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Pentru un înalt nivel ideologic 
al învățămîntului de partid*)

Crește avîntul întrecerii socialiste
Experiența mișcării comuniste mon

diale, experiența Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice ne învață că 
partidul proletar revoluționar este de 
neînvins, dacă este strîns legat de 
popor, dacă se călăuzește în întreaga 
sa activitate după teoria rnarxist-le- 
ninistă, dacă o aplică în mod creator 
la Condițiile istorice, la condițiile din 
țara sa, dacă se îngrijește mereu de 
ridicarea nivelului ideologic și politic 
al membrilor săi.

Marea forță a teoriei marxist-leni- 
niste constă în aceea că ea înarmea
ză pe comuniști cu cunoașterea le
gilor dezvoltării societății și luptei 
de clasă, cu experiența mișcării Te- 

celelalte țări, spo- 
întărește 

și capacitatea de luptă 
muncito-

voluționare din 
rește vigilența politică, 
unitatea 
a partidelor comuniste și 
rești. De aceea educarea marxist-le- 
ninistă a cadrelor și a tuturor comu
niștilor este considerată de partidele 
comuniste și muncitorești ca o sar
cină primordială a lor.

In prezent partidele comuniste și 
muncitorești fac bilanțul anului șco
lar încheiat în sistemul învățămîntu- 
lui de uartid, trasează măsuri pentru 
îmbunătățirea continuă a educării 
ideologice a comuniștilor.

Partidele comuniste și muncitorești 
din țările de democrație populară-au 
acumulat pînă acum o însemnată ex
periență în organizarea învățămîntu
lui de partid și conducerea lui. După 
exemplul P.C.U.S. ele au introdus a- 
nul școlar în sistemul învățămîntu- 
lui de partid, au creat o rețea de 
școli, cursuri și cercuri de partid. 
Numărul comuniștilor ’care învață în 
rețeaua învățămîntului de partid 
crește an de an. Astfel, de pildă, în 
anul școlar 1953-—1954 în sistemul 
învățămîntului de partid al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia erau 
încadrați aproximativ 70 la sută din 
numărui total al membrilor și candi- 
daților de partid. Rezultatele anului 
școlar încheiat arată că crește neîn
cetat numărul comuniștilor încadrați 
în verigile superioare ale învățămîn
tului de partid. Astfel, în Partidul 
Comunist din Bulgaria. în cercurile 
și seminariile pentru studiul istoriei 
P.C.U.S. în anul școlar 1953—1954 
au învățat aproape cu 50 la sută mai 
multi tovarăși decît în anul școlar 
1952- 1953. ■’

In toate partidele au crescut con
siderabil cadrele de propagandiști. 
Tot mai eficace devin măsurile luate 
de comitetele de partid în ceea ce 
privește selecționarea și educarea 
propagandiștilor. Inafară de cursurile 
de scurtă durată pentru pregătirea 
teoretică a propagandiștilor au fost 
organizate seminarii permanente. In 
mari tiraje apar onerele clasicilor 
marxism-leninismului, ale' fruntașilor 
de seamă ai mișcări' comuniste in
ternaționale, hotărîrile congreselor, 
conferințelor și nlenarelor C.C. ale 
partidelor comuniste si muncitorești. 
U'- moment pozitiv în anul școlar 
încheiat a fost legarea mai strînsă a 
problemelor teoriei marxist-leniniste 
de sarcinile ^racticc ale construcției 
socialiste

in organizarea învățămîntului de 
partid partidele comuniste și munci
torești din țările de democrație popu
lară pornesc de la principiul că sar
cina conducerii juste a construcției 
socialiste cere cadrelor de partid, tu
turor comuniștilor să-și însușească 
teoria marxist-leninistă. să știe să se 
călăuzească după ea în rezolvarea

*) Articol de fcfad apărut in ..Pen
tru pace trainică, pentru democrație 
populară

problemelor construcției de stat, eco
nomice și culturale. Munca asiduă și 
perseverentă în scopul educării îh 
spiritul partinității marxist-leniniste a 
membrilor de partid, care au venit 
în rîndurile partidelor comuniste și 
muncitorești din diferite pături aie 
populației, constituie o extrem de im
portantă condiție pentru întărirea 
continuă a unității și coeziunii rîn- 
durilor partidului, pentru ridicarea 
rolului de avangardă al comuniștilor 
în toate domeniile vieții.

Partidele comuniste și muncitorești 
din țările de democrație populară a- 
cordă o deosebită atenție organizării 
studiului individual al , cadrelor de 
partid care se află în munci de răs
pundere în aparatul de stat și econo
mie și în organizațiile de masă. Mun
citorii ș; țăranii promovați în aceste 
munci sînt oameni devotați cauzei 
socialismului, dar muiți dintre ei nu 
au o pregătire teoretică suficientă. In 
plus, fiind ocupați cu munca practică, 
deseori ei nu studiază de toc, sau stu
diază insuficient de perseverent. A- 
ceasta duce la greșeli în munca prac
tică, iar uneori și la denaturarea li
niei partidului. Ridicarea conștiinței 
marxist-leniniste a cadrelor, însușirea 
perseverentă a învățăturii atotbirui
toare a lui Marx-Engels-Lenin-Stalin 
constituie o garanție sigură a înde
plinirii cu succes a sarcinilor prac
tice ale construcției socialiste. 
-Problemele ridicării nivelului tuo-^ 
retic și ideologie al comuniștilor se 
află de asemenea în centrul atenției 
partidelor comuniste și muncitorești 
din țările capitaliste, coloniale și de
pendente. Infruntînd greutăți extraor
dinare. partidele comuniste din țările 
capitalului îmbunătățesc an de an e- 
ducarea ideologică a comuniștilor. 
Intr-o serie de partide comuniste, de 
pildă, în Franța, Italia, Anglia, Bel
gia, Austria și în alte țări a fost in
trodus anul școlar unic în sistemul 
învățămîntului de partid.

In scopul pregătirii teoretice și 
ideologice a activului de partid, Par
tidul Comunist Francez a organizat, 
tnafară de școala centrală principală, 
o serie de șc61i federale și școli ele
mentare de secție cu o durată de 6 
săptămîni. In toate aceste școli stu
diul se desfășoară după o tematică 
elaborată de C.C. al partidului. Tot
odată partidul acordă multă atenție 
ținerii sistematice de convorbiri e- 
ducative în celulele de partid. In 
Partidul Comunist Italian există 3 
școli naționale, 5 școli regionale și 
11 școli provinciale de partid care 
pregătesc cadre de partid. Inafară de 
aceasta există 5 școli serale provin
ciale. Studiul în școlile de partid se 
desfășoară după culegeri în care sînt 
tratate problemele fundamentale ale 
teoriei marxist-leniniste, culegeri e- 
ditate în acest scop. Cursuri de pre
gătire politică funcționează în secții 
și în întreprinderi unde în decursul 
anului' învață zeci de mii de membri 
de partid. Partidul Comunist din Ja
ponia care de cîțiva ani activează în 
condiții de semilegalitate, a lărgit și a 
îmbunătățit considerabil în ultimul 
timp învățămîntul marxist-leninist. In 
anul școlar încheiat învățăjnîntul de 
partid a luat o amploare mai mare 
și în alte partide comuniste și munci
torești din țările capitaliste, coloniale 
și dependente.

