 2 
ani ce funcționează pe lingă Comite
tul raional de partid Petroșani. In 
pregătirea politică și ideologică a ca
drelor conducătoare din aparatul de 
stat și din economie, școala serală 
are o mare importanță. întregul pro
ces de învățămînt din cadrul școlii 
serale urmărește înarmarea elevilor 
cu cunoașterea tezelor de bază ale în
vățăturii marxist-leniniste, cu cu
noașterea hotărîrilor partidului și gu
vernului nostru.

Activitatea școlii serale de partid 
’ din Petroșani în anul școlar 1953- 

1954 s-a desfășurat în mod satisfăcă
tor. Cursurile școlii au fost frecven
tate de un însemnat număr de cadre 
cu munci de răspundere, tehnicieni, 
ingineri, medici, profesori din raion 
care au primit un prețios ajutor pen
tru munca lor practică prin studiul 
făcut în cadrul școlii serale.

Marea majoritate a elevilor au dat 
dovadă de o conștiință înaltă frecven- 
tînd cu regularitate cursurile, semi- 
nariiie și consultațiile ținute în cadrul 
școlii. Tovarăși ca Emanoil Bocan- 
cios, Victoria Cîmpeanu, Carol Po- 
lak și alții care în tot cursul anului 
n-au nici o absență de la școală, au 
dovedit un mare interes pentru stu
diu.

Frecvența bună avută în cadrul 
școlii se datorește și faptului că lec
țiile și seminariile ținute au fost la 
un nivel satisfăcător, ceea ce a făcut 
să crească interesul și simțul de răs
pundere al elevilor față de școală. 
Desfășurarea în bune condițiuni a 
procesului de învățămînt în cadrul 
școlii se datorește în mare măsură 
tovarășilor care au muncit în comi
siile pe obiecte și care s-au străduit 
să asigure o muncă de bună calitate. 
Comisiile pe obiecte au verificat prip 
discuții în colectiv lecțiile predate, 
au condus seminarii și au dat aju
tor elevilor prin consultații indivi
duale. In mod conștiincios și-au dus 
la îndeplinire sarcinile avute în ca
drul comisiilor pe obiecte tov. llie 
Constantinescu, Iosif David, Nicolae 
Popon și Toma Țîțîrcă. De aseme
nea, conducerea școlii a primit un 
prețios ajutor din partea tovarășelor 
profesoare de geografie Ileana Prosie 
și Olga Florescu care au predat în 
cursul anului lecții în legătură cu 
harta economică și politică a lumii 
și a R.P.R.

Cu ajutorul tovarășilor din comi
siile pe obiecte s-a putut ajunge ca 
munca din școală să se desfășoare 
în bune condițiuni atît din punct de 
vedere organizatoric cît și al calității 
învățămîntului.

In cursul anului s-au predat în fața 
elevilor 47 lecții. Lecțiile predate, prin 
faptul că au fost discutate înainte de 
predare în ședințele comisiilor pe 
obiecte, n-au conținut confuzii sau 
denaturări ideologice. De asemenea 
s-a căutat ca în lecții să nu existe 
tendințe de bucherism, dogmatism 
sau cultul personalității. Cele 12 se-, 
minării ținute în acest an s-au des
fășurat la un nivel corespunzător. 
Pregătirea seminariilor făcîndu-se în 
colectiv,, s-a reușit ca problemele să 
fie bine întocmite, iar conducătorii 
de seminar să le stăpînească temei
nic. Discuțiile în cadrul seminariilor 
au fost destul de vii, combative, ma- 
nifestîndu-se din partea elevilor inte
res crescînd pentru a lua parte Ia

Pentru îmbunătățirea agitației vizuale în
In ziua de 1 iulie 1954 a avut loc 

la cabinetul de partid din Petroșani 
o ședință în care s-a analizat conți
nutul și aspectul agitației vizuale din 
orașul Petroșani. La această ședință 
ău iuat parte membrii comisiei raio
nale de agitație vizuală, secretarii 
organizațiilor de bază și președinții 
comitetelor sindicale din întreprinde
rile și instituțiile din orașul Petro
șani.

