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Ziua glorioșilor mineri sovietici
La 29 august, popoarele Uniunii Sovietice sărbătoresc ziua 

nnneriior sovietici, luptători eroici pentru gloria patriei lor so
cialiste, pentru comunism. An de an, sărbătorirea Zilei Minerului 
sovietic constituie un prilej de trecere în revistă a marilor suc
cese obținut? în continua dezvoltare a industriei carbonifere — 
ramură fruntașă a industriei grele sovietice — a realizărilor 
în muncă obținute de cei mai înaintați mineri din lume.

Industria carboniferă sovietică oglindește marea forță eco
nomică a Uniunii Sovietice, dezvoltarea ei furtunoasă. Bucurîn- 
dn-se de grija permanentă a Statului Sovietic, industria căr
bunelui dispune" de o bogată tehnică modernă, bazată pe cele 
ny-: noi cuceriri ale științei. Minele sovietice sínt adevărate 
uzine subterane, în care cele mai felurite operațiuni ale procesu
lui de producție sínt efectuate cu mașini. In minele sovietice, 
figura centrală e mecanizatorul. Mînuite de mineri cu o înaltă 
cultură tehnică, mașinile fac adevărate minuni, asigurînd rea
lizarea unei productivități înalte. In ce privește nivelul de me
canizare. mindé sovietice ocupă întîiul loc în lume. Minerii so
vietici cu înalta lor calificare, stăpîni ai tehnicii înaintate, sínt, 
fai multe privințe, oameni ai muncii intelectuale. Astfel de oa
meni au inițiat noi metode de muncă, au împins tehnica minieră 
spre noi culmi, stîrnind interesul și admirația întregii lumi.

Muncind în mine cu o înaltă mecanizare, folosind metodele 
cete mai bune de lucru, minerii sovietici reușesc ca, odată cu spo
rirea productivității muncii, să-și asigure un trai îmbelșugat. 
In înfloritoarele orașe miniere din Donbas, Kuznețk, Karaganda 
ș. a. se deschid an de an noi cluburi, școli, parcuri, magazine ; 
în fiecare an minerii sovietici primesc în folosință cartiere întregi 
de locuințe noi. Pentru munca lor rodnică, minerii sovietici înca
sează lunar salarii de 3000—4000 ruble, cîștiguri care dau mul
tora dintre ei posibilitatea să-și:cumpețe automobile, motociclete 
și alte obiecte de lux. Munca minerilor sovietici, nivelul lor de 
cultură, viața lor înfloritoare, arată grija de care se bucură 
ei din partea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a Gu
vernului Sovietic. s ,

De ziua lor, minerii sovietici sínt sărbătoriți nu numai de 
poporul sovietic ci de toți oamenii cinstiți din întreaga lume. 
Oamenii muncii din țara noastră și în special harnicii noștri mi
neri văd în minerii sovietici un înalt model de luptă pentru con
struirea vieții noi. Dacă minerii noștri au astăzi putința să se 
bucure de libertate și să muncească nu pentru capitaliști, ci pen
tru fericirea lor și a întregului popor, aceasta se datorește eli
berării natriei noastre de către glorioasa Armată Sovietică. N-au 
trecut de cît puține zile de la sărbătorirea celei de a 10- aniver
sări a eliberării patriei prilej cu care minerii Văii Jiului au 
făcut bogatul bilanț al realizărilor înfăptuite în primul deceniu 
de muncă și de viață nouă. De la ruina în care au fost lăsate de 
capitaliști, minele noastre au devenit moderne, inten-s mecani
zate. Acest lucru a putut fi posibil datorită ajutorului efectiv 
primit din partea Uniunii Sovietice. .Mii de mineri ai Văii Jiului 
lucrează în abataje și galerii mecanizate cu crațere^mașini de 
havat, trolii, etc. sosite din Uniunea Sovietică. Specialiștii sovie
tici au ajutat cadrele de conducere și tehnicienii noștri să me- 
canizeze minele și să le dezvolte pe baza experienței celei mai 
înaintate. Urmînd pilda minerilor sovietici, minerii noștri se 
străduiesc să stăpînească tehnica nouă ce le stă la îndemînă și 
s-o supună voinței lor în lupta pentru mai mult cărbune. Meto
dele înaintate ale minerilor sovietici sínt cunoscute și însușite 
de tot mai mulți mineri din patria noastră. Metoda graficului 
ciclic — metodă superioară de organizare a muncii în minele de 
cărbuni — e aplicată cu succes de brigăzile de mineri conduse 
de Ioan Gaiovschi, Mihai Morar, Octavian láncú, Ilié Palotai, 
Carol Nagy și multe altele, care se află în fruntea întrecerii so
cialiste. Numeroase alte metode înaintate inspirate din expe
riența minerilor sovietici s-au încetățenit îr. munca minerilor 
Văii Jiului, fapt care le-a dat posibilitatea să sporească consi
derabil producția de cărbune. Datorită aplicării metodelor sovie
tice, minerii noștri au putința să răspundă cu cinste sarcinilor 
ce le-au fost încredințate de partid și guvern în lupta pentru con
tinua dezvoltare a economiei naționale, pentru creșterea bună
stării poporului. Nu puțini sínt acei mineri și tehnicieni din Va
lea Jiului care au avut fericirea de a vizita Uniunea Sovietică, 
și îndeosebi marile ei bazine carbonifere, de a trăi clipe de neui
tat în mijlocul minerilor sovietici și de a învăța nemijlocit din 
minunata lor experiență. Minerii Geza Kopetin de la Lonea, 
Ștefan Mihai de la Petrila, Ioan Dămian de la Lupeni, Alexandru 
Cioară de la Vulcan și mulți alții care au vizitat Uniunea Sovie
tică, sínt acum vechi fruntași ai întrecerii socialiste. Minerului 
Iul;u Haidu de la mina Petrila care a învățat cu o deosebită stă
ruință din nesecatul tezaur al experienței sovietice reușind să 
devină un miner de frunte al patriei noastre, i-a fost decernat 
recent titlul de Erou al Muncii Socialiste.

Minerii patriei noastre sínt hotărîți să meargă ferm înainte 
pe drumul luminat de experiența glorioșilor mineri sovietici. 
Cinstind Ziua Minerului sovietic, minerii Văii Jiului își exprimă 
recunoștința fierbinte pentru ajutorul primit din partea minerilor 
sovietici și-i asigură că vor fi mereu în primele rînduri ale luptei 
pentru construirea socialismului în patria noastră, pentru apă
rui ea păcii în lume.