Partidele comuniste și muncitorești' 
din țările . capitalului înțeleg foarte 
bine că pentru a rezolva cu succes 
sarcinile de răspundere care . stau. în 
fața tor în ceea ce privește întărirea 
unității rîndurilor lor, realizarea uni
tății de acțiune a clasei muncitoare.

(Continuare in pag. 3-a)

în cinstea zilei de 23 August
In prima decadă din luna iulie

Colectivul minei Aninoasa a în
cheiat prima decadă a luni iulie cu 
realizări care-i dă dreptul să se so
cotească printre colectivele fruntașe 
în întrecere. Pînă în dimineața zilei 
de 12 iulie, minerii din Aninoasa își 
îndepliniseră sarcinile de plan la căr
bune îți proporție de 104,3 la sută.

Aproape toate sectoarele minei A- 
ninoasa și-au depășit sarcinile de 
plan. Colectivul sectorului IV a ob
ținut o realizare a planului produc
ției de cărbune de 131 la sută, colec
tivul sectorului III — de 110,5 la' 
sută, iar colectivul sectorului II — 
de 109,5 la sută. In proporție de 110 
la sută a îndeplinit planul lucrărilor 
de pregătiri și colectivul sectorului 

:• V. investiții miniere.
' Cu mult spor au muncit în perioa

da 1—10 iulie minerii din brigăzile 
conduse de loan Oneasă, Petru Nis- 
tor, Iosif Petre, loan Țurlui, Mihai

Tucaciuc, Iuliu Takacs, Dumitru Di
nu, Petru Boc, loan Ducăcel și Au- 
gusiin Jula, care și-au întrecut sar
cinile de plan cu 30-86 la sută.

Aplicînd metoda graficului ciclic 
brigăzile conduse de minerii Augus- 
tin Guran, Constantin Hoțea, loan 
Moldovan, Carol Nagy, Ilie Palotai 
și alții și-au întrecut sarcinile de plan 
cu cîte 2—3 cicluri.

Pe bază succeselor obținute pînă 
acum colectivul sectorului IV de la1 
mina Aninoasa a chemat la întrecere 
colectivele celorlalte sectoare ale mi
nei cu următoarele obiective: înde
plinirea sarcinilor de plan Ia cărbu
ne pe luna iulie în proporție de 115 
la sută; îndeplinirea sarcinilor la pre
gătiri în proporție de 105 la sută; 
respectarea normativului de cenușă; 
economisirea a 150 kg. explosiv; ca
lificarea a 20 tineri după metodă 
Cotlear — la. locul de muncă — etc.

j In lupta pentru îndeplinirea angajamentelor 
ț Traducerea în viață a angajamen

telor luate în cinstea iz'ilei de 23 Au
gust constituie o preocupare de sea
mă a colectivului de muncitori, teh- 
nicjeni și ingineri din cadrul între- 

’’prihderîi 703 construcții Petrila.
In scopul de a se executa lucrări 

de bună calitate s-au format aici 10 
brigăzi de specialitate în meseriile : 
zidari, tencuitori, dulgheri, betoniști, 
Săpători și 3 brigăzi complexe. A- 
ceste brigăzi au reușit să înregis
treze realizări grăitoare în munca lor.

Brigada complexă condusă de frun
tașul întrecerii socialiste Iosif Lo- 
rinez, de exemplu, realizează zilnic 
40—45 m c. de zidărie. Brigăzile de 
tencuitori conduse de tov. Gheorghe 
Roteănu și Eduard Egri își înirec 
productivitatea, planificată cu 60 si 
respectiv" 50 la sută. Depășiri de 
peste 32 la sută ale sarcinilor de plan 
înregistrează zilnic și brigada con
dusă de tov. Marin Neacșu care exe
cută lucrări de betonări.

Datorită muncii avîntate desfășu
rate de harnicii constructori planul 
acestei întreprinderi a fost realizat 
pînă în prezent în proporție de 101 
la sută, iar productivitatea muncii 
a crescut cu 12 la sută.

Muncitorii de la 
construcții Petrila

sporite pentru a întîmpina ziua de
23-August-cu angajamentele îndepli
nite

IOSIF PETROVICI 
corespondent

★
n muncitorii de pe șantierele de 

construcții ale minei Lupeni luptă 
pentru a da viață angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă în cin
stea zilei de 23 August.

Așa de pildă, brigada condusă de 
tov. Ionel Iordache din care fac parte 
tov,. Alexandru Săcelaru, Petre Hur- 
ghiu, Augustin Rovaci, loan Popico 
și alții, folosind metode sovietice de 
muncă, a obținut în prima decadă a 
lunii iulie depășiri ale sarcinilor de 
plan de 30-40 la sută. Rezultate fru
moase dobîndesc de asemenea și mun
citorii care lucrează la confecționa
rea de blocuri de beton pentru arma
rea în mină. Astfel, muncitorii Gheor- 
ghe Covaci, Costache Gheorghe, Mi
hai Boroș, loan Borzo, Constantin 
Trandafir și alții și-au întrecut în a- 
celași interval de 
plan, în proporție

timp, sarcinile de 
de 75—90 la sută.

întreprinderea 703 
luptă cu eforturi

ȘT. TOTH 
corespondent

Strungăriță fruntașă
succes în fapte angajamentele luate 
în cinstea zilei de 23 August, se află 
și tovarășa Margareta lleș care a ob

ținui lună de lu
nă depășiri de 
plan de peste 30 
la sută.

In prima de
cadă a lunii iu
lie strungăriță 
Margareta lleș, 
lucrînd la bucșe 
pentru lanț de 
crațer, și-a în
trecut planul de 
producție cu 80 
la sută.

întrecerii socia- 
de reparat utilaj

Printre fruntașii
list d_ la Uzina 
mirmr din Petroșani care traduc cu

IN CLIȘEU : 
Strungăriță Mar
gareta lies în 
timpul lucrului.
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Zaharia Arnăutu și-a privit nemul

țumit-bocancii plini de noroi și s-a 
gîndit. Apoi și-a înturnat privirea 

către băltoacele prin care tocmai tre
cuse și iar s-a gîndit. In cele din 
urmă și-a zgîit ochii, spre Neculai, 
secretarul de U.T.M., care „dracu știe 
ce-i în capul lui” și oftă.

„Să-i spună, să nu-i spună” și 
pentrucă nu știa ce are de făcut, prin
se să-și scuture bocancii, lovindu-i cu 
putere de pragul de lemn din fața 
intrării în sediu. Noroiul, nefîind pre
gătit pentru o asemenea întorsătură a 
lucrurilor, începu treptat să se des
prindă de pe bocanci, trădîndu-le ne
plăcut slăbiciunile bătrînești.

— Nu mă duc și pace. Și pentrucă 
Zaharia nu-știa încă.dacă făcuse bine 
sau dacă o luase pe „linia oportu
nistă”, — cum zice Neculai — se 
grăbi să i-o spună de la obraz.

— Nu mă duc. Parcă singur nu 
știi ? Tatu-i în zadar... Nu-s buni de 
nimic.

Neculai nu pricepu deîndată cine 
nu sînt buni de nimic : bocancii sau 
mocanii ? Se hotărî să-l privească mai 
departe pe Zaharia încruntat, fiindcă 
„încruntat face efect”.

