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Indochina și problema 
asigurării păcii în Asia

Opinia publică mondială urmărește cu atenție lucrările con
ferinței de la Geneva, unde se discută două din cele mai impor
tante probleme ale vieții internaționale din zilele noastre.

In cadrul conferinței, reprezentantul Republicii Democrate 
Vietnam — Fam Van Dong a făcut o importantă declarație care 
cuprinde propunerile guvernului R. D. Vietnam cu privire la re
stabilirea păcii în cele trei state ale'indochinei.

Ideea ce străbate declarația șefului delegației R. D. Vietnam 
este pacea, independența, unitatea, democrația. Aceasta este po
ziția guvernului R.D. Viefham. aceasta este poziția popoarelor 
din Indochina.

Prima propunere prezentată de Fam Van Dong este recu
noașterea de către franța a suveranității și independenței Viet- 
narriuiui, pe iniregul teritoriu, precum și a suveranității și in
dependenței statelor Khmer și- Patet-Lao. Această cerere expri
mă hotărîrea popoarelor din Indochina de a scutura pentru tot
deauna jugul colonialist francez. Se știe că imperialismul fran
cez a încercat de mult să subjuge întreaga Indochină. Astfel, la 
numai 20 de zile de la proclamarea Republicii Democrate Viet
nam, guvernul francez a pornit războiul pentru cucerirea Indo- 
chinei (23 septembrie 1945). /

Situația creată prin puternica rezistența a întregului popor 
vietnamez a silit pe colonialiștii francezi să semneze la 6 mar
tie 1946 un acord cu guvernul R. D. Vietnam în virtutea căruia 
„guvernul francez recunoaște Republica Democrată Vietnam ca 
stat liber”, obligîndu-se să înceteze operațiunile militare înce
pute la 23 septembrie 1945. .

Pentru colonialiștii francezi însă, acordul de la 6 martie 
1946 — așa cum a declarat Fam Van Dong — a fost numai 
un mijloc pentru introducerea trupelor lor în nordul Indochinei, 
de a ocupa, cu alte cuvinte, întreaga Indochină.

Aceasta însă n-au reușit s-o facă colonialiștii francezi. După 
cum secție Armata Populară ș eliberat trei sferturi din teritoriul 
țârii.

însuflețite de succesele repurtate de Armata Populară Viet
nameză de eliberare, popoarele din Khmer și Patet-Lao și-au 
strîns rîndurile în lupta pentru aceeași cauză — pace, indepen
dență, unitate, democrație. Astăzi mai bine de jumătate din 
teritoriul statului Patet-Lao se află sub controlul frontului de 
eliberare în frunte cu Sufanuvong. In Khmer de asemenea se 
duce o luptă dîrză împotriva colonialiștilor francezi.

întreaga lume știe că imperialiștii americani :ri ' lons-ifică în 
prezent amestecul în războiul indochineZ. Scopurile accestora con 
stau în înlăturarea treptată a francezilor din Indochina, trans 
formarea Indochinei într-o colonie americană, înăbușirea miș
cării de eliberare națională, transformarea teritoriului Indochinei 
într-un centru de agresiune în vederea invaziei americane în 
Asia de sud-est. Pe de altă parte, imperialismul ameri

can își bazează acest amestec pe ideea că astfel își va salva 
economia de criză, care după încetarea războiului din Coreea, 
a devenit pentru S.U.A. o primejdie deosebit de mare.

Cu tot amestecul american, trupele expediționare franceze 
suferă în Indochina o înfrîngere după alta. Planul Navarre, 
(după numele comandantului suprem al forțelor armate franceze 
în Indochina) care a fost întocmit cu ajutorul american și 
pentru aplicarea căruia imperialismul american a acordat ere-' 
dite militare însemnate, n-a îmbunătățit cu nimic situația mili
tară a inamicului.