Luînd cuvîntul la începutul ședin
ței, tov. Ion Cernăianu, .șeful secției 
de propagandă și agitație a comitetu
lui raional de partid, a subliniat rolul 
important al agitației vizuale în mo
bilizarea oamenilor muncii la lupta 

dezbaterea problemelor în scopul a- 
profundării materialului studiat. In 
toate seminariile s-a pus accent pe 
legarea teoriei de practică, pe scoa
terea în evidență a rolului conducător 
al partidului. La un nivel înalt și în- 
tr-un spirit combativ s-au desfășurat 
discuțiile în seminar la problemele: 
caracterul revoluției din Rusia din 
1905-1907, despre calitatea de mem
bru de partid, aplicarea n.e.p.-ulur în 
țara noastră și despre criza generală 
a sistemului capitalist.

O mare parte din elevi s-au evi
dențiat în seminarii prin participarea 
la discuții, principialitate în'punerea 
problemelor și luarea de atitudine 
față de lipsurile din seminar. Printre 
aceștia se numără tov. Lazăr Biro, 
Ioan Branea, Stan Picu, Victoria 
Rusu, Ioan Popa și alții. Seminariile 
au dov.edit că majoritatea elevilor au 
crescut din punct de vedere al pre
gătirii politice și ideologice, s-au 
pregătit temeinic pentru seminar și 
au făcut progrese în ceea ce privește 
munca cu cartea.

Examenele care s-au desfășurat la 
sfîrșitul anului școlar au dovedit că 
cei mai mulți elevi au muncit sîrgu- 
incios pentru însușirea materialului. 
Astfel, majoritatea elevilor au obținut 
calificativul „foarte bine“ și „bine" 
și numai 9 elevi calificativul „insu
ficient“.

La examene mulți elevi printre care 
tov., Petru Roman, Nicolae Enea, lo- 
sif Goldștein, Constantin Magdalin, 
Lazăr Biro și alții s-au prezentat 
foarte bine pregătiți, au dat răspun
suri clare, expunînd materialul legat 
de activitatea practică a partidului 
nostru.

La obținerea rezultatelor bune în 
cadrul școlii serale un rol hotărîtor 
l-a avut controlul și ajutorul Comi
tetului raional de partid care s-a o- 
cupat îndeaproape de buna desfășu
rare a muncii din școală.

Cu toate rezultatele pozitive obți
nute în antll școlar 1953-1954, în 
școala serală s-au manifestat și unele 
lipsuri de care în viitor va trebui ți
nut cont pentru a le înlătura. Astfel, 
conducerea școlii n-a reușit să facă 
pe toți elevii să-și dea seama de ne
cesitatea studierii învățăturii mar
xist-leniniste din care cauză unii au 
manifestat o atitudine înapoiată, ne
demnă de un conducător față de pro
blema ridicării nivelului ideologic. 
Printre aceștia se numără tov. Ște
fan Bende, directorul școlii maghiare 
de 10 ani din Petroșani, Ioan Beneă 
și Cantemir Gîrbacea, ingineri la 
mina Petrila, Petru Munteanu, di
rectorul întreprinderii 703 construcții 
Petrila, Mihai Dan, fost director la 
mina Lupeni. Acești tovarăși, în tim
pul anul-ui au lipsit de la cursuri și 
seminarii și se prezentau nepregătiți. 
Subaprecierea lor față de munca 
ideologică a mers pînă acolo încît la 
examene nici nu s-au prezentat. Or
ganizațiile de partid respective vor 
trebui să pună în discuție această a- 
titudine nepermisă față de însușirea 
teoriei marxist-leniniste. Atitudinea 
de subapreciere a muncii ideologice 
dăunează mult în munca tovarășilor 
cu munci de răspundere. Aceștia ră- 
mîn în urma evenimentelor, sînt lip
siți de orientarea justă în diferitele 
împrejurări și cad din greșeli în gre
șeli.

O altă lipsă a conducerii școlii este 
aceea că n-a exercitat un control sis- 

pentru traducerea în viață a hotărî
rilor partidului și guvernului nostru.