Zaharia, mirat de tăcerea lui Necu
lai, își întregi gîndul.

— Trebuia să mă duc să vorbesc 
cu mocanii, da ? Ei bine, eu am venit 
să-ți spun că nu mă duc. Acu’ pricepi?

Luat pe neașteptate, Neculai apucă 
doar să deschidă ochii mari și să în
trebe un fel de „ce vrei să spui” și 
acela neclar din cauza grabei și a 
necazului.

— Nu mă duc... Sînt proști. Sînt 
proști decînd sînt mici. Le zici mo
canilor că-i albă, ei zic că-i neagră, 
iar d; că zici că-i neagră, ei spun că-i 
albă.

Neculai, fără voie zîmbi, i se des
creți fruntea și pierdu ocazia să mai 
folosească metoda „autorității încrun
tate” și trecu la metoda „apropierii 
de mase”.

— Măi Zaharia', tu ești băiat deș
tept, dar... Eu nu-ți zic să vorbești cu 
mocanii bătrîni, vorbește cu ăia ti
neri, cu ăia de o seamă cu noi. Și 
printre ei or fi utemiști.

— Nu sînt..; Nu pot fi.
— De ce, măi Zaharia ?
— Fiindcă-s proști. Toți... Neam de 

neamul lor. Unul mai deștept nu gă
sești. Și începu din nou cîntecul : „Le 
zici că-i albă...”.

Costel care s-a apropiat între timp 
și care are liceul la bază, a lămurit: 
„Zaharia e „antimocan”.

Insultat într-un asemenea hal — 
și neștiind ce-i aia antimocan — Za
haria nu mai avu încotro :

— Bineee ! Mă duc, dar să meargă 
și Costel.’. ,-

Așa a început 
strîngerea relațiilor 
dintre băieții de 
pe șantier, „haima

nalele” și flăcăii sătenilor de prin 
împrejurimi, numiți provizoriu „mo
cani”.

★
La mai puțin de o săptăm na de 

pe dealul mărunt, ferită din dru
mul oamenilor, pe jumătate ascunsă, 
e așezată baraca / dulgherilor, încă 
înainte de asfințit, a început să se 
înalțe un fum înecăcios și parcă tot 
mai des.

— Strașnic foc au mai trîntit. Au 
luat-o din vreme să nu le fie frig nici 
la iarnă.

Apoi cineva a spiIS „să știți că arde 
baraca”, alții l-au luat în rîs, dar au 
privit totuși, neliniștiți, într-acolo. 
Pe cînd începu să se întunece se vă
zură și primele vîlvătăi. Abia atunci 
se porni alergătura, forfota, un dute- 
vino de oameni speriați, gata să ajute. 
Pe neașteptate se întrerupse și curen
tul de la uzină. Cerul prinse a se în
roși. Pompierii de meserie, laolaltă cu 
„băieții fără astîmpăr” își începură 
lucrul. In jurul lor, mai la distanță, 
se îngrămădiseră zeci și sute de oa
meni.

’— Dacă suflăm toți deodată, eu zic 
că stingem focul...

Zaharia supărat întoarse capul spre 
ăla „de-i arde de glume”...

N-apucă însă nici să-l caute bine, 
cînd... Mai să nu crezi... Nici la doi 
pași de el un gruD de băieți de săteni 
de prin împrejurimi.

— Ce-i cu voi, măi mocanilor ? Nu 
v-a răbdat inima să nu vedeți și voi 
focul? Apoi îi păru rău de vorbele 
spuse, fiindcă simți că mocanii-s aler
gați de departe și pentru că aveau cu 
toții găleți în mîini. Zîmbi nițel, 
ca să îndrepte, și mai adăugă : — Am 
spus „așa, în șagă“. Ii prinse pe 
mocani fără pricepere de după gît, că 
oricum cei cărora le vine în minte să 
alerge nechemați cu găleți în mîini, 
să stingă focul de la casa vecinului, 
îs băieți cu inimă, chiar dacă-s mo
cani. La despărțire Zaharia nu uită 
să-i întrebe :

— Va să zică, duminică veniți la: 
club ? Nu uitați...

— Dacă nu ne-o răbda inima să 
nu venim...

Și Zaharia se mai gîndi că Ilie Cob- 
zaru, care-i răspunsese nu-i nici mă
car așa prost și are și limba ascuțită.

După ce făcu o bună bucată din 
drum, Cobzaru își aduse aminte de 
ceva, se întoarse și-l căută pe Zaha
ria. Nu-1 mai găsi. A doua zi, îl aș
teptă de dimineață în secție.

— Frate Zaharia, ia zi-mi unde i 
găsesc pe inginerul vostru ?

— Vrei să te angajezi ?
— N-ai ghicit. Altceva.
— Zi-mi...
— Nu-ți zic. Ii secret. Vine vremea, 

afli.
— Cum mă, mocane, mie nu-mi 

spui ?
Cobzaru zîmbi și plecă totuși îm

preună cu Zaharia după inginer. Cînd 
l-au găsit, Cobzaru l-a privit în ochi 
pe Zaharia, și acesta înțelegînd i-a 
lăsat singuri, pe inginer și „pe pros
tul de mocan cu secrete”.

Duminică dimineață, la muncă vo
luntară, alături de băieții de pe șantier 
au venit cu învoirea inginerului și 
flăcăii sătenilor de prin împrejurimi, 
„proștii de mocani cu secrete”.

Și lui Zaharia îi fu rușine de gîn- 
durile lui și se trase lîngă Cobzaru 
să lucreze laolaltă.

După o vreme însă prinse curaj și 
întrebă :

— Mă Cobzarule ce v-a îndemnat 
să veniți ? Cobzaru rîse.

— Uite așa... Ne-am gîndit că nu-i 
rău să venim. Și-«poi parcă pe voi 
cine v-a îndemnat să veniți să ne aju
tați cu tractoarele, să ne reparați 
uneltele... Așa-s oamenii.

La cîțiva pași numai, tovarășul 
Călin de la organizația de bază auzi 
cuvintele, întoarse pentru o clipă pri
virea către băieți și zîmbi. Așa-s oa
menii...

La reuniunea de la club, de după 

DOREL DORIAN
amiază, Zaharia și 
Cobzaru s-au cău
tat și s-au găsit 
din nou.

— De ce au venit așa puțini de la 
voi, mă Cobzarule ?

— Nu-s învățați .Li-i peste inînă...
— Mă Cobzarule, îți place fata 

mea ?
— îmi place.
— Ei, dacă-ți place, caută-ți una 

la fel, că pe a mea tot nu ți-o dau. 
Și începu să danseze.

La plecare Zaharia vru să-i dea 
lui Cobzaru să citească „Tînăra 
Gardă“.

Cobzaru îi mulțumi: „Numai, vezi 
tu, dacă știam că mi-o dai, n-o ci
team înainte”.

Zaharia a rămas descumpănit, nu
mai Lucica care era lîngă el, l-a scos 
din impas.

— Atunci dă-o la altul.
— Așa da, o iau, deși și în sat â- 

vem bibliotecă.
Și s-au despărțit, Cobzaru făgă

duind să-și caute o fată la fel ca Lu
cica, numai nițel mai înaltă, iar Za
haria o carte pe care nicicum Cob
zaru încă n-a putut s-o citească.