Imperialismul american încearcă să-și justifice intervenția 
directă în Indochina prin ideia absurdă a apărării .Statelor Unite 
ale Americii, ca și cînd popoarele din Indochina reprezintă un 
pericol pentru S.U.A. De asemenea, el pretinde că intervenția 
salvează libertatea popoarelor din Asia. Nu este oare limpede 
că tocmai popoarele cele mai asuprite sînt în același timp cele 
mai ferme și mai hotărîte apărătoare a libertății ? Fără îndoială 
că da.

Poziția guvernelor S.U.A. și Franței față de problema în- 
dochineză este identică cu cea a reprezentanților acestora Ia 
conferința de la Geneva.
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Tot mai sus steagul întrecerii socialiste 
pentru o înaltă productivitate a muncii
Crește cantitatea de cărbune extrasă din abataje 

cu front lung la mina Aninoasa
La mina Anmoasa, numă

rul abatajelor cu front lung 
a crescut simțitor în ultimii 
doi ani. Dacă în preajma 
consfătuirii pe țară a munci
torilor mineri din iunie 1952, 
la mina Aninoasa nu exista 
nici un abataj frontal, astăzi 
aproape jumătate din pro
ducția minei este extrasă din 
ac^r- riea abataje, iar dacă 
socotim și abatajele în trepte 
răsturnate — peste 60 la su
tă.

In cursul acestui an la aba
tajele în trepte răsturnate, 
datorită unei mai bune orga
nizări a muncij, productivita
tea a crescut cu 20—36 -la 
sută în comparație cu produc
tivitatea medie realizată anul

trecut. In trimestrul 1, numai 
pe baza acestei sporiri a pro
ductivității muncii, minerii 
care lucrează în abatajele fi
guri ale minei Aninoasa au 
dat patriei un plus de aproxi
mativ 5000 tone de cărbune. 
In prima decadă a lunii mai 
brigăzile de mineri care lu
crează la abatajele în trepte 
răsturnate se mențin în frun
tea luptei pentru o producti
vitate înaltă. Astfel, brigada 
minerului Iosif Petre din sec
torul II al minei — sector 
fruntaș în întrecere — a de
pășit productivitatea planifi
cată în prima decadă cu 43 
Ia sută, iar brigada frunta
șului întrecerii socialiste Mi-

Noi snctese în întrecerea socialistă 
metodei graficului ciclic. Ci
frele de mai sus oglindesc pe 
deplin felul în care această 
brigadă folosește timpul de. lu
cru, utilajul și calificarea fie
cărui membru al ei.

In ultimul timp, cu toate 
că aproape fiecare brigadă 
de mineri de la mina Vulcan 
a fost încadrată cu munci
tori noi cu calificare slabă, 
numărul brigăzilor care do- 
bîndesc succese mari în di
recția sporirii productivității 
muncii este în continuă creș
tere. Spre exemplu, brigada 
minerului Iuliu Cziko, și-a în
trecut productivitatea planifi
cată cu 83 la sută. Tov. Iu-

Cu 100 la sută și-a întrecut 
brigada minerului Octavian 
lancu productivitatea planifi
cată W-prjiw«eeadă a lunii 
mai. Un prim rezultat al aces
tei sporiri a productivității 
muncii este depășirea sarcini
lor de plan programate în ci- 
clogramă cu 82 la sută, iar al 
doilea rezultat, care se va face 
simțit în ziua plății salariilor, 
va fi creșterea considerabilă 
a salariului fiecărui membru 
al brigăzii. Toate aceste rezul
tate dobîndite de către brigada 
minerului Octavian Iancu se 
datoresc aplicării creatoare în 
cadrul întrecerii socialiste a

Numeroase echipe de meca
nici și fochiști de la depoul 
de locomotive C.F.R. Petro
șani luptă pentru realizarea 
unor cît mai mari econom:' 
de combustibil și lubrefianți.