DIN VALEA JIULUI

Primele zile care s-au scurs 
de la 23 August, sînt zile In 
care colectivul de mineri și 
tehnicieni de la mina Aninoa- 
sa și-a fixat ca principal o- 
biectiv în întrecere dezvolta
rea succeselor dobîndite în 
cinstea marii sărbători a eli
berării. Harnicul colectiv de 
la această mină a și pășit cu 
hotărîre la dezvoltarea reali
zărilor și, în primul rînd, la 
sporirea producției de căr
bune.

Minerii și tehnicienii din 
sectorul IV al minei Aninoa- 
sa, sector fruntaș în întrece
re, depășiseră deja planul la 
producția de cărbune pînă în 
dimineața zilei de 27 august 
cu 12,9 la sută. deci cu 1.3 
la sută mai mult decît la 21 
august. Brigăzi de mineri din 
acest sector ca de exemplu 
cele conduse de tov. Augustin 
Guran. Bela Both, Vasile Han-

Au. trecut cîteva zile de la 
măreața sărbătoare a aniver
sării a 10 ani de la eliberarea 
patriei noastre de către Ar
mata Sovietică, In -acest scurt 
răstimp, colectivul minei Vul
can s-a străduit să-și sporeas
că realizările obținute în cin
stea zilei de 23 August.

In primele două zile lucră
toare după 23 August, în frun
tea luptei pentru creșterea

Succesele în muncă ale minerilor sovietici 
în cinstea Zilei Mineralii

Minerit din Donbas întîm- 
pină cu noi succese în muncă 
sărbătoarea tradițională a lu
crătorilor din industria carbo
niferă a U.R.S.S. — Ziua Mi
nerului —, care se sărbăto
rește la’ 29 august.

Zeci de mine din /acest ba
zin au și depășit cu mult pla
nul de extracție pe primele 
opt luni ale anului curent și 
dau combustibil în contul lu
nii septembrie. Printre ele, 
sînt fruntașe în întrecere mina 
„Rumianțev“ din Gorlovka, 
mina „Riselev“ și mina nr. 28 
„Stalin“ din Cistiakovo. Co
lectivele minelor fruntașe și-au

Spre noi succese 
țig și llie Roșioru, și-au în
trecut normele de lucru în zi
lele de 24-26 august cu 25-51 
la sută.

Noi succese în sporirea pro
ducției de cărbune au obținut 
și minerii din sectorul II al 
minei. Lucrînd într-un abataj 
cu front scurt, abataj în care 
se obține o mai bună utilizare 
a tehnicii și un spor conside
rabil de producție față de a- 
batajele cameră, brigada mi
nerului Petru Nistor și-a în
trecut norma cu 56 la sută în 
ultimele trei zile. Alte brigăzi 
din acest sector cura sînt cele 
conduse de minerii Ioan Ber- 
eea, Dumitru Pitea și Iosif 
Petre, au obținut depășiri de 
norme d ■ 20-50 la «ută.

In toate sectoarele minei 
Aninoasa s-au obținut în ul
timele zile însemnate sporuri 
la producția de cărbune și 
s-a excavat un volum m i 

Sporesc realizările minerilor
de cărbune în sector ■‘ăi I șiproducției de cărbune s-a si

tuat colectivul sectorului IV 
condus de tehnicianul Vasile 
David. Numai în acest scurt 
interval de timp producția de 
cărbune a sectorului a cres
cut cu 1,9 la sută, lucru care 
a făcut ca sectorul să aibă în 
prezent o depășire de plan de 
12,7 Ia sută. Cu 1,2 și respec
tiv'1.4 a crescut în acest in
terval de timp și producția 

îndeplinit cu cinste angaja
mentele luate în cadrul între
cerii socialiste pentru intîm- 
pinarea sărbătorii minerilor.
In cinstea acestei sărbători, 

minerii de la trusturile ,,Ci- 
stiakovantrațit”, ,„Șahterskan- 
trațit" și „Ordjonikidzeugol“ 
au dat peste prevederile pla
nului o cantitate de cărbune 
egală cu cantitatea pe care 
și-au luat angajamentul s-o 
extragă în cursul anului 1954.

Întrecerea in cinstea Zilei 
Minerului a făcut să lărgeas
că rîndurile inovatorilor, ale 
fruntașilor în lupta pentru 
sporirea producției de cărbit-

mare de pregătiri. Ca întot
deauna, în fruntea luptei pen
tru îndeplinirea ritmică a pla
nului de cărbune și pregătiri 
se află brigăzile care aplică 
metoda graficului ciclic — 
metodă inspirată din bogata 
experiență a minerilor sovie
tici. Intre 1-25 august briga
da fruntașului întrecerii so
cialiste Gherasim Prața a ex 
tras peste prevederile ctclo- 
gramei 500 tone de cărbune, 
iar brigăzile ciclice conduse 
de minerii Ioan Oprean, llie 
Palotai, Ioan Moldovan, Că
rei Nagy si Nicolae Iordăches- 
cu au realizat peste plan în- 
tm 1-2 cicluri. i

Succesele înregistrate de că
tre brigăzi și colectivele sec
toarelor în primele zile de 
după 23 August au făcut ca i 
producția medie zilnică de 
cărbune a minei să crească 
cu 3-4 la sută.

11 ale minei.
Printre brigăzile de mineri 

care au obținut noi succese 
in muncă se află și cele con
duse de tov. Andronic Iovan, 
Pavel Boyte, Alexandru Cioa
ra, Nicolae Prisăcaru, Lazăr 
Reti, Octavian Iancu, Andrei 
Vizi și altele, care și-au de
pășit cu 45-112 la sută nor
mele de lucru.

ne. Frații Ivan și SaveH Fe- 
dorenkc,. mecanici de haveză 
la mina „Lutughin“, au rea
lizat o productivitate excep
țional de mare a hăvezei — 
peste 22.000 tone pe lună. Bri
gada de combine a lui Gon- 
cearov de la mina nr. 3 b.is 
din Cistiakovo extrage în fie
care lună, cu ajutorul combi
nei carbonifere, peste 14.000 
tone de antracit.

Potrivit tradiției, lucrătorii 
constructori se străduiesc sa 
termine de Ziua Minerului 
noi case de locuit și instituții 
cultural-sociale. (Agerpres).

Brigada de tineri com somoliști a lui K. Bektasov de la mina nr. 5 din Lengher 
(Kazahstan) își depășește cu mult sarcinile de plan la extracția cărbunelui (De la 
stînga spre dreapta) : S. Nesterenko, 1. Fedorov, Ș. Dibui atoy, K. Bektasov, V. Pobed- 
niski, C. Atnikov, I. Șulga, A. Baiaghisov, 1. Iscacov. D. Vinogradski.