★
S-au aprins primele lumini în sat. 

In fața cooperativei, un grup de mo
cani și cîțiva băieți de pe șantier.

— Tovarășe inginer, și moș Toader 
și-a pus electrică.

Toți întoarseră capul spre căsuța de 
lemn de pe cealaltă parte a drumu
lui.

— Da... adevărat. „Ca în povestea 
cu lampa Iui Ilici“ zise inginerul.

Mocanii, laolaltă cu băieții, se pri
viră mirați și ciuliră urechile. înțe
legînd situația în cele din urmă ingi
nerul se hotărî să explice :

— Cînd am fost la București, am 
văzut un tablou. Se numea cum vă 
spusei : „Lampa lui Ilici”. Intr-o casă 
de țară, cu lăicere înflorate, cu mobilă 
simplă, electricianul înșurubează un 
bec. Se aprinde lumina. Se văd fețele 
fericite ale celor din familie; Unii 
puțin speriați, încă neîncrezători, alții 
bucuroși peste măsură. Lumina se îm
prăștie spre toate colțurile casei, cald, 
cu îndrăzneală, făgăduitor...

— Unde-ați văzut tabloul ?
Inginerul s-a uitat mirat la cel 

care-1 întrebase. A răspuns totuși, fără 
să înțeleagă nevoia răspunsului, că a 
văzut tabloul în fostul palat regal, la 
expoziția anuală...

Cînd s-a întors acasă, Cobzaru l-a 
întrebat pe frate-su mai mare, venit de 
la București, dacă a văzut expoziția.

— Care expoziție, măi Ilie ?
— Cum, care ?
— Păi, sînt mai multe, și începu să 

Ie înșire și să povestească ce-și a- 
mintea. Ilie Cobzaru ascultă cu aten
ție, cu dragoste, cu atenția și dragos
tea de care sînt în stare poate mai 
mult decît alții „haimanalele” și „mo
canii proști”.

Toamna se apropie de sfîrșit. O zi 
frumoasă. Poate una dintre ultimele 
:.;ie frumoase. Lucrul s-a terminat mai 
df vreme. Razele soarelui încearcă 
să-și mai arate încă puterea și bună’ 
voința. Un grup de mocani merg la
olaltă cu băieții de pe șantier pe dru
mul dinspre barăci. Difuzoarele trans
mit valsul sovietic „In pădure, aproape 
de front”.

— Știți rusește ?
Știu.

— Ne spunețjj și nouă ce zice în 
cîntec ?

— Vă spun, Cobzarule.
Și odată cu acordurile melodioase 

ale valsului, căutînd să nu rămînă în 
urmă cu cuvintele, am tradus înce :- 
șor, șoptit,‘ca' să nu tulbur frumusețea 
muzicii.

...De pe mesteceni, fără zgomot. în 
zbor ușor, se desprind frunze îngălbe
nite. Un militar cîntă la armonică 
valsul „Vis de toamnă”. Armonica se 
Bnguiește, povestește de trecut și sol- 
dații ascultă cufundați în amintiri... 
In tactul acestui vals mergeau și ei 
in zilele de primăvară la șezătorii* * 
din sat, sub acordurile lui s-au născut 
primele lor povești de dragoste și-au 
făurit primele visuri de viitor și de 

întrecere între echipele artistice 
' de amatori

Tinerii din cadrul întreprinderii 
702 construcții Vulcan se pregătesc 
intens in intîmpinarea zilei de 23 
August. In cadrul unei ședințe care 
a avut loc zilele trecute, tinerii din 
echipele drtistice.de amatori au dis
cutat împreună cu tov. Ioan Craio- 
veanu, responsabilul cultural, posi
bilitățile de pregătire a unui bogat 
program artistic.

In cadrul ședinței, s-a stabilit că 
: ■ tov. Elvira Zoldoș va răspunde de 
i “pregătirea echipei de dansuri, tov.
• Timotei Dobrescu de echipa de tea

tru, iar tov. Ioan Stănciulescu va 
răspunde de pregătirea formațiunii 
corale.

Hotărită să obțină rezultate fru
moase în această direcție, echipa 
artistică de amatori a întreprinderii
702 construcții Vulcan, a chemat la 
întrecere în cinstea zilei de 23 Au
gust echipa artistică a întreprinderii
703 construcții Petrila.

GH. MOROI ANU 
corespondent |

muncă. Și iată că acest vals, atît de 
drag, valsul copilăriei, răsună acum 
din nou mai puternic în pădure, în 
pădurea din apropierea frontului. Fie
care dintre ei își amintește de visu
rile și de lucrurile dragi, de priete- 
na-i rămasă acasă... Și atunci am în
țeles că drumul de întoarcere spre 
toate aceste scumpe amintiri, drumul 
spre victorie, trece prin păduricea de 
,lîngă tranșeea lor...

N-am tradus mai departe. Mă depă
șise mult cîntecul. Acordurile lui parcă 
legănate, vorbeau însă pentru mine. 
Băieții ascultau. Se opriseră din mers. 
Și priveau, cine știe unde priveau, și 
le simțeam inimile cuprinse de cîntec.-

— Noi am înțeles și ce nu ne-a+i 
tradus. Un altul m-a întrebat: „Așa-i 
că s-au întors din război” ? Și numai 
Stela a șoptit un fel de: „Dacă l-ar 
mai pune odată...”

Și cei de la stația de radioficare, de 
la mai bine de o mie de metri distanță, 
simțind poate dorința băieților, le-au 
îndeplinit-o. Valsul a început să se 
audă din nou.

★
— Și Zaharia îl privește cu 

ciudă pe Grigoriu Enache, absol
ventul unei școli medii tehnice 
din București, care se împotrivește să 
meargă pînă în sat la mocani, să ie 
ducă niște broșuri despre cîteva noi 
metode agrotehnice.

—Zău, crede-mă, mocanii nu-s proști. 
Nu-s proști deloc. Le zici că-i albă, el 
zice, arată-mi. Vede că-i albă, albă ră- 
mîne, neagră, neagră să fie... Ei te 
așteaptă. Is dornici să învețe. Ții minte 
ce ne spunea tovarășul Călin ?

Grigoriu Enache clătină capul tă
găduitor.

— Nu cred, orice ați zice, nu cred. 
Mocanii-s proști, tovarășe Zaharia...

Zaharia își pune mîna pe inimă, ar 
fi gata să jure chiar... nimic însă 
nu-i ajută. Nimic nu-i suficient de 
convingător.

— Mă și eu credeam la fel ca tine. 
Și am greșit...

— Nu mă duc. Totuși, nu mă duc. 
Și Grigoriu clătină din nou capul dar 
parcă mai puțin hotărît.

Peste cîteva luni, acest Grigoriu va 
convinge la rîndul lui pe un altul, 
care fără îndoială va tăgădui... Poate 
și mai devreme. Poate pe mai mulți 
deodată.

— Credeți-mă, mocanii îs la fel ca 
și noi...- '

Și poate, povestind mai departe, 
acest Zaharia sau acest Grigoriu, vor 
ști să mulțumească încă odată, mai din 
adîncul inimii acelora care ne-au în
vățat să prețuim marea prietenie din
tre noi, cei din fabrici, mine, șantiere 
și cei de pe ogoare.