Unele organizații de bază din ora
șul Petroșani printre care cele de la 
O.R.U.M.P., Teatrul de Stat, Trustul 
Construcții, se îngrijesc îndeaproape 
de conținutul și forma de prezentare 
a agitației vizuale. In cadrul acestor 
întreprinderi și instituții există o agi
tație vizuală multilaterală și opera
tivă.

Cu toate acestea, s-a scos la iveală 
că agitația vizuală din orașul Petro
șani este rămasă în .urmă; lozincile, 
panourile și afișele expuse sînt șterse 
și învechite.

Tovarășii din comisia de agi-

asa!a!!MaF  ----- ———

învățămînt 
Petroșani
tematic asupra felului cum studiază 
elevii materialul bibliografic indicat 
din care cauză unii elevi n-au studiat 
materialul bibliografic clasic, iar 
alții au studiat numai la lecțiile cu 
seminar. Studierea incompletă a ma
terialului bibliografic a făcut ca a- 
numiți elevi să nu aibă o continuitate 
în studiu, iar în cunoștințele lor să 
existe o serie de goluri, ceea ce s-a 
dovedit cu prilejul examenelor. Exa
menele au dovedit cît de dăunătoare 
este metoda practicată de unii elevi 
de a învăța numai pentru a face față 
seminarului și nu pentru însușirea 
temeinică a materialului în vederea 

’ folosirii acestuia în activitatea prac
tică de zi cu zî. Astfel, au procedat 
tovarășii Ludovic Kristaly, Gheor- 
ghe El’isei, Iacob Boț, Mihai Gorboi, 
Ion Ciobotaru, Carol Fodor, Anton 
Pohl, care la examene, datorită fap
tului că au studiat superficial, n-au 
reușit să dea răspunsuri bune, necu- 
noscînd materialul din lecțiile la care 
nu s-a făcut seminar și nici tezele de 
bază ale învățăturii marxist-leniniste 
în anumite probleme.

In cursul anului s-au manifestat 
și anumite confuzii la unii elevi. Cele 
mai frecvente au fost în legătură cu 
bazele ideologice ale partidului, ca
racterul revoluției din Rusia din 1905- 
1907, problema alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoa
re. Pentru clarificarea acestor pro
bleme s-au organizat consultații co
lective, însă participarea la aceste 
consultații n-a fost satisfăcătoare, 
mulți elevi dînd dovadă de dezinte
res în lămurirea acestor probleme. 
Trebuie arătat de asemenea faptul că 
de la consultații au lipsit tocmai e-< 
levii care aveau mai mult nevoie de 
acestea. Nici la consultațiile indivi
duale ce s-au organizat nu s-au pre
zentat toți elevii. Unii tovarăși ca 
Ioan Covaci, Iosif Ciora, Ioan Tirea, 
Calistru Ursache, deși chemați în re
petate rînduri, nu s-au prezentat la 
consultațiile organizate.

Conducerea școlii n-a urmărit în 
suficientă măsură felul cum elevii a- 
plică în practică cele studiate. Mulți 
tovarăși ca Petru Roman, Ioan Dir- 
van, Constantin Oancea, Margareta 
Chioreanu, Ștefan Dănescu, Ioan 
Pop și alții în,munca lor practică 
se călăuzesc după cele studiate în 
școală, au o comportare bună în cîm- 
pul muncii fiind exemplu pentru res
tul oamenilor muncii -din întreprin
derile sau instituțiile unde lucrează. 
Sînt însă unii elevi printre care tova
rășii Ioan Covaci, Iacob Boț, Iacob 
Alinai care nu luptă pentru punerea 
în practică a celor studiate dînd do
vadă de superficialitate în muncă.

La încheierea cursurilor școlii se
rale, elevii care au luat cuvîntul au 
arătat că școala le-a fost de un real 
ajutor în rezolvarea sarcinilor muticii 
lor practice.