De exemplu, mecanicul Ioan 
Despa și fochistul Adalbert 
Griober care lucrează pe lo
comotiva 150.1013 au reușit 
ca prin aplicarea metodei pla
nului financiar al locomotivei 
'(folosirea rațională a combu
stibilului și lubrefianților), să 
realizeze m cursul lunii tre
cute economie de 60 tone 
combustibil convențîpnal. In

G. Bidault, ministrul Afacerilor Externe al Franței, a ajuns pînă 
acolo să spună că popoarele din Indochina sînt invadatoare în 
Indochina și că trupele franceze din indochina apără... Franța. 

Elementul esențial care se desprinde astăzi din problema 
indochineză este faptul că toate planurile folosite de diploma
ția occidentală în scopul înrobirii popoarelor Indochinei sînt sor
tite eșecului pentru că ele nu țin seama de năzuințele popoarelor 
Asiei si ale întregii lumi. Cercurile imperialiste nu vor să țină 
seama că popoarele sînt însetate de pace și libertate, de progres, 
șocial. Această cauză sfîntă a popoarelor va învinge. •

Popoarele lumii așteaptă ca conferința de la Geneva să gă
sească calea cea mai justă,-calea care corespunde intereselor 
asigurării păcii în lume pentru restabilirea păcii în Indochina.

Poporul romîn a primit cu deosebită căldură propunerile fă
cute de reprezentantul R.D. Vietnam la conferința de la Geneva 
El vede în aceste propuneri calea cea mai dreaptă pentru înce
tarea focului și restabilirea păcii din Indochina, pentru destin
derea continuă a încordării internaționale.

hai Tucacîuc din sectorul 111 
— tot cu 43 la sută.

Succese în direcția sporirii 
productivității muncii înre
gistrează și brigăzile de la 
alte lucrări miniere. De pildă, 
brigada de abataj frontal con
dusă de minerul Nicolae Ma- 
cavei a extras între 1 —10 mai 
cu 36 Ia sută mai mult căr
bune decît avea planificat, iar 
brigăzile din abatajele ca
meră conduse de minerii Vi- 
cențiu Ignătescu, Nicolae 

. Stanciu și Francisc Bodo — 
cu 29—-42 Ia sută.

La pregătiri, brigăzile con
duse de minerii Ilie Palotai, 
loan Guga, Laurențiu 
kloș, Teodor 
au întrecut 
planificată cu 
la mina Vulcan
liu Cziko se preocupă intens și 
cu dragoste de calificarea ti
nerilor mineri; brigada sa de
venind, pe drept cuvînt, q 
școală de calificare.

Și-au întrecut productivita
tea planificată cu 32-47 la su
tă în prima decadă a lunii 
și brigăzile minerilor Pavel 
Boyte, Andronic Iovan, Petru 
Feher și altele. Aceste brigăzi 
au îndeplinit pînă acum sar
cinile de plan pe prima jumă
tate a 
contul 
lăți a

Mi-
Fluture și alții, 

productivitatea 
30—50 la sută.

anului și lucrează în 
celei de a doua jumă- 
lunii iulie.

A. PANIȘ 
corespondent

La depoul C. F. R. Petroșani
persoane conduse de Iosif 
Barbura și Traian Balog au 
economisit în cursul lunii a- 
prilie 50 și respectiv 30 tone 
de combustibil, iar în prima 
decadă a 
mișit de 
tone de 
țional.

Luptînd cu abnegație pen
tru realizarea de cît inal 
mari economii, colectivul de
poului C.F.R. Petroșani a rea
lizat pe depou o economie de 
combustibil convențional în 
valoire de peste 140.000 lei.

prima decadă a lunii mai, 
această harnică echipă a eco
nomisit încă 18 tone de com
bustibil convențional.

Datorită aplicării planului 
financiar al locomotivei, echi
pele de mecanici conduse de 
tov, loan. Dascălu, Aurel Mar- 
cu, Ladislau Gostean, Vasile 
Enciu și alții de la trenurile 
de marfă, au economisit îr. lu
na aprilie între 50-58 tone ^ 
combustibil, iar în primele 10 
zile din luna mai au realizat 
o economie de 17—20 tone 
combustibil convențional.