STEAGUL ROȘU

Rînduri de la minerii 
sovietici

Brigadierului Haidu luliu, 
Colectivului de mineri din Pe
trila

Dragi prieteni,

Am primit scrisoarea dvs. prin 
care ne comunicați despre succesele 
colectivului vostru în cistea zilei de 
1 Mai, ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc de pretu
tindeni. Primind scrisoarea dvs. 
ne-am bucurat de succesele pe care 
le obțineți.

Minerii de la mina noastră au în
registrat însemnate victorii în pro
ducție. In cinstea sărbătoririi a 300 
de ani de la unirea popoarelor u- 
crainean și rus. mina noastră a dat 
peste plan multe mii de tone de 
antracit de cea mai bună calitate. 
In prezent, colectivul minei luptă 
pentru a întîmpina cum trebuie săr
bătoarea minerilor — Ziua Mine
rului. In acest an, aceasta se va 
sărbători la 29 august. Ziua Mine
rului se apropie și dCși noi avem 
unele greutăți de natură geologică, 
sîntem convinși că vom trece peste 
ele și vom da patriei noastre, ca și 
în trecut, mii de tone de cărbune 
peste plan.

Dragi. prieteni.

Să ne scrieți mai des atît «te.-pre 
succesele dvs. cît și despre lipsuri; 
noi vom fi totdeauna bucuroși să 
vă împărtășim experiența noastră 
și să răspundem la toate problemele 
care vă interesează. Minerii de la 
mina noastră se interesează cum 
trăiți voi, cum a fost organizată 
odihna minerilor, unde petrec ei 
concediul lor de odihnă. Vă rugăm 
să ne povestiți despre toate acestea 
în scrisoarea' viitoare. Vă dorim din 
toată inima, dragi tovarăși, multe 
succese în viața și munca dvs.

Cu salut frățesc în numele co
lectivului de mineri de la mina 

18 „STAUN"
Președintele Comitetului de în

treprindere N. Momot 
24 iulie 1954.

Pentru minerii 
sovietici

In orașele și așezările miniere din 
bazinul carbonifer al iDonețului se fac 
pregătiri intense în cinstea Zilei Mi
nerului. Pe șantierele noilor case de 
locuit, cluburi, școli, instituții cultural- 
socîale, se execută ultimele lucrări.

Construcția de locuințe și de insti
tuții cultural-sociale pe lîngă minele 
Ucrainei a luat o deosebită amploare 
în anii celui de al cincilea cincinal. In 
cursul celor trei ani și jumătate care 
au trecut, pentru minerii republicii 
s-au construit case cu o suprafață lo
cativa de peste 1,5 milioane m2. In 
afară de aceasta, aproximativ 10.000 
de muncitori și ingineri și-au construit 
case proprii, cu ajutorul creditelor a- 
cordate de stat. In jurul minelor, în 
diferite regiuni au apărut nu numai 
așezări muncitorești, ci adevărate 
orașe printre care Șahtersk, Dobropol 
etc-

La minele din Ucraina au fost date 
în exploatare 629 localuri de școală, 
cluburi, cinematografe, grădinițe de 
copii și creșe.

In decursul acestor trei ani și jumă
tate, pentru minerii republicii s-au 
construit 67 spitale, dispensare, poli
clinici.

Statul se îngrijește ca muncitorii să 
poată învăța, să-și poată completa cu
noștințele tehnice. In acest scop a fost 
creată și se lărgește necontenit o rețea 
de școli și cursuri tehnice care numai 
anul acesta vor fi frecventate de 
114.000 oameni. iAgerpresl.

IN VIZITĂ LA PRIETENI DRAGI
— impresii ale oamenilor muncii din Valea Jiului care au vizitat U.R.S.S. —

Am avut marea fericire să vizitez 
Uniunea Sovietică, să văd cum mun
cesc și cum trăiesc minerii sovietici. 
Timp de mai multe săptămîni de zile 
am vizitat orașele și minele din ba
zinul carbonifer Donbas și în mod 
deosebit mina Rumianțev.

Ceea ce m-a impresionat în deosebi 
aici a fost tehnica modernă cu care 
sínt înzestrate minele și felul în care 
minerii sovietici o folosesc.

In minele sovietice operațiile de 
tăiere, încărcare și transportare a 
cărbunelui, se execută cu ajutorul ma 
șinilor pe care minerii le mînuiesc cu 
multă pricepere. O largă răspîndire 
și-au găsit havezele de tip nou, a că
ror capacitate întrece aproape de două 
ori pe cea a mașinilor construite ina- 
irte de război, și combinele carbo
nifere care execută în același timp 
tăierea și încărcarea cărbunelui. De 
asemenea, în minele sovietice funcțio
nează diferite modele de transpor
te are-screper.

Vizitînd diferite mine din Donbas 
mi-am dat seama că pentru a folosi

■A-
In 1952, am vizitat Uniunea So

vietică, într-o delegație de oameni 
ai muncii din țările de democrație 
populară. Cu această ocazie am putut 
vedea viața fericită a minerilor so
vietici. Dintre minerii pe care i-am 
cunoscut mi-a rămas în minte figura 
unui combiner de la minele de cărbuni 
din Tuia, pe nume Ivan Țirițenco. 
Chiar în abataj ne-am cunoscut în fața 
combinei pe care o mînuia. Mai vă
zusem mașina aceasta, dar nu la lu
cru, de aceea primele cuvinte pe care 
le-am schimbat au fost despre ea. 
„Cît taie?” l-am întrebat. Mi-a răspuns: 
In 8 ore taie un front de 50 metri, pe 
3 m. înălțime și 1,20 adîncime și a 
rîs de mirarea ce de sigur mi-o citise 
pe față. „Dă-mi voie să încerc” am 
zis, și am și apăsat pe butonul de por
nire. Am tăiat o postată bună în fron-

★
Mi-amintesc cu drag de călătoria 

pe care am făcut-o, acum trei ani, în 
Uniunea Sovietică. De neuitat au ră
mas pentru mine zilele petrecute prin
tre minerii din Donbas.

Intr-o zi, un miner tînăr din Gor- 
lovka ne-a invitat acasă la el. II che
ma Ivan. Celălalt nume nu-1 mai re
țin. Intrînd în casa lui Ivan am pu
tut să-mi dau seama de condițiile de 
viață ale minerilor sovietici. In casa 
lui am văzut mobilă frumoasă, aparat 
de radio, covoare, tablouri și picturi 
pe pereți și toate cele trebuincioase în 
casă. Ivan ne-a arătat automobilul 
„Pobedâ” cu care face excursii sau 
pleacă în concediu. Foarte mulți mi
neri sovietici au mașini și motociclete 
proprii. In curtea multor mine am 
văzut staționînd numeroase mașini cu 
care minerii vin dimineața la serviciu. 