Ținînd cont de lipsurile avute în 
activitatea școlii în anul școlar 1953- 
1954 și luptînd cu hotărîre pentru în
lăturarea lor, pentru ridicarea la un 
nivel mai înalt a muncii din școală, 
în viitorul an școlar, școala serală 
de partid va aduce o contribuție pre
țioasă în pregătirea politică și ideo
logică a cadrelor de conducere din 
raionul nostru.

POMPILIU UNGUR 
directorul școlii serale de partid 

de 2 ani — Petroșani

orașul Petroșani
tație vizuală a orașului Petroșani 
au fost repartizați pe sectoare avînd 
fiecare sarcina să sprijine una sau 
mai multe organizații de bază.

In cinstea celei de a 10-a aniver
sări a eliberării patriei noastre, s-au 
indicat organizațiilor de bază și co
mitetelor sindicale din Petroșani mă
suri concrete pentru împrospătarea 
și ridicarea conținutului agitației vi
zuale la nivelul cerințelor oamenilor 
muncii.

Lozincile și panourile șterse și în
vechite vor fi strînse și se. vor con
fecționa panouri uniforme pentru în
treg orașul

Angajamentele deputațiior
In cadrul ultimei sesiuni a Sfatului 

popular al comunei Uricani, depută
ții din circumscripția electorală ra
ională nr. 6 au luat inițiativa de a 
chema la întrecere în cinstea zilei de 
23 August pe toți deputății din raio
nul nostru.

Întrecerea urmărește următoarele 
obiective : ținerea la termenul fixat a 
sesiunilor; îndeplinirea pînă la data 
de 23 August, în proporție de 80 la 
sută a planului anual de colectări la 
produsele animale și vegetale; înca
sarea sută la sută a autoimpunerilor 
restante; terminarea lucrărilor votate; 
mobilizarea tuturor cetățenilor spre 
a-și plăti impozitele ce le revin pe 
trimestrul trei pînă la data de 23 Au
gust; rezolvarea în mod operativ a 
cererilor oamenilor muncii; transpor
tarea la timp a combustibilului pen
tru iarnă.

Muncă însuflețită
Nu demult, muhcitorii de la gospo

dăria de locuințe muncitorești din A- 
ninoasa s-au angajat în cadrul în
trecerii socialiste să întîmpine ziua 
de 23 August cu noi succese în pro
ducție.

Muncind cu însuflețire în cadrul, 
întrecerii, echipa de tîmplari condusă! 
de tov. Francise Knebel din care fac 
parte muncitorii Iacob Carol, Bud Ca
rol, Gado Carol și alții, și au depășit 
sarcinile de plan cu 50 la sută la di
ferite lucrări de tîmplărie.

Succese deosebite obțin în întrece
rea socialistă și muncitorii Mihai 
Deac, Vasile lonescu, Vasile Costin, 
Beneamin Leța, Ioan Schôn și alții 
care zi. de zi și-au depășit sarcinile 
de plan cu 40-50 la sută.

ELENA LICIU 
corespondent

Un nou spectacol la Petroșani
Sîmbătă 3 iulie a. c. va avea loc. 

în sala Teatrului de Stat din Petro
șani, un spectacol de cîntece și dan
suri prezentat de ansamblul artistic 
de Stat ,,N. Bălcescu“ din Craiova.

Programul manifestărilor 
sportive

FOTBAL
Vulcan: Minerul II Lupeni — Mi

nerul Lonea (ora 14).
CONCURS Dg MOTOCICLETE
Duminică 4 iulie a. c. comisia raio

nală de motociclete din Petroșani, or
ganizează un concurs de motoprecizie 
și îndemînare

Acest concurs are menirea de a 
pregăti sportivii în vederea concur
sului ce va avea loc în ziua de 18 
iulie a. c. între regiunile București, 
Craiova și Hunedoara.

CONCURS DE CICLISM
Tot în această zi, la orele 8, Comi

tetul raional C.F.S., organizează un 
concurs de ciclism clasificare raio
nală. Echipele Școlii medii tehnice de 
cărbune, Minerul și Constructorul din 
Lupeni vor parcurge ruta Lupeni-Vul- 
can-Iscroni-Petroșani, iar echipele din 
Petroșani vor parcurge ruta Petro- 
șani-Livezeni și retur. Echipele din 
Lonea și Petrila vor parcurge ruta 
Lonea Petrila, Petroșani, Livezeni- 
Petroșăni.