Poate tovarășul Călin, de undeva 
de prin apropiere va întoarce privirea 
spre noi, va zîmbi, se va bucura mo
dest...

Așa-s OAMENII...-

Teatrul de păpuși din Petroșani
In ziua de 30 iunie a.c. colecti

vul teatrului de păpuși din Petro
șani a prezentat primul spectacol 
în contul anului 1955.

In actuală stagiune, au fost pre
zentate în premieră piesele: „Că
tălin Făt Frumos", „Pădurarul’ 
„Iepurașul și vulpea", „Sacut lui 
Moș Gerilă" și altele care s-au 
bucurat de succes. Cea mai bună 
realizare a Teatrului de păpuși din 
Petroșani, a fost spectacolul cu 
piesa „Artiștii pădurii” în care co
lectivul teatrului s-a străduit să 
sădească în inimile copiilor dra
gostea față de patrie.

Realizarea celor 140 spectacole 
la care au participat peste 29 mii 
de spectatori constituie un succes 
grăitor obținut atît de colectivul 
actoricesc cît și de regizori și teh
nicieni.

Colectivul Teatrului de păpuși din 
Petroșani s-a angajat să devină un 
colectiv fruntaș pe iară.

MARI A IORDĂCHE DUMITRESCU 
corespondent

drtistice.de
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In întrecerea în cinstea zilei de 23 
August, oamenii muncii din cele mai 
diferite întreprinderi participă cu ab
negație la lupta întregului popor 
muncitor pentru construirea unei vieți 
tot mai îmbelșugate, la construirea 
socialismului. Iată cum contribuie în 
această luptă colectivul sectorului de 
rambleu de la mina Petrila.

In secția funicular de la mina Lu:- 
peni, numeroși muncitori și-au luat 
angajamentul, în cinstea •zilei de 23 
August, de a întrece productivitatea 
planificată cu 17-28 la sută. In peri
oada care s-a scurs de la începutul 
lunii și pînă în prezent s-au obținut 
unele succese în îndeplinirea acestor 
angajamente. Dar despre felul cum 
âu muncit (bine sau rău) pentru în

MAR IA DALE A
Printre numeroasele delegate de 

grupe de femei din Vulcan alese de 
curînd, se numără și tovarășa Maria 
Dalea. Adunarea de alegere s-a ți
nut chiar la ea acasă, cum dealtfel 
s-au mai ținut în casa ei multe a- 
dunări. Femeile au discutat o serie 
de probleme printre care și aceea că 
ele pot și trebuie să dea un ajutor 
prețios sfatului popular în acțiunile 
de folos obștesc pe care le întreprin
de. Tocmai de aceea, grupa de femei 
are nevoie de o delegată. Pe cine 
s-aleagă? Prezente la adunare erau 
tovarășele Raraschiva Bota, Maria 
Oprea, Ana Holțer, Ana Inovan, E-: 
lena Codreanu, Rozalia Mihăilă și al
tele. Ele au propus-o delegată de gru
pă pe Maria Dalea.

Cu toate că este femeie în etate, 
tov. Afaria Dalea n-a lipsit de la nici 
o acțiune de muncă voluntară orga
nizată de comisia de femei de pe lîn- 
gă Sfatul popular din Vulcan.

— Am răspuns și voi răspunde cu 
drag la toate acțiunile de folos ob
ștesc — a spus ea, asigurînd pe to
varășele care au ales-o că va munci 
și în viitor cu același zel, lucru ce 
s-a văzut dealtfel.

Maria Dalea a fost -prezentă lă 
toate acțiunile de muncă voluntară, 
dar niciodată nu s-a dus singură.

Pentru un înalt nivel ideologic al învățămîntului de partid
______ (Urmare din pag, l-a)______  
unirea strînsă a tuturor oamenilor 
muncii în vederea luptei pentru inte
resele lor vitale, pentru pace, inde
pendență națională, democrație și so
cialism, trebuie ridicată neîncetat la 
un nivel mai înalt călirea marxist- 
leninistă a comuniștilor și, în primul 
rînd, a nucleului conducător al parti
delor.

Subliniind succesele incontestabile 
obținute în învățămîntul de partid, 
partidele comuniste și muncitorești 
îndreaptă atenția principală spre li
chidarea lipsurilor și greșelilor exis
tente în munca ideologică. La ulti
mele congrese ale partidelor comu
niste și muncitorești din Bulgaria, 
Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Fran
ța, Marea Britanie, Austria, India, 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia s-a arătat că munca de propa
gandă și agitație a organizațiilor de 
partid rămîne încă în urma sarcinilor 
care stau în fața partidelor. Lipsurile 
cele mai esențiale în conținutul învă
țămîntului de partid sînt : nivelul 
ideologic scăzut al cursurilor într-un 
număr considerabil de școli, cercuri 
și seminarii, metoda dogmatică in
complet lichidată în studiul proble
melor teoretice, ceea ce își găsește 
expresia în faptul că procesul de în- 
vățămînt este 'rupt de sarcinile prac
tice ale partidelor; nu se duce o luptă 
destul de hotărîtă împotriva „ideilor“ 
și „teoriilor1' dușmane. împotriva na
ționalismului burghez, împotriva ră
mășițelor de social-democratism în

Vești din întreprinderile noastre
★ ★

Muncă însuflețită
La propunerea organizației de 

partid din cadrul sectorului de ram
bleu, colectivul de muncitori și teh
nicieni din sector a hotărît ca în ziua 
de 4 iulie să organizeze un șut vo
luntar la cărbune. Pregătit temeinic, 
desfâșurîndu-se sub semnul unei pu
ternice însuflețiri în muncă, șutul vo
luntar ¿-a încheiat cu o însemnată 

De ce nu se afișează situația realizărilor?
deplinirea angajamentelor, muncitorii 
de la secția funicular nu pot să-și dea 
seama. Nu pot fiindcă nu au la dis
poziție un grafic pe care să urmă
rească aceste realizări, nu se calcu
lează la zi îndeplinirea normelor de 
lucru.

Muncitorii de la secția funicular 
se întreabă : — De ce nu se afișează 
situația realizărilor ?

Delegate ale femeilor din Vulcan
Totdeauna a dus cu ea și alte soții 
de mineri și muncitori. La munca vo
luntară organizată vara trecută la’ 
mina Aninoasa, a mers împreună cu 
tovarășele Rozalia Birt, Ecaterina 
Zeides, Susana Muțiu și alte femei 
din strada ei. La mina Vulcan, la 
reparatul drumului de la Coroești, 
pretutindeni și totdeauna tovarășa 
Dalea era prezentă. De aceea, adu
narea a hotărît s-o aleagă delegată.

— Este o cinste pentru mine c-am 
fost aleasă delegata unei grupe. de 
femei —a declarat ea, și atît cît pu
terile mă vor ajuta, v-asigur că voi 
munci alături de voi.

ANA SICOMAȘ
— Să nu întîrziați cumva de lă 

ședința de după masă — le-a spus 
la despărțire tov. Ana Sicomaș unor 
muncitoare de la țesătorie. Azi avem 
alegeri pe strada Coroești.

— Venim! — au răspuns ele în 
cor.