Experiența minerilor sovietici — chezășia victoriilor noastre
Sărbătorirea Zilei glorioșilor miners sovietici care 

prin munca lor contribuie la construirea comunismului, 
ne face să ne* îndreptăm către ei gîndurile cu dragoste 
și recunoștință.

Nu se poate spune că înainte nu cunoșteam mine
ritul. Anii îndelungați de muncă în subteran au făcut 
să fim stăpîni pe meseria mineritului. Insă înainte lucram 
cu unelte primitive.

Ziua eliberării patriei noastre de către Armata So
vietică a însemnat o cotitură în munca și viața minerilor. 
Ca urmare a ajutorului multilateral și îrățesc al Uniunii 
Sovietice, minele noastre au fost înzestrate cu mașini 
de încărcat, combine, haveze, locomotive electrice cu tro- 
ley și acumulatori și alte utilaje moderne care măresc 
considerabil productivitatea muncii și ușurează mult 
eforturile minerilor. Desigur, folosirea acestor utilaje a 
necesitat îmbogățirea cunoștințelor noastre în minerit. 
Tehnicienii sovietici veniți în Valea Jiului ne-au inițiat 
în mînuirea mașinilor, ne-au arătat metodele cele mai 
bune de muncă pentru a obține c productivitate sporită. 
Pline de bogate învățăminte au fost schimburile de 
experiență cu minerii sovietici care ne-au vizitat țara. 
Minerii Ștefan Mihai și Alexandru Cioara de la mina 
noastră care au vizitat mai multe mine din Uniunea So

din plin tehnica înaintată este nevoie 
de mineri cu o înaltă calificare profe
sională. Și minerii sovietici au într-a- 
devăr un înalt nivel de calificare pro
fesională. In acest scop ei învață con
tinuu. Am cunoscut mineri și tehni
cieni, tineri și vîrstnici care învață în 
diferite școli, începînd de la cursurile 
de calificare, pînă la institutele de în- 
vățămînt superior.

O atenție deosebită acordă minerii 
sovietici calificării de noi cadre de 
mineri la locul de muncă. Astfel din 
rîndul tinerilor absolvenți ai școlilor 
fabripă uzină se formează brigăzi de 
mineri. La fiecare trei brigăzi din a- 
cestea se repartizează cîte un miner 
vîrstnic, cu experiență în minerit. 
Acesta îi ajută pe tinerii mineri să-și 
organizeze bine munca în brigadă, să 
aplice metode înaintate și să foloseas
că din plin tehnica modernă pentru a 
obține rezultate cît mai bune în mun
că. In felul acesta în minele sovietice 
cresc cadre de nădejde, pricepute, 
pline de inițiativă.

★
tul larg de cărbune pînă m-am oprit. 
„La noi ești oaspe, mi-a zis, n-ai venit 
să lucrezi, ci să vezi și să te bucuri, 
iar apoi să spui-celor din R.P.R. ce-ai 
văzut aici”. Și din vorbă în vorbă cer- 
cetîndu-1, am aflat că-i stahanovist cu 
o mulțime de medalii, ordine și alte 
distincții. Spunea că trăiește într-o 
casă proprie construită din cîștigul 
său. Apoi mi-a zugrăvit, cele 
povestite de tatăl său, în legătură cu 
viața de cîine pe care .au dus-o mi
nerii sub puterea țarilor, viață asemă
nătoare cu cea a minerilor noștri sub 
regimul burghezo-moșieresc. In timp 
ce povestea eu cu urechile îl ascultam 
și-n vreme ce vorbeam de întunerec, 
noroi și accidente mortale, eu vedeam 
în jur ce le-a adus puterea sovietică 
— lumină de ta' becuri tubulare ca de 
ziuă, pînă în ort, mașini perfecționate

★
Cîțiva dintre ai noștri stăteau în 

cumpănă cînd Ivan spunea că cîști- 
gă 7—8.000 ruble lunar. Văzîndu-ne 
îndoiala, minerul sovietic a scos din 
buzunar carnetul de salarizare. Aces- 
ta-i era cîștigul.

Tot la Gorlovka am fost în vizită 
la uh miner în vîrstă de peste 60 ani. 
In casa lui am văzut același belșug. 
Bătrînul miner locuia într-o casă 
nouă. Din toate cîte am văzut la el. 
m-a impresionat cel mai mult colec
ția sa de bibelouri (obiecte mici de 
artă). Banii pe care i-am cheltuit pe 
aceste obiecte, spunea bătrînul miner, 
ar fi ajuns altei familii să trăiască 
un an de zile.

Peste tot unde am umblat prin așe
zările miniere am putut vedea palate 
de cultură, cluburi, cantine, policlinici, 
magazine, teatre pentru mineri, creșe

Toate acestea mi-au fost împărtășite 
eu multă bunăvoință de către minerul 
fruntaș Evdochim Rubanțev de la mi
na Rumianțev din Donbas.

înapoiat la mina Petrila eu m-am 
străduit să aplic în viață toate cele 
ce-mi împărtășise prietenul meu din 
Donbas. Astfel, în ultimii ani, eu 
am calificat la locul de muncă 45 
mineri. Printre aceștia se numără tov. 
Androane Iosif, Fiilop Petru, Toth Iosif, 
Mihai Ștefan și alții. Acestora eu am 
căutat să le împărtășesc experiența 
mea, astfel îneît mineritul să numai 
aibă taine pentru ei — așa cum m-a 
învățat Rubanțev. Acum ei au devenit 
cadre de nădejde ale minei noastre.

Ca unul care am avut multe de în
vățat de la eroicii mineri sovietici, eu 
le transmit acum cu prilejul zilei lor 
un călduros salut.

IULIU HAIDU
miner, Erou al Muncii Socialiste, 

mina Petrila
ir

și cîte altețe. Cînd ne-am despărțit 
mi-a spus că el are toată încrederea 
că și la noi o să fie ca la ei, numai 
pentru aceasta noi trebuie să luptăm 
și să nu dăm cuceririle de pînă acum 
din mîini dușmanului. Și într-adevăr 
a avut dreptate. Noi sîntem în drum 
spre socialism, spre viața fericită așa 
cum este viața oamenilor sovietici.

Și eu am început să simt cîte ceva 
din viața nouă pe care o trăiește 
Tiriț&nco. Pînă în prezent am fost 

• decorat de două ori cu Ordinul Mun
cii, mi-am cumpărat două rînduri de 
mobilă, radio, mașină de cusut, iar 
acum am în construcție o casă pro
prie, cu patru camere, baie, bucătărie, 
unde îmi voi petrece în tihnă bătrîne- 
țele.