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

Duminică 4 iulie la orele 10 dimi
neața va avea loc în sala Teatrului 
de Stat din Petroșani, tragerea la 
sorți a libretelor de economii cu cîș- 
tiguri, emise de unitățile C.E.C. și' 
oficiile P.T.T.R. din regiunea Hune
doara.

La această tragere participă toate 
libretele C.E.C. cu cîștiguri emise 
pînă la 30 iunie crt., și care au un 
sold mediu trimestrial de minimum 
50 lei.

In încheiere echipele de artiști a- 
matori ale sindicatelor Aninoasa, Pe
trila și U.R.U.M.P. vor prezenta un 
program artistic compus din cîntece, 
dansuri și comedia într-un act „Tîrîe 
brîu“ de Tudor Mușațescu.
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Ecouri la comunicatul Glasul opiniei publice mondiale
de M. MIHAILOVcu privire la 

primei centralea
LONDRA (Agerpres). — TASS
Comunicatul cu privire la punerea 

în funcțiune în U.R.S.S. a primei 
centrale electrice industriale pe bază 
de energie atomică este comentat pe 
larg de presa engleză.

Corespondentul din Moscova al 
ziarului „Daily Worker“ scrie că a- 
cest eveniment istoric „are o impor
tanță internațională mult mai mare 
decît lansarea primei bombe atomice 
asupra Hiroshimei“.

După cum arată comentatorul ști
ințific al ziarului „News Chronicle“, 
comunicatul cu privire la punerea în 
funcțiune a centralei electrice pe bază 
de energie atomică înseamnă • că 
U.R.S.S; a întrecut cu doi ani. Anglia, 
deoarece Anglia va putea pune în 
funcțiune prima centrală electrică in
dustrială pe bază de energie atomică 
abia peste vreo doi ani.

„Daily Mail" citează declarația u- 
nui purtător de cuvînt al departa
mentului pentru problemele energiei 
atomice, care â spus: „Nu avem in
formații directe, totuși se naște im
presia că rușii au creat această cen
trală într-un termen foarte scurt“.

Comentatorul științific al ziarului

Rezultatele preliminare
ale referendumului popular din R. D. Germană

BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
A fost dat publicității comunicatul 

cu privire la rezultatele preliminare 
ale referendumului popular din R. D. 
Germană în problema „Pentru un 
tratat de pace și retragerea trupelor 
de ocupație sau pentru tratatul cu 
privire la „comunitatea defensivă eu
ropeană“ și „tratatul general“ și sta- 

iționarea trupelor de ocupație pe ter- 
1 men de 50 de ani ?“.

In comunicat se spune că din cei 
13.588.397 locuitori ai Republicii De
mocrate Germane, care au dreptul să

punerea în funcțiune în U.R.S.S. 
electrice pe bază de energie atomică

„Times“ scrie că comunicatul de la 
Moscova este o nouă dovadă a suc
ceselor Rusiei în domeniul dezvoltării 
energiei atomice.

★
PARIS (Agerpres). — TASS
Corespondentul din Londra al a- 

genției France Presse relatează că 
comunicatul cu privire la punerea în 
funcțiune în U.R.S.S. a primei cen
trale electrice industriale care func
ționează pe bază de energie atomică 
a fost primit cu mare interes în cer
curile specialiștilor londonezi în ener
gia atomică. Anglia, continuă cores
pondentul, construiește o centrală e- 
lectrică pe bază de energie atomică. 
Se presupune că centrala electrică 
engleză, care se construiește la Cal- 
derhall, va putea intra în funcțiune 
cel mai devreme peste doi ani și ju
mătate. Un reprezentant al departa
mentului pentru problemele folosirii 
energiei atomice în scopuri industriale 
a declarat în seara de 30 iunie că, 
după cum se vede, rușii au realizat 
repede planurile lor de creare a unei 
centrale electrice care funcționează 
pe bază de energie atomică, ținîndu-se 
seamă de timpul considerat necesar 
pentru asemenea lucrări.

participe la referendum, au votat pînă 
în prezent 13.397.640 persoane, adică 
98,6 la sută. Au fost declarate vala
bile 12.980.796 buletine, iar 416.844 
nevalabile.