Echipele de la trenurile de

lunii mal au econo- 
asemenea peste 20 
combustibil conven-

PENTRU APROVIZIONAREA OAMENILOR MUNCII
In scopul aprovizionării oa

menilor muncii din Valea Jiu
lui se deschid zi de zi noi 
unități comerciale aparținind 
O.C.L. și T.A.P.L.

Zilele trecute, T.A.P.L. a 
deschis un nou bufet în Pe
troșani, strada Gh. Ghorghiu- 
Dej. De la deschiderea sa bu
fetul a fost vizitat de nume
roși oameni ai muncii.

IN CLIȘEU : Un aspect 
din noul bufet al T.A.P.L. 
Petroșani.
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= DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI
Ocrotirea sănătății oamenilor muncii 

în Uniunea Sovietică
Minerii din Donbas sporesc producția de cărbune

Anul acesta, guvernul sovietic a 
alocat peste 29 miliarde de ruble pen
tru ocrotirea sănătății și dezvolta
rea culturii fizice. Această sumă de
pășește considerabil cheltuielile simi
lare din anii precedenți.

In 1954 va continua lărgirea re
țelei de așezăminte medicale. Mijloa
cele alocate de către stat vor-permite 
deschiderea a numeroase noi spitale, 
policlinici și case de naștere.

Numărul paturilor din Spitale vor 
spori cu 30.000. Creșele ce se con
struiesc în prezent sînt prevăzute pen
tru încă 53.000 copii. In Crimeea și 
Gruzia, îrr Extremul Orient și în 
Ural, în Siberia, pe litoralul Mării

IN CLIȘEU: Copiii de la ereșa unei uzine din Liubliti sînt veseli și ¡ericiți .
4. • •
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In U.R.S.S. sporește producția mărfurilor 
de consum popular

In Uniunea Sovietică se înfăptuiește 
cu succes programul de creștere a 
iavîntului rapid al producției de măr
furi pentru satisfacerea nevoilor popu
lației. Anul trecut, de pildă, producția 
de țesături de bumbac a fost cu 150 
milioane metri mai mare decît în 1952, 
producția de stofe de lînă pentru cos
tume a crescut cu aproape de două 
ori, au fost produse cu 20 milioane 
mai multe perechi de încălțăminte de
cît în anul 1952. Planul cincinal al 
producției de țesături de mătase a fost 
îndeplinit cu doi ani înainte de ter
men.

Anul acesta planul de producție al 
industriei ușoare a fost considerabil 
mărit. Numai în primele două luni 
ale anului curent au fost produse mai 
multe țesături de mătase cu aproap? 
80 la sută, țesături de lînă de calitate 
superioară — cu 12,5 lâ sută, lingerie

Baze legumicole și de cartofi în jurul orașelor
In împrejurimile orașelor și așeză- 

irilor muncitorești din regiunea Kara- 
fganda au fost create noi baze legumi
cole și de cartofi. Acum trei ani aici 
a fost obținută prima recoltă de car
tofi și legume de pe pămînturlle din 
zona lacuiui Balhaș, considerate ca 
improprii pentru culturile agricole. 
Suprafețele cultivate au atins aici 600 
hectare. In prezent legumicultorii din 
regiunea Balhaș și-au propus să spo
rească însămînțările și să ridice pro
ducția la "hectar. Se construiește o se
ră unde vor fi folosite deșeurile de corn 
bpstibil ale uzinei de topire a cuprului. 
Legumicultorii primesc un prețios aju
tor dm partea colectivului stațiunii 
experimentale de Ia Balhaș, care a ob

Baltice, se vor deschide noi sanatorii 
pentru oamenii muncii.