DAMIAN IOAN 
brigadier, mina Lupeni, 

decorat cu „Ordinul Muncii"
★

și cămine de zi pentru fiii acestora. 
Grija Statului Sovietic pentru mineri 
este puternic oglindită în toate aceste 
realizări pe care le întîlnești în toate 
regiunile miniere.

La Gorlovka am asistat la inaugu
rarea unui club pentru mineri; am luat 
apoi parte la un program artistic pre
zentat de elevii școlii din localitate; 
am vizionat spectacole la teatrul lo
cal, am vizitat magazine încărcate cu 
mărfuri, etc. Ceea ce pot spune este că 
minerii sovietici trăiesc o viață cum 
nici nu mi-aș fi putut închipui înainte.

De Ziua lor eu transmit minerilor 
sovietici un călduros salut și le urez 
să dobîndească noi succese în lupta 
pentru construirea comunismului 

CAROL NAGY 
brigadier, mina Aninoasa 

decorat cu „Ordinul Munci"'

vietică s-au reîntors cu un bogat bagaj de cunoștințe pe 
care ni le-au împărtășit și nouă.

In cel de al doilea cincinal, mina Vulcan, mină re
deschisă în anii puterii populare, trebuie să devină una 
dintre cele mai mari mine din țară. La dezvoltarea 
de viitor a minei, o coniribuție însemnată trebuie să adu
că sectorul nostru de pregătiri. Pentru a ne putea achita 
cu succes de sarcinile ce ne revin, noi ne străduim să 
aplicăm în practică cele învățate de la minerii sovietici. 
!n prezent, jumătate din numărul brigăzilor de mineri 
din sectorul nostru aplică metoda graficului ciclic, iar 
majoritatea minerilor aplică metodele Voroșin și Janda- 
rova. Acest lucru a făcut ca sectorul nostru să-și depășeas
că simțitor sarcinile de plan pe lunile iunie și iulie. Prin 
aplicarea metodelor de muncă ale minerilor sovietici 
brigăzile noastre înregistrează lună de lună depășiri 
medii de normă între 40—80 la sută, fapt pentru care noi 
primim lunar salarii între 1400—2500 lei.

.Exprimîndu-ne recunoștința față de bravii mineri 
sovietici, noi sîntem hotărîți să obținem noi realizări în 
producție, să le urmăm exemplul glorios.

ANDREI VIZI, OCTAVIAN IANCU, NICO- 
LAE GROSS — mineri, CAROL GOLGOȚ 
— tehnician, sectorul VIII mina Vulcan
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O mină fruntașă din bazinul Moscovei Odihna minerilor sovietici
Colectivul minei nr. 68 a 

combinatului „Tulaugol“, din 
bazinul carbonifer al Mosco
vei, este vestit prin succesele 
sale în muncă și prin măies
tria cu care și-a însușit teh
nica minieră.

Mina nr. 68 — rod al celui 
de al V-lea cincinal — a fost 
dată în exploatare la sfîrșitul 
anului 1952, cu o capacitate 
proiectată de 1.000 tone de 
cărbune pe zi.

Statul Sovietic a înzestrat-o 
generos cu mijloace mecani
zate. In toate abatajele func
ționează combine sau haveze, 
la transportul cărbunelui se 
folosesc conveiere cu raclete 
și cu bandă rulantă, prin ga
leriile de evacuare circulă 
trenuri tracționate de puter
nice locomotive electrice de 
10 .tone. Galeriile sînt lumi
nate pe întreaga lor întinde
re cu becuri de lumină diurnă.

însușirea în ritm rapid a 
mînuirii tehnicii miniere mo
derne și organizarea justă a 
muncii au ajutat minerilor 
să depășească capacitatea 
proiectată. Numai după cinci 
luni de la darea în ex
ploatare a minei, capacita
tea prevăzută în proiect a 
fost depășită. In martie 1953 
aici se exfrăgeau aproxima
tiv 1.100 tone de cărbune 
pe zi.

In scopul de a spori conti
nuu producția de cărbune, de 
ă perfecționa producția din 
punct de vedere tehnic, de a 
ridica productivitatea muncii 
și a reduce prețul de cost al 
cărbunelui, în mină au fost 
înfăptuite o serie de măsuri.

Două abataje, în care au 
fost introduse combine „Don- 
bas“. au început să lucreze 
pe baza graficului ciclic în 
cadrul căruia 12 ore sînt fo
losite pentru extragerea căr
bunelui, iar 12 ore — pentru 
executarea reparațiilor și a 
lucrărilor pregătitoare; Aba
tajele lucrează în cupluri; în 
timp ce într-unul se extrag 
cărbuni, în celălalt se fac 
pregătirile. Această organiza
re a muncii permite să se 
deservească fără întrerupere 
fronturile de abataj cu vagoa
ne goale și să se asigure 
funcționarea lor constantă pe 
baza graficului ciclic.

La început în fronturile de 
abataj unde se lucrează cu 
combinele, lucrurile nu mer
geau tocmai bine. Dificulta
tea principală consta în fap
tul că combinele nu asigurau 
extracția deplină a cărbune
lui. Brațul mașinii, calculat 
să lucreze în straturi cu o 
grosime de pînă la 1,3 m., fă
cea un făgaș înalt numai de 
un metru. Dar grosimea stra
tului din mină depășea doi 
metri; cînd se lucra cu com
bina pe coperiș rămînea prin-

de inginer V. SOSNOV

să o mare cantitate de căr
bune.

Acest cărbune nu permitea 
să se consolideze frontul de 
abataj după trecerea combi
nei și chiar se surpa; cărbu
nele trebuia încărcat pe con- 
veier cu mîna. Toate acestea 
stînjeneau desfășurarea nor
mală a lucrărilor în frontul 
de abataj.

Atunci minerii au fixat su 
plimentar pe combină, un așa 
numit braț de tăiere, avînd 
înălțimea de 1,8 m. Grosimea 
cărbunelui rămas, prins de 
plafon, a scăzut considerabil. 
Acest cărbune putea fi ușor 
desprins cu ciocanele de aba
taj și astfel, acum nu mai e- 
xista nimic care să împiedi
ce fixarea armăturii de susți
nere imediat după trecerea 
combinei. Extracția, cărbune
lui în fronturile de abataj 
unde se folosesc combine, a 
sporit considerabil, iar prețul 
de cost al acestuia a scăzut 
cu 1,83 ruble per tonă.