Pentru im tratat de pace și retra
gerea trupelor de ocupație au votat 
12.131.730 persoane, adică 90,5 la 
sută; pentru tratatul cu privire la 
„comunitatea defensivă europeană“ și 
„tratatul general“ și staționarea tru
pelor de ocupație pe termen de 50 
ani au votat 849.066 persoane, adică 
6,5 la sută.

Ziarul „Izvestia“ publică o cronică 
internațională în care autorul face bi
lanțul lucrărilor celor două conferin
țe internaționale: Conferința sindi
cală europeană, care a avut loc între 
20 și 22 iunie la Berlin, și Conferința 
internațională pentru slăbirea încor
dării în relațiile internaționale, care 
a avut loc între .19 și 23 iunie la 
Stockholm.

Conferințele de la Berlin și Stoc
kholm au arătat în mod concludent 
că năzuința spre reglementarea paș
nică a problemelor internaționale ar
zătoare este caracteristică în prezent 
pentru cele mai diferite grupuri so
ciale și politice și pentru oamenii po
litici din toate țările.

La Conferința sindicală europeană 
au participat reprezentanți ai oame
nilor muncii din țările europene. In- 
tîlnirea lor a avut loc din inițiativă 
Federației Sindicale AÂondiale (FSM). 
Totuși, un număr însemnat de dele
gați au reprezentat deopotrivă uniuni 
sindicale care nu sînt afiliate la 
F.S.M. Această împrejurare dovedește 
limpede că interesele generale ale 
luptei pentru întărirea păcii în Eu
ropa doboară obstacolele ridicate în 
calea spre unitatea oamenilor muncii 
de către adversarii acestei unități — 
agenții monopolurilor în sînul miș
cării muncitorești.

Reprezentanții clasei muncitoare 
din Europa care s-au întrunit Ia Ber
lin, s-au arătat unanimi în declara
țiile lor împotriva scindării Europei 
în grupări militare opuse unele al
tora; ei au respins politica reînvierii 
militarismului german sub paravanul 
„comunității defensive europene“.

Conferința de la Berlin a constituit 
o dovadă că în conștiința maselor 
largi populare din țările europene 
pătrunde tot mai adînc ideea necesi
tății de a se asigura o adevărată se
curitate în Europa prin eforturile co
lective ale tuturor țărilor europene — 
idee formulată în proiectul sovietic 

al „Tratatului general european cu 
privire la securitatea colectivă în Eu
ropa“. ‘

In momentul cînd s-a desfășurat 
la Berlin întîlnirea reprezentanților 
oamenilor muncii din Europa, la 
Stockholm a avut loc o altă întîlnire 
— a activiștilor pe tărîtn social și 
politic din 30 de țări situate în dife
rite părți ale lumii.

Participanții la această conferință 
au reprezentat diferite vederi politi
ce. De aceea, conferința de la Stoc
kholm a avut un caracter extrem de 
reprezentativ și s-a bucurat de sim
patia celor mai diferite cercuri inter
naționale. Ea a dovedit că oamenii 
de diferite vederi politice pot să se 
înțeleagă între ei dacă există bună
voință în această privință; ea a în
truchipat oarecum principiul coexis
tenței pașnice a popoarelor și țări
lor, principiu pe care îl susțin par
tizanii slăbirii încordării internațio
nale. Această conferință precum și 
rezultatele lucrărilor ei, dovedesc că 
în toate țările se reduc pe zi ce trece 
rîndurile acelora care sînt gata să 
urmeze politica americană „de pe 
poziții de forță“, politica pregătirii 
unui nou război și a ațîțării urii în
tre popoare. In ăcelași timp, cresc 
forțele sociale care se pronunță pen
tru micșorarea încordării internațio
nale pe calea reglementării pașnice 
a problemelor litigioase.