Femeile din Vulcan o cunosc de 
mult pe tovarășa Ana Sicomaș și știu 
că-i o tovarășă activă care s-a evi
dențiat de multe ori în muncă. Și în 
prezent ea desfășoară o activitate 
stăruitoare pe linie de femei, partici- 
pînd activ la acțiunea de alegere a 
delegatelor de grupă. Ca un succes 
al ei poate fi considerat făptui că în- 

concepțiile unor membri de partid, 
împotriva denaturărilor oportuniste 
și sectare ale liniei partidului. O se
rie de comitete de partid au încălcat 
principiul alegerii de bunăvoie de că
tre comuniști a formelor de învăță- 
mînt. Numeroase comitete de partid 
au controlat slab nivelul ideologic al 
învățămîntului, lăsînd în întregime 
învățămîntul de partid pe seama sec
țiilor de propagandă.

Partidele comuniste și muncitorești 
consideră ca o sarcină foarte impor
tantă a lor lichidarea lipsurilor din 
sistemul învățămîntului de partid și 
ridicarea lui la un nivel mai înalt în 
noul an școlar.

Comitetele de partid consideră că 
în lunile de vară principala lor sar
cină este de a pregăti un număr su
ficient de propagandiști cu înaltă ca
lificare. După exemplul anilor tre- 
cuți în organizațiile de partid se 
creează, cursuri de vară pentru pro
pagandiști. Sarcina acestor cursuri 
este de a lărgi orizontul politic al 
propagandiștilor, de a le ajuta să-și 
însușească cele mai complexe și mai 
importante probleme de teorie, de a-i 
învăța să abordeze*  în mod creator 
teoria marxist-leninistă.

Cînd* gură-cască e vînzător 
în

Oamenii muncii din Valea Jiului 
sînt din ce în ce mai bine aprovizio
nați cu diferite produse alimentare și 
textile, aceasta contribuind la ridi-, 
carea nivelului lor de trai material.

De multe ori însă se întîmplă că 
produsele trimise pentru mineri să nu 
ajungă în mîinile lor deoarece ele 
sînt acaparate de către elemente duș
mănoase, care Ie vînd apoi la pre-' 
țuri de speculă. Acest lucru se dato- 
rește atitudinii de gură-cască a unor 
gestionari și vînzătoix

Astfel, în după arniaza zilei de 22 
iunie, doi speculanți au cumpărat din 
magazinul nr. 5 Alimentara din Pe
troșani, 19,400 kg. bomboane și 10, 
kg. rahat, iar de la cofetăria T.A.P.L. 
'din Petroșani, cantitatea de 20,250 
kg. bomboane și 10 kg. rahat. Incăr-' 
câți cu aceste mărfuri, speculanții au 
pornit către gară pentru a le trans
porta în afara regiunii noastre în sco
pul de a le specula.

In cele din urmă speculanții au fost 
prinși eu mărfurile asupra lor.

Conducerile O.C.L. și T.A.P.L., cît 
si sindicatul muncitorilor din comerț, 
trebuie să ia măsuri pentru ca astfel 
de cazuri să nu se mai repete.

S. SERGHE 
corespondent

Organizațiile de partid consideră, 
apoi, că în pregătirea pentru noul an 
școlar o sarcină importantă a lor este 
de a completa în mod just verigile 
învățămîntului de partid, de a lichida 
încadrarea birocratică a membrilor 
de partid în cercuri și seminarii.

Metoda principală pentru ridicarea 

contribuție la îndeplinirea planului 
pe mină: 100 tone de cărbune.

Colectivul sectorului de rambleu 
de la mina Petrila și-a manifestat ho- 
tărirea de a organiza în cursul a- 
cestei luni și alte acțiuni de muncă 
voluntară la cărbune.

MAR IA MORARU 
corespondent

Răspunsul trebuie să-l dea, nu în 
vorbe ci prin fapte, tov. Nicolae De- 
vean, șeful acestei unități. Un aseme
nea răspuns trebuie frămîntat și de 
conducerea minei Lupeni, care negli
jează și ea evidența întrecerii so-' 
cialiste.

GH. RUSU 
corespondent

tr-un timp relativ scurt, e’â ă reușit 
să aboneze la revistele „Femeia“ și 
„Dolgozo no“ un număr de 70 femei.

Avînd în frunte pe tovarășa Sico
maș, numeroase gospodine din Vul
can au luat parte la o serie de munci 
voluntare la încărcatul cărbunelui la 
mină, la depozitul de material lem
nos al minei, la curățat sediul orga
nizației de partid cartier precum și în 
alte locuri. La acestea și la multe 
alte acțiuni n-a mers singură, ci a 
mobilizat și pe alte femei.

Ținînd seama de activitatea ei 
rodnică pe tărîm obștesc, tov. Ana 
Sicomaș a fost de asemenea aleasă 
delegată de grupă de femei. Ea este 
hotărîtă să muncească în viitor cu 
și mai multă rîvnă pentru a contri
bui, alături de celelalte soții de mi
neri și muncitori din Vulcan, la întă
rirea muncii pe tărîm obștesc.

...Un maTe număr de femei din Vul
can activează intens în această mun
că, iar numele lor au devenit la fel de 
cunoscute că și cel al tovarășei Si
comaș. Așa sînt tovarășele Rozalia 
Ardelean, Ana Almășan, Zorița 
Laszlo, Ana Adam și altele. Numele 
multora dintre ele figurează pe lis
tele noilor delegate de grupe de femei.

E. FAGUREL

nivelului ideologic al comuniștilor 
este studiul individual. Toate cele
lalte forme au scopul de a pregăti pe 
membrii de partid în vederea muncii 
de sine stătătoare, de a trezi în ei 
interesul pentru probleme de teorie 
și de a-i învăța cum să folosească 
cartea în studiul lor. In anii trecuți 
numeroși comuniști și-au format de
prinderi suficiente pentru studiul in
dividual. Nu încape îndoială că în 
noul an școlar numărul comuniștilor 
care studiază individual va crește 
considerabil. De aici rezultă obliga
ția comitetelor de partid de a orga
niza pentru ei un ajutor calificat și 
un control al studiului lor.

In toate- partidele comuniste și 
muncitorești se elaborează programe 
și planuri tematice pentru învățămîn
tul de partid. In programele de în- 
vățămînt se rezervă un loc important 
studierii temeinice a materialelor ul
timelor congrese ale partidelor și ce
lor mai importante hotărîri ale Co
mitetelor Centrale. Nu încape îndoială 
că aceasta va apropia învățămîntul 
de partid de sarcinile practice ale 
partidelor, va contribui la,mobiliza
rea comuniștilor și a activului larg 
fără partid la luptă pentru îndeplini
rea întocmai a hotărîrîlor adoptate. 
Concomitent cu elaborarea programe
lor se pregătesc materiale didactice.

Pregătirea din timp în. vederea 
noului an școlar este o condiție im- 
oortantă a ridicării continue a nive
lului ideologic al învățămîntului de 
partid.

/

0 consfătuire de producție 
de mîntuială

Consfătuirile de producție s-ău do
vedit a fi un important mijloc de mo
bilizare a colectivelor întreprinderi-' 
lor la muncă rodnică pentru realiza
rea planului, de extindere a metode
lor înaintate, de scoatere la iveală ă 
lipsurilor spre a fi înlăturate. Spre 
a atinge acest scop, consfătuirile de 
producție trebuie organizate temeinic.