La străpungerea galeriei 
direcționale principale a fost 
folosită o combină de înain
tare „PK-2M“.

Lucrările de înaintare s-au 
executat după graficul ciclic 
în 24 de ore, fiecare ciclu fi
ind îndeplinit în cadrul unui 
schimb. Graficul ciclic preve
de o pauză de patru ore după 
fiecare schimb în vederea lu
crărilor pregătitoare și de re
parații. Chiar din prima lună, 
cu ajutorul combinei s-a îna
intat în galerie cu 150 m., iar 
ulterior înaintarea s-a ridicat 
pînă la 200-217 metri pe lună.

Experiența acestor brigăzi a 
fost adoptată și de alți lucră
tori din frontul de înaintare.

Pe lîngă viteza înaltă de e- 
xecutare a lucrărilor, înainta
rea cu combina a îmbunătă
țit considerabil indicii tehni- 
co-economiei ai muncii lucră
torilor din frontul de înain
tare: productivitatea muncii 
lor a sporit cu 240 la sută 
față de înaintarea cu ajutorul 
ciocanelor de abataj, manope
ra lucrărilor s-a redus cu 
peste 65 la sulă, prețul de cost 
al metrului liniar de abataj a 
scăzut cu aproape 52 ruble.

La mină s-a dat o mare a- 
tenție reducerii numărului de 
lucrători auxiliari. Automati
zarea comandei celor 10 in
stalații de pompare a permis 
să. se sporească considerabil 
productivitatea muncii. In 
punctele unde cărbunele de 
pe conveiere este încărcat în 
vagonete, au fost montate ta- 
chete electrice, ceea ce a u- 
șurat munca manipulanților 
de vagonete și a permis să 

se elibereze 80 la sută din 
muncitorii care se ocupau 
înainte cu împingerea vago- 
netelor cu mîna. Combinele 
..Donbas“, havezele, conveie- 
rele cu bandă rulantă și cu 
raclete au fost trecute la con
ducerea de la distanță. Toți 
muncitorii eliberați de lă a- 
ceste lucrări au fost folosiți 
la alte munci mai productive.

în 1953, la mină a fost in
trodus de asemenea un proce
deu mecanic de susținere lă 
dirijarea acoperișurilor fron
turilor de abataj, cu ajutorul 
unor troliuri speciale. Acest 
lucru a permis să se reducă 
aproape lă o treime timpul 
necesar executării unor ope
rații incompatibile cu alte lu
crări, și a jucat un rol im
portant în desfășurarea lu
crului fără întreruperi îfi fron
turile de abataj pe baza gra
ficului ciclic. In afară de a- 
ceăsta, datorită noului proce
deu se economisește aproape 
de două ori mai mult mate
rial lemnos de consolidare în 
vederea folosirii lui pentru a 
doua oară.

La însușirea cu succes a 
mînuirii tehnicii înaintate și 
a organizării muncii pe baza 
graficului ciclic a contribuit 
în considerabilă măsură ini
țiativa creatoare a minerilor, 
inginerilor și tehnicienilor. 
Introducerea în producție 
a propunerilor inovatorilor a 
constituit o contribuție esen
țială la realizarea succeselor 
obținute de colectivul mineri
lor de la mina nr. 68.

Planul producției de căr
bune pe primul semestru al 
acestui an a fost îndeplinit 
în proporție de 102,4 la sută. 
In primele șase luni ale anu
lui curent minerii au extras 
aproximativ șapte trenuri de 
combustibil peste plan.

Productivitatea muncii unul 
lucrător a depășit încă în cel 
de al doilea semestru al anu
lui 1953, productivitatea pre
văzută în proiect și continuă 
să crească. In primul semes
tru al anului 1954 aici s-a ex
tras, pe cap de muncitor, a- 
proape cu 1,5 tone mai mult 
cărbune decît în 1953 și 7,7 
tone mai mult decît în decem
brie 1952 — prima lună după 
darea în exploatare a minei.

A fost mult redus prețul de 
cost al cărbunelui. Nu
mai datorită consumului e- 
conomicos al materialelor, la 
mină se economisesc 1,20 ru
ble la fiecare tonă de cărbu
ne extras.

Pentru obținerea de indici 
înalți în producție, colectivul 
minei nr. 68 a fost distins de 
cîteva ori cu premii ale Con
siliului Central al Sindicate
lor din Uniunea Sovietică și 
ale Ministerului Industriei 
Cărbunelui. (Agerpres).

Pe litoralul caucazian al Mării Negre este si
tuată localitatea Soci, una din cele mai mari 
stațiuni balneare ale Uniunii Sovietice. Pe țâr- [ 
mul pitoresc al mării, pe o fîșie lungă de 30 km., 
se înșiră 50 de sanatorii, case de odihnă și alte 

i diferite așezăminte curative speciale, puse toate 
| la dispoziția oamenilor muncii.

La Soci se află și un sanatoriu al minerilor 
; sovietici, ’purtînd numele lui Ordjonikidze. Sa

natoriul, ca și întreaga stațitîne balneară, func
ționează în tot cursul anului. Odihna și trata
mentul durează^ o perioadă de 28 de zile. La 

i ' sanatoriul l,Ordjonikidze“ se odihnesc conco- I 
mitent 326 de persoane, venite aici din diferite 
bazine carbonifere ale țării.

ÎN CLIȘEE : (Sus) : Minerul B. Bondorevski 
(Donbas), ing. Maria Odulo (Kuzbas) și arma
torul A. Stasicuci (Kohtlazarve-Estoniaj în fața 
sanatoriului Ordjonikidze« din Soci. (Mijloc) : 

Mineri atlați la odihnă în sanatoriul Ordjoni
kidze. (Stingă jos) : La cantină în timpul prîn- 
zului. (jos dreapta) : Odihna c'a și munca îi ■ 
apropie pe oameni. Ing. Alexandra Voronțova 
(Kuzbas) și minerii N. Golicov și N. Melnicov 
(Donbas) s-au 'împrietenit.
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Mișcarea poporului francez împotriva creării 
„armatei europene“ a luat o amploare uriașă

PARIS (Agerpres). — Odată cu 
apropierea datei începerii dezbateri
lor parlamentare pe marginea tratatu
lui C.D.E., mișcarea populară împo
triva înarmării Germaniei occidentale 
la adăpostul „armatei europene” ia în 
Franța o amploare uriașă.

După cum anunță ziarul „L’Huma
nité”, un funcționar al Ministerului 
Afacerilor Externe, primind la 24 au
gust o delegație a partizanilor păcii 
din departamentul Seine-et-Oise, a 
declarat că aceasta este a 150-a dele
gație care cere renunțarea la politica 
de înarmare a Germaniei occidentale.