Importanța documentelor adoptate 
la conferință constă în faptul că ele 
sînt străbătute în întregime de gîndul 
necesității de a se găsi căile spre 
slăbirea continuă a încordării inter
naționale și cer ca relațiile interna
ționale să pornească nu de la poli
tica aventuristă „de pe poziții de 
forță“, care după cum se știe încearcă 
să o aplice cercurile agresive din 
S.U.A. în ciuda eșecului evident al 
acestei politici, ci de la aprecierea 
lucidă a situației reale care s-a creat 
în întreaga lume. (Agerpres).

Armata populară vietnameză
HANOI (Agerpres). — După cum 

anunță agenția France Presse, la 30 
iunie forțele armatei populare vietna-

încălcarea flagrantă de către forțele maritime 
militare ale S. U. A. a libertății navigației 

în largul mării
z de V. MAEVSKI

Nota Guvernului Sovietic, adresată 
guvernului S.U.A. în legătură cu ar 
capararea ilegală la 23 iunie a petro
lierului sovietic „Tuapse“ de către 
un vas militar în apele controlate de 
flota maritimă militară a S.U.A., ai 
atras atenția cercurilor largi ale opi
niei publice internaționale.

Acest atac împotriva petrolierului 
sovietic constituie o flagrantă viola
re a libertății navigației în largul 
mării și a normelor elementare ale 
dreptului internațional. El stîrnește o 
indignare cu atît mai mare a opiniei 
publice, eu cît acest act ilegal nu este 
cîtuși de puțin un fapt izolat, ci este 
expresia unei practici urmată în mod 
sistematic de autoritățile americane.

Pentru a-și întări pozițiile consi
derabil slăbite din Extremul Orient, 
forțele maritime militare ale S.U.A. 
și lacheii lor — ciankaișiști, nu se 
dau înlături de la acte de piraterie, 

i folosind insula Taiwan ca bază de 
atac. In decursul ultimilor ani, va- 

. sele comerciale ale multor țări au că
zut victimă ale atacurilor lor. Tre
buie menționat că asemenea acțiuni 
ale forțelor maritime militare ale 
S.U.A. nu se limitează la zona Extre
mului Orient. La sfîrșitul lunii mai, 
autoritățile maritime americane au 
acaparat vasul francez „Wyoming“, 
care a trecut prin Canalul Panama 
și l-au supus unei percheziții Regale. 
In iunie, autoritățile americane au 
sâvîrșit atacuri împotriva unei serii 
de alte vase străine. 

a eliberat orașul Fat Diem 
meze au eliberat oralul Fat Diem, 
important centru din delta Tonkinu- 
lui, situat la circa 100 de kilometri 
de Hanoi.

In ultimele zile,’ guvernul S.LJ.A. 
a încercat să extindă și mai mult 
această practică profund ilegală. De
partamentul de Stat al S.U.A. a de
clarat că vasele militare americane 
vor opri în largul mării și vor per
cheziționa vasele celorlalte țări „pen
tru a stabili încărcătura lor“.

Încălcarea grosolană a libertății 
navigației de către forțele maritime 
militare americane și atitudinea De
partamentului de Stat al S.U.A. do
vedesc incontestabil că cercurile gu
vernante ale S.U.A. atentează în mod 
deliberat la libertatea navigației în 
largul mării. Se vede că în S.U.A. 
există oameni care iau în serios de
clarațiile delirante ale unor generali 
și amirali americani, care afirmă că 
mările și oceanele globului pămînr 
tesc pot fi transformate în „țacuri a- 
merfcane“.

Pretențiile ilegale ale S.U.A. au 
provocat, după cum se știe, o ripostă 
energică în Anglia, Franța, Norve
gia, Danemarca și în alte țări.

Acapararea petrolierului sovietic 
„Tuapse" dovedește încălcarea totală 
de către forțele maritime militare ale 
S.U.A. a normelor dreptului interna
țional, unanim recunoscute. Acțiunile 
ilegale ale forțelor maritime militare 
ale S.U.A.» sînt condamnate de toți. 
Libertatea navigației în largul mării 
trebuie să fie asigurată iar cei ce se 
fac vinovăți de încălcarea ei trebuie 
să fie aspru pedepsiți.