Tovarășii din comitetul sindical și 
conducerea administrativă a sectoru
lui Lupeni al întreprinderii de con
strucții și montaj minier n-au înțe
les acest lucru, continuînd să orga
nizeze consfătuiri de producție de 
mîntuială. Așa a fost și cazul consfă
tuirii de producție din 5 iulie a. c.

Numai cu cîteva minute înainte de 
terminarea programului de lucru, un 
tovarăș a pornit în goană pe șantier, 
anunțînd că peste 15 minute va aveai 
loc consfătuirea . de producție. Mulți . 
dintre muncitorii de pe șantier nici 
n-au aflat că va avea loc consfătui
rea de producție, iar cei care au fost 
anunțați n-au avut timpul necesar, 
pentru pregătire. Așa că după termi
narea programului de lucru consfă
tuirea a începht în prezență a numai 
25 muncitori.

Pe dreot cuvînt, muncitorii prezenți 
la consfătuire au rămas surprinși de 
nepăsarea și superficialitatea de care 
comitetul sindical și conducerea ad
ministrativă a acestui sector dau do
vadă față de pregătirea și organiza-,. 
rea consfătuirilor de producție. Des-i 
chizînd consfătuirea, tov. Alexandru ' 
loja, președintele comitetului de în
treprindere, a dat cuvîntul tov. Her
man din partea administrației, pen
tru a face darea de seamă asupra 
muncii colectivului șantierului pe tri
mestrul II. Darea de seamă făcută de 
tov. Herman, (care a durat 3 (trei) 
minute) s-a rezumat lă plîngerea că 
„muncitorii nu vin la consfătuirile 
de producție“. A mai urmat o între
bare, după care (exact la 6 minuté 
de la începerea ei) consfătuirea a 
luat sfîrșit.

Care au fost rezultatele consfătui
rii ? In primul rînd a fost încheiat 
un proces verbal, cu care tov. Ale
xandru loja, președintele comitetului 
sindical, caută să justifice că „depune 
toate eforturile“ pentru organizarea 
consfătuirilor de producție. Dar a- 
ceastă consfătuire a arătat încăodată 
că tov loja, președintele comitetului 
sindical și conducerea administrativă 
a șantierului, nesocotesc importanță 
consfătuirilor de producție.

E necesar ca astfel de practici bi
rocratice în organizarea' consfătuiri
lor de oroducție să fie înlăturate.

B. M1HU 
corespondent
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A 33-a aniversare Situația din Tunis

a Revoluției Populare Mongole
Tovarășului JAMS RANGHUN SAMBU 

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular
ULAN BAT OR

cu prilejul celei de a 33-a a'ni versări. a Revoluției Populare Mon
gole, permiteți-mi, tovarășe președinte, să vă transmit din partea Prezi
diului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne cele mai 
sincere felicitări și urări de noi succese pentru continua înflorire a Re
publicii Populare Mongole.

> Dr. PETȘU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a Republicii Populare Romîne

PARIS (Agetpres). —
Potrivit relatărilor presei franceze, 

după demisia guvernului tunisian, 
condus de Mzali, nici autoritățile fran
ceze, nici beyul tunisian n-au putut 
găsi omul politic tunisian care să ac 
cepte postul de prim ministru. In cele 
din urmă, la propunerea rezidentului 
general al Franței, în postul de prim 
ministru a fost numit Dupolsart, se
cretarul general francez de pe lîngă

fostul guvern din Tunisia, iar gu 
vernul a fost alcătuit dintr-un grup 
de funcționari superiori.

Această situație stîrnește protestele 
opiniei publice tunisiene. Reprezentan
tul din Franța al partidului „Neo- 
Destur”, Masmudi, a publicat o de
clarație de protest împotriva faptului 
că printr-un decret un funcționar su
perior francez a fost desemnat prim 
ministru tunisian.

Greva celor 4000 muncitori 
din industria atomică a S. U. A.

Tovarășului IUMJAGHUN Ț EDEN BAL
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR
Cu ocazia celei de ă 33-a aniversări a Revoluției Populare Mongole, 

vă rog să primiți, tovarășe președinte, călduroase felicitări.
Poporul romîn urează poporului prieten mongol noi succese în munca 

sa rodnică pentru dezvoltarea și înflorirea Republicii Populare Mongole 
și în lupta comună pentru apărarea păcii și securității internaționale în 
fruntea căreia se află marea noastră prietenă, Uniunea Sovietică.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului BAIARTN jARGALSAIHAN
Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR
Cu ocazia celei de a 33-a aniversări a Revoluției Populare Mon

gole vă rog să primiți, tovarășe ministru, calde felicitări și urări de noi 
succese în munca pașnică a poporului mongol pentru propășirea patriei 
sale, pentru victoria cauzei păcii și a colaborării între popoare.

SIMION BUGHIC1
Ministru al Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne

Tratative comerciale chino-indoneziene
DJAKARTA (Agerpres).
Vizita la Djakarta a delegației co

merciale a Republicii Populare Chi
neze se găsește în centrul atenției 
presei indoneziene. După cum se a- 
nunță, tratativele dintre delegații 
R. P. Chineze și Indoneziei se des
fășoară cu succes. Pînă în momentul 
de față s-a realizat o înțelegere asu
pra constituirii unei comisii mixte la 
Pekin și Djakarta pentru aplicarea 
acordului comercial semnat anul tre
cut.

Se semnalează satisfacția manifes
tată de producătorii de cauciuc pen
tru care aplicarea acordului comercial 
cu China creează condițiile de lichi
dare ă politicii prin care prețurile la

Tratativele dintre reprezentanții 
celor două comandamente din Vietnam

PEKIN (Agerpres).
Agenția Vietriameză de Informații 

anunță că delegațiile comandamente
lor Armatei Populare Vietnameze și 
al forțelor militare franceze din În
doctrina Ia conferința militară la fața 
locului, de Ia Tung Jia (Vietnamul

PE SCURT
— După cum anunță ziarul „Poște 

Tehran", la 8|julie un grup de ofi
țeri ai statului major al forțelor ae
riene militare din Iran (14 locote- 
nent-coionei, un maior și un căpitan), 
au plecat cu avionul în Turcia în 
urma invitației guvernului turc.

— Din Manilla se anunță că în 
provinciile Laguna și Pampanga din 
insula Luzon armata populară de eli
berare din Filipine continuă să ducă 
lupte cu trupele guvernului, in lup
tele de la Laguna trupele guvernului 
au suferit pierderi considerabile.

— Agenția Vietnameză de Infor
mații anunță că francezii au fost siliți 
să se retragă dintr-un subsector mi- 

cauciuc erau dictate de Statele Unite 
ale Americii. După cum anunță ziarul 
„Harian Rakjiat“, la Djambi (Suma- 
tra centrală), unde în ultimul timp 
se prdduceau lunar 3.000 tone cau
ciuc, în urma tratativelor cu R. P. 
Chineză producția va fi mărită pînă 
la aproximativ 8.000 tone pe lună.