In întreaga țară se strîng semnă
turi pe petiții de protest împotriva re
învierii Wehrmachtului german agre
siv. Numai în departamentul Bouches- 
du-Rhone asemenea petiții au fost 
semnate de peste 450.000 de locuitori, 
printre care 20 de consilieri generali, 
40 „de consilieri municipali și 9 depu- 
tațî în Adunarea Națională.

Numeroși deputați,, răspunzînd che-

Greve în Anglia și Japonia
LONDRA (Agerpres). — Greva 

docherilor din portul Huli care du
rează de zece zile continuă, parali- 
zînd întreaga activitate a portului.

Miercuri după amiază au declarat 
grevă și docherii din portul Goole.

★
TOKIO (Agerpres). — După cum

Situație încordată în Brazilia
NEW YORK (Agerpres). — După 

cum anunță corespondentul din Rio 
de Janeiro al agenției Associated 
Press, Gafe Filho a fost desemnat 
președinte al Braziliei. El l-a numit 
pe generalul Eduardo Gomes minis
tru al Aviației. Generalul De Costa 
ă rămas în postul de ministru de 
Război. Toți ceilalți miniștri din gu
vernul Vargas și-au înaintat demisia.

★

RIO DE JANEIRO (Agerpres). — 
Agențiile de presă occidentale rela-

Sp
Colectivul sportiv „Constructorul” 

Petroșani organizează duminică 29 
august între orele 10—14 la Petro
șani, un concurs de motociclete viteză 
pe circuit închis 

mărilor delegațiilor oamenilor muncii, 
declară că sînt hotărîți să respingă 
tratatul de la Paris. Deputatul gaullist 
Huel (din partea departamentului 
Basse-Marne) a declarat feroviarilor 
din orașul Chaumont : „Gu sau fără 
protocoluri, eu voi vota împotriva tra
tatului cu privire la comunitatea de
fensivă europeană. Sînt de acord că 
este necesar să se examineze ultimele 
propuneri sovietice” (cu privire la 
desfășurarea unor tratative în proble
ma germană).

Deputatul radical Massot a decla
rat unei delegații a muncitorilor din 
orașul Digne (departamentul Basses- 
Alpes) că va vota împotriva tratatu
lui de la Paris. „O Europă formată din 
șase state, a declarat el, este o nebu
nie”.

Declarații analoage au făcut depu
tății Peltre (republican independent), 
Guislain (socialist), Dezarnaules (ra
dical) și alții. />• 

anunță posturile de radio japoneze, 
2.300 de muncitori ai arsenalului din 
Tokio au declarat la 25 august o gre
vă de 48 de ore. Ei fac parte dintr-o 
organizație sindicală afiliată la sin
dicatul muncitorilor din întreaga Japo
nie care deservesc trupele de garni
zoană americane.

tează că Rio de Janeiro, capitala 
Braziliei, luase miercuri seara aspec
tul „unui oraș în timp de război”. Pe 
străzi patrulau forțe polițienești și 
armate. Ambasada americană era 
păzită de 500 de soldați, iar clădirea 
era înconjurată de mitraliere.

Toate aceste măsuri nu au putut 
împiedica însă manifestațiile antigu
vernamentale ale populației. S-au 
produs ciocniri cu poliția, în cursul 
cărora a fost ucisă o persoană și ău 
fost rănite 38 de persoane.

ort
Se poate participa cu motociclete de 

toate categoriile.
La concurs participă sportivi din 

orașele: București, Sibiu, Alba-Iulia, 
Tg. Mureș, Deva, Hunedoara, Craio
va, Tg. Jiu, Timișoara, Arad etc.

Țărik de democrație populară 
pe drumul construirii socialismului

Mecanizarea proceselor de producție în minele 
și fabricile din R. P. Polonă

In întreprinderile industriale din 
întreaga Polonie, mecanizarea proce
selor de producție este în plină des
fășurare: se instalează un număr tot 
mai măre de noi mașini de mare pro
ductivitate.

Astfel, muncitorii de la minele 
carbonifere „Kosciuszko Nowa“ din 
voevodatul Cracovia, extrag acum o 
cantitate de cărbune aproape de două 
ori mai mare decît anul trecut, cînd 
a început exploatarea minelor. Acest 
succes, se datorește în mare măsură 
mecanizării proceselor care necesită 
un mare volum de muncă; printre al
tele, tăierea și transportul cărbunelui 
au fost mecanizate în proporție de 
100 la sută.

In ultimele cîteva luni, în mina 
Knurow, din voevodatul Stalinogrud, 
întreaga cantitate de cărbune a fost

îmbunătățirea condițiilor de trai ale minerilor 
din R. P. Ungară

După eliberarea țării, condițiile de 
trai ale minerilor din R.P. Ungară 
s-au îmbunătățit continuu. Prin apli
carea noilor măsuri adoptate de gu
vern au fost alocate sume însemnate 
pentru protecția muncii și pentru ri
dicarea nivelului material și cultural 
de trai al muncitorilor din industria 
grea. Astfel, pentru muncitorii din 
industria minieră au fost alocate în- 
tr-un singur an peste 40 milioane de 
forinți. La Komlo, Ajka, Padrag, Bar- 
ciks. și Maza au fost construite noi

Noi locuințe pentru minerii bulgari
In noul orășel industrial Madan 

din bazinul carbonifer Rodopi au fost 
construite, din fondurile alocate de

Minele din R.P.l). Coreeană sînt utilate cu noi mașini 
miniere sosite din țările prietene

Folosirea în minele din Coreea de 
nord a mașinilor și utilajelor primite 
din Uniunea Sovietică și din alte țări 
prietene a făcut să crească conside
rabil productivitatea muncii în minele 
coreene.

La multe mine au fost introduse 
puternice compresoare de aer primite 

transportată cu vagoane electrice de 
cîte cinci tone, folosite pentru prima 
oara în industria minieră a Poloniei, 
în transporturile subterane.

In bazinul carbonifer Walbrzych, 
tăierea și încărcarea cărbunelui se 
face prin mijloace mecanizate.

La uzina de autocamioane din 
Starachowice, voevodatul Kielce, a 
fost terminată asamblarea instalației 
automate pentru fabricarea capetelor 
de motor pentru autocamioane „Star- 
20“ și s-a făcut și proba acestor in
stalații. Acestea cuprind șase mașini- 
unelte noi, nefolosite pînă în prezent 
în Polonia.