Presiunile exercitate de
PARIS (Agerpres). — Buletinul 

de știri al Casei Albe anunță că în-' 
tr-o cuvîntare rostită marți după a- 
miază în fața membrilor asociației 
presei anglo-americane, „ambasado
rul Statelor Unite la Paris, Douglas 
Dillon, a avertizat Franța că dacă 
nu va ratifica tratatul comunității 
defensive europene, ea va avea de în
fruntat perspectiva refacerii unei „ar
mate germane independente".

Acesta este cel de al treilea aver
tisment oficial pe care în mai puțin 
de două săptămîni guvernul ameri
can îl adresează Franței, el succe- 
dînd mesajului trimis de Eisenhower 
președintelui Coty, în urma căderii 
guvernului Laniel și comunicatului 
dat publicității la sfîrșitul convorbi
rilor anglo-americane de la Washing
ton.

In legătură cu aceasta, la Paris 
se reamintește că în urmă cu cinci 
zile la Washington s-a dat publicității 
o dezmințire oficială a zvonurilor 
potrivit cărora președintele S.U.A. și 
primul ministru britanic ar fi hotărît 
să pună Franța în fața unui ultima
tum și să reînarmeze Germania occi
dentală în afara tratatului de la Pa
ris, dacă pînă la 15 iulie Adunarea 
Națională franceză nu vă fi ratificat 
tratatul armatei europene. Observa
torii politici au interpretat această

Rezoluțiile adopiafe de conferința C.C. al Partidului 
Socialist de stînga din Japonia

TOKIO (Agerpres).
Agenția Associated Press anunță 

că, în urma conferinței Comitetului 
Central al Partidului Socialist de 
stînga din Japonia, au fost adoptate 
o serie de rezoluții prin care se cere 
stabilirea imediată a relațiilor diplo
matice cu Uniunea Sovietică și Chi
na populară. Partidul s-a pronunțat 
de asemenea pentru încheierea unui 
pact de neagresiune cu R. P. Chineză.

S.U.A. asupra Franței
dezmințire drept o încercare a cer
curilor guvernante americane de a 
atenua profunda nemulțumire provo
cată de intervenția Washingtonului 
în afacerile interne ale Franței.

După cum era și de așteptat, dis
cursul lui Dillon și amenințările sale 
fățișe au stîrnit puternice proteste în 
presa franceză de cele mai diferite 
nuanțe. Astfel, ziarul „^.’Aurore“, ca
re în general sprijină fără rezerve 
politica americană, se întreabă de 
data aceasta dacă tonul ambasadoru
lui S.U.A. cadrează cu atitudinea u- 
nui diplomat într-o țară „prietenă".

La rîndul său, ziarul „Combat" 
subliniază că „presiunea atlantică 
asupra Franței se intensifică... Dl. 
Dillon ne-a făcut șă înțelegem cît se 
poațe de bine intențiile guvernului 
american într-un discurs care, dacă 
nu respecta principiul neamestecului 
în treburile interne ale altui stat, a- 
vea cel puțin meritul clarității". Iar 
„Liberation“, exprimîndu-și indigna
rea față de această nouă presiune 
exercitată asupra Franței, scriej 
„După cîte știm, un ambasador străin, 
fie el și american, nu este nici rezi
dentul general al unei colonii și nici 
înaltul comisșr al unei'puteri de o- 
cupație, astfel încît nimic nu justifi
că tonul adoptat de dl. Dillon șt 
amenințările sale fățișe..."

Comentînd conferința Comitetylui 
Central al partidului, agenția Kiodo 
Țușin relatează că partidul își va in
tensifica campania pentru înlătura
rea guvernului proamerican al lui 
Ioșida și pentru anularea legii de 
reorganizare a poliției japoneze, după 
modelul existent înainte de capitulare. 
După cum se știe, Partidul Socialist 
de stînga este cel de al treilea partid 
politic japonez în ordinea importan
ței și deține 71 de locuri în parlament.
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