Presa subliniază totodată încercă
rile americanilor de a împiedica tra
tativele comerciale chino-indoneziene. 
Potrivit relatărilor ziarului „Abadi“, 
ambasadorul american Cumming a 
vizitat acum două zile pe prim-mi- 
nistru al Indoneziei, Sastroamidjojo. 
arătîndu-i că S.U.A. se' interesează 
îndeaproape de exporturile de cau
ciuc din Indonezia spre China.

de nord), au căzut de acord asupra 
locurilor unde se va efectua predarea 
prizonierilor bolnavi și răniți din 
Vietnam. Au fost stabilite două loca
lități, una în Vietnamul de nord și 
cealaltă în nordul Vietnamului Cen
tral.

liiar de pe șoseaua nr. 22 în regiu
nea deltei Fluviului Roșu.

Acest subsector cuprinde postul 
francez de la Vandinh, situat la sud 
de Hanoi.

— După cum transmite corespon
dentul din San-Juan (Porto Rico) al 
ziarului ,,New- York Times”, greva a 
8.000 de docheri din acest oraș du
rează de aproape două săptămîni. 
Greva a paralizat activitatea princi
palelor porturi din insulă. AÂuncitorii 
cer majorarea salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă.

— Potrivit relatărilor ziarului 
..Diinya", la Istambul chiriile au cres
cut față de anul trecut cu 20 la sută, 
iar taxele de încălzit și luminat cu 
28,5 la sută.

După cum s-a anunțat, la uzinele 
atomice din Oakridge și Padu<.ah a în 
ceput prima grevă din industria ato 
mică a S.U.A. la care participă peste 
4.000 muncitori. Greviștii-membri ai 
sindicatului muncitorilor din industria 
de gaze, cocs și chimică (afiliată la 
Congresul sindicatelor industriale) 
cer satisfacerea revendicărilor lor eco
nomice.

Președintele Eisenhower a numit o

0 declarație a ambasadorului Tailandei la New-York
NEW YORK (Agerpres). --
După cum relatează coresponden

tul ziarului „Chicago Sun and Times", 
ambasadorul Tailandei Sarasin, în 
urma vizitei pe care a făcut-o la 6 
itflie președintelui Eisenhower, a de
clarat într-un interviu acordat presei 
că forțele armate ale Tailandei trebuie 
dublate. In prezent aceste forțe armate 
dispun de un efectiv de 72.000 oameni, 
respectiv 55.000 îh armata ;erestră, 
12.000 în flotă și 5.000 în aviație. 
Trupele polițienești paramilitare, care 
au un efectiv de 40.000 oameni, sînt 
folosite pentru paza frontierelor Am
basadorul a declarat că Statele Unite 
ar trebui să acorde Tailandei timp de 
trei ani ..un ajutor militar” în \ aloare 
totală de 400.000.000 dolari, în timp 
ce programul „ajutorului militar”, în

Noi presiuni ale S. U. A. asupra Angliei 
în vederea constituirii blocului militar 

în Asia de sud-est
WASHINGTON (Agerpres).—
Agențiile de presă au anunțat că 

la Washington continuă convorbirile 
între reprezentanții Statelor Unite și 
Angliei în problemele Asiei de sud-est 
Referindu-se la cercuri informate, a- 
genția France Presse afirmă ca obiec
tul reuniunii ar fi examinarea ches
tiunilor sud-estului asiatic „lăsate in 
suspensie după recenta vizită a ofi
cialităților britanice”.

Faptele arată însă că din punctul 
de vedere al părții americane, ches
tiunile sud-estului asiatic „nu au fost 
lăsate în suspensie” și că reuniunea 
de la Washington se situează pe linia 
acțiunilor americane de a impune 
Angliei punctul de vedere al S.U.A. 
Perioada care a trecut de la conferin
ța de la Washington a constituit pen
tru Statele Unite un prilej de a exer
cita noi presiuni în vederea constitui
rii blocului militar în Asia de sud- 
est.

Printre aceste presiuni, pot fi enu
merate consultările care au avut loc 
nu demult la Washington între Sta 
tele Unite, Australia și Noua Zeelan- 
dă — țări membre în așa numitul 
pact ANZUS; tratativele între oficia
litățile americane și reprezentanții 
militari ai Tailandei precum și. turneul 
lui Van Fleet în Asia de sud-est.

Tratativele în cadrul pactului 
ANZUS au avut ca scop direct crearea 
nucleului unui eventual pact al sud-

Situația din
GUATEMALA CITY (Agerpres). — 

Agenția France Presse anunță că co- 
lonefiil Castillo Armas, căpetenia for
țelor de invazie în Guatemala, a fost 

comisie specială pentru anchetarea 
acestui conflict, după ce președintele 
Comisiei pentru energia atomică, 
Strauss, a anunțat oficial că această 
urevă „amenință securitatea naționa
lă”.

După cum se anunță, un purtător 
de cuvînt al guvernului a declarat că 
dacă uzinele vor opri lucrul pentru 48 
de ore, unele materiale se vor dete
riora și, în acest caz, este posibil să 
fie necesară reconstrucția uzinelor.

făptuit în ultimii .patru . arii de către 
Statele Unite prevedea aproximativ 
160 milioane dolari.

Sarasin a declarat că „Tailanda 
cheltuiește pentru scopuri rmlrare 45 
la sută din bugetul ei”.

Referindu-se la aceste tratative, 
ziarul „Daily Mail”, citînd surse bine 
informate, relatează că în Tailanda 
vor fi constituite sase noi divizii cu 
un efectiv de 90.000 oameni. S.U.A. 
vor finanța organizarea celor șase di
vizii și 1e vor acorda „ajutor fr. ar 
mament”.

Forțele militare aeriene din Tailân- 
da vor fi înzestrate cu avioane cu reac
ție. Flota maritimă militară ’ T ri- 
landei va primi un mare număr de 
vase- pentru „apărarea” coastelor.

estului asiatic, chiar și fără part’'’na- 
rea Angliei. Reprezentanții țărilor par
ticipante au făcut declarații în presă 
prin care au sprijinit proiectul ame
rican de creare a așa zisului pact de
fensiv în Asia de sud-est. In ce pri
vește Tailanda, rolul ei este de a men
ține o situație încordată la frontiera 
indochineză și de a pregăti platforma 
pentru o nouă agresiune în cazul în
cheierii armistițiului. De asemenea, 
Tailanda urmează să ocupe un loc de 
bază în cadrul blocului militar pro
iectat de Statele Unité. La 7 iulie, am
basadorul Tailandei în Statele Unite, 
Sarasin, a declarat la Casa Albă că 
rezultatul tratativelor americano-tai- 
landeze constituie un pas înainte pe 
calea creării pactului sud-estului asia
tic. „Considerăm că este urgent nece
sar. a arătat acesta, să se sporească 
forțele armate atît în oameni cît și 
materiale... Sperăm că foarte curînd 
se va pune în aplicare un tratat de
fensiv pentru întreaga Asie de sud- 
est”.

In aceste condițiuni. deschiderea 
convorbirilor de la Washington între 
reprezentanții Angliei și Statelor 
Unite sínt considerate de observatorii 
diplomatici ca un nou prilej al Pen
tagonului de a căuta să impună An
gliei în domeniul problemelor sud- 
estului asiatic, ceea ce în convor
birile Eisenhower-Churchill a consti
tuit obiectul unor divergențe.

Guatemala
numit șef al juntei militare guatema
leze. Agenția mai anunță că cercurile 
guvernamentale din Washington de
clară că recunoașterea noului regim 
de către Statele Unite este ,,iminentă“.
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