In ultimele cîteva luni, fabricile de 
mașini textile din întreaga țară au 
primit aproximativ 260 de mașini- 
unelte de înaltă productivitate, de di
ferite tipuri.

băi pentru muncitorii mineri.
In fabricile și întreprinderile apar- 

ținînd Ministerului Industriei Grele 
al R.P. Ungare au fost construite 31 
de băi noi. Sanatoriul minerilor din 
Sikonda contribuie într-o măsură im
portantă la ocrotirea sănătății mine
rilor din bazinul carbonifer Pecs. .Au 
fost înființate de asemenea numeroa
se case culturale. Industria grea a 
R.P. Ungare a primit peste 103.000.000 
forinți pentru protecția muncii.

către stat, alte 90 de locuințe pentru 
mineri și familiile acestora.

in ultimii trei ani, statul a construit 
peste 7.200 locuințe pentru mineri.

din Uniunea Sovietică. Cîteva mine au 
fost utilate cu excavatoare sosite din 
Uniunea Sovietică și Cehoslovacia, și 
cu conveiere primite din Ungaria.

In luna iunie, minele din Hucia,n, 
de pildă, au dat o producție de peste 
trei ori mai mare față de primul tri
mestru al anului curent. (Agerpres)

Recent s-a deschis cu mare pompă 
la Bruxelles conferința miniștrilor A- 
faeerilor Externe ai celor șase țări 
din Europa occidentală care au sem
nat tratatul cu privire la „armata eu
ropeană”. După cum s-au exprimat 
unii observatori americani conferin
ța de la Bruxelles a avut drept scop 
„să pună capăt ezitărilor și tergi
versărilor și să reînvie armata euro
peană”.

In după-ainiaza zilei de 22 august, 
conferința de la Bruxelles și-a în
cheia* lucrările. In comunicatul dat 
publicității, se recunoaște că miniștrii 
celor șase țări „nu au putut să cadă 
de acord“.

La comunicatul privitor la rezulta
tele conferinței de la Bruxelles sînt 
anexate două documente: textul pro
iectului francez de proces verbal, cu
prinzând amendamentele la tratatul 
cu privire la „armata europeană“, și 
răspunsul la aceste propuneri, întoc
mit în numele celor cinci miniștri ai 
celorlalte țări. Spaak a lăsat să se 
înțeleagă că declarația celor cinci mi
niștri este destinată francezilor și are 
drept scop să-i convingă de avanta
jele actualului tratat cu privire la 
„armata europeană”.

Amintim că conferința de la Bruxel
les s-a deschis în condițiile în care 
cercurile guvernante ale S.U.A. ce
reau insistent Franței să ratifice cît 
mai grabnic tratatele de la Bonn și

Note și come ntarii externe

0 nouă înfrîngere a
Paris. Asupra Franței au fost exer
citate presiuni nu numai din partea 
Washingtonului ci și din partea 
Bonn-ului, unde revanșarzii vest-ger- 
mani manifestă o vădită nerăbdare.

Dar politica americano-bonnistă de 
reînviere a militarismului german a 
întîmpinat în Franța o rezistentă io- 
tărîtă din partea forțelor .nati mal-, 
patriotice.

Dacă timp de peste doi ani trata
tul cu privire la „armata europeană“ 
n-a fost ratificat de către parlamen
tul francez, aceasta se datorește fap
tului că majoritatea națiunii france
ze a apărat și apără cauza indepen
denței naționale și a securității țării. 
De acest lucru nu puteau să nu țină 
seama și mulți parlamentari fran
cezi.

In aceste condiții, unele cercuri po
litice din Franța au hotărît să recurgă 
la o serie de „amendamente” la tra
tatul de la Paris, pentru a atenua 
astfel opoziția față de acest tratat din 
partea unor anumite cercuri parla
mentare.

Aceste amendamente la tratat, care, 
firește, nu au modificat esența lui, ci 
s-au referit numai la forma și la a- 

dipiomației americane
de G. RASSADIN

mănuntele tratatului de la Paris, au 
fost prezentate la conferința de la 
Bruxelles de Mendes-France, primul 
ministru și ministru al Afacerilor Ex
terne al Franței. Adenauer, sprijinit 
de cercurile guvernante ale S.U.Ă., a 
continuat să pledeze pentru lozinca 
sar „Mai întîi ratificarea, iar apoi 
amendamentele“. Ministrul belgian al 
Afacerilor Externe. Spaak, recurgînd 
la tot felul de subterfugii diplomatice, 
a încercat fără succes să aplaneze 
contradicțiile ivite.

In ultima zi, la lucrările conferin
ței au intervenit fățiș diplomații a- 
mericani. După cum s-a mai anunțat, 
la Bruxelles au șosit în grabă amba
sadorul american Alger și trimisul 
S.U.A. pe lîngă „Uniunea europeană 
a cărbunelui și oțelului”, Bruce. Di
plomații americani nu s-au limitat la 
întrevederi cu participanții la confe
rința de la Bruxelles în afara Minis
terului Afacerilor Externe al Belgiei. 
După cum relatează ziarele din 
Bruxelles, în noaptea de 21 spre 22 
august, Alger și Bruce au sosit la 
Ministerul Afacerilor Externe al Bel
giei unde avea loc conferința celor 
șase miniștri. S-a făcut o pauză spe

cială pentru ca diplomații americani 
să aibă posibilitatea „să convingă“ 
pe unii miniștri. Acest amestec ame- 
îican nu a dat însă rezultatele pe care 
le aștepta Washingtonul, fapt pe care 
sînt nevoite să-l recunoască Statele 
Unite. Potrivit relatărilor corespon
dentului din Washington al agenției 
France Presse, „după ce s-au primit 
primele știri despre încheierea con
ferinței de la Bruxelles, la Washing
ton s-a creat impresia că s-a produs 
un eșec diplomatic”.

Conferința de la Bruxelles a arătat 
că organizatorilor americani ai unei 
noi grupări militare agresive în Eu
ropa și acoliților lor din Europa le 
vine din ce în ce mai" greu să mane
vreze și să ascundă opiniei publice 
esența agresivă a „comunității defen
sive europene“ și primejdia renaște
rii Wehrmachtului revanșard în Ger
mania occidentală. Acest lucru nu 
înseamnă însă că dușmanii păcii au 
renunțat la planurile lor mîrșave. 
Este de așteptat ca Franța și celelalte 
țări ale Europei occidentale să aibă 
de suportat o nouă presiune din nar- 
tea S.U.A

Washingtonul va încerca și de acum 
înainte să impună Franței și celor
lalte țări din Europa occidentală tra
tatul cu privire la „armata europea
nă“, al cărei schelet — potrivit unel
tirilor clicii militariste americane — 
trebuie să devină Wehrmachtul. (Ax 
gerpres). („Pravda”) j
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