Datorită ridicării nivelului de trai 
al maselor populare și progreselor 
realizate în domeniul ocrotirii sănătă
ții, în 1953 mortalitatea populației a 
scăzut în U.R.S.S. de peste două ori 
în comparație cu 1927 și de peste trei 
ori în comparație cu anul 1913. In 
timp ce înainte de Revoluția din Oc
tombrie mortalitatea' în Rusia țaristă 
(calculată la 1.000 de locuitori) era de 
două ori mai mare decît în S.U.A și 
Anglia și aproape de două ofî mai 
mare decît în Franța, în prezent, în 
U.R.S.S., mortalitatea este mult mai 
scăzută decît în oricare din țările sus
menționate.

tricotată — cu 17 la sută, încălță
minte de piele — cu 12 la sută, con- 
fecțiuni — cu 15 la sută mai multe 
decît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Sortimentul mărfurilor de consum 
popular este tot mai bogat. Pentru 
anul 1954 au fost elaborate peste- 
5.000 noi modele de confecții, aproxi-’ 
mativ 3.000 noi modele de încălță
minte, 800 de noi desene pentru țesă
turi de mătase.

Sporirea producției industriei ușoa
re se realizează prin reconstrucția teh
nică a întreprinderilor existente șiț 
construcția de noi întreprinderi. In 
ultimii ani această ramură a indus
triei a primit peste 260.000 mașini din . 
cele mai moderne. Pentru construcția 
de întreprinderi ale industriei ușoare»' 
anul acesta se yor cheltui de peste» 
două ori mai multe fonduri decît în 
anul 1953.

ținut noi soiuri de cartofi și legume 
adoptate condițiilor locale.

Legumicultorii din Djezkazgan ex
tind considerabil suprafețele cultivate 
cu cartofi și legume. In așezarea Ken- 
gir se amenajează prima seră. Se fac 
pregătiri în vederea creării unui sov
hoz legumicol la Baikonur .

Se lărgesc bazele legumicole din 
jurul orașelor Karaganda și Tem:r- 
Tau. Spre sectorul. Toresneaki, unde 
sînt situate patru mari gospodăriî- 
anexe ale întreprinderilor din Temir- 
Tau, se întinde o linie electrică care 
va permite să se mecanizeze . toate 
procesele principale da producție

In colhozurile din zona de legume 
și cartofi a orașului Karaganda au 
fost construite zece sere.

t

Minerii din Donbas sporesc zi de 
zi producția de cărbune. Mașinile și,., 
mecanismele moder^cu care sînt în
zestrate într-un număr tot mai mare 
minele din Donbas, aii ușurat munca 
■minerilor ș: au creat condițiile nece
sare pentru ridicarea continuă a pro
ductivității muncii. La minele care 
fac parte din trustul ..Șahterskantra- 
țit”, fiecare șapte tone de cărbune 
din zece sînt extrase cu ajutorul com
binelor carbonifere. Aici a fost reali
zată cea mai înaltă productivitate din 
întregul bazin: fiecare muncitor care 
lucrează la extracția cărbunelui, dă 
cu două tone de cărbune mai mult de
cît prevede planul.

Minerii Donbasului, urmînd exem
plul muncitorilor de la întreprinderile 
din Moscova, desfășoară întrecerea 
pentru ridicarea continuă a producti
vității muncii. La minele combinatu
lui „Stalinugol”, alte 30 abataje vor 
extrage cărbunele cu ajutorul combi

Noul buget al asigurărilor sociale în U.R.S.S.
Anul acesta Statul Sovietic alocă 

24.700.000.000 ruble pentru nevoile a- 
sigurărilor sociale.

Această sumă, care este cu 
1.500.000.000 ruble mai mare decît 
suma cheltuită de sindicatele sovietice 
în aceleași scopuri anul trecut, va fi 
folosită pentru plata pensiilor de bă- 
trînețe, ajutoare pentru incapacitate 
de muncă etc. Totalul ajutoarelor a- 
cordate femeilor muncitoare pentru 

.graviditate, pentru nașteri și îngri
jirea noilor născuți este mai mare 
cu 275.000.000 ruble.

In U.R.S.S., administrarea fondu
rilor asigurărilor sociale este orga- 
siiiată pe cele mai largi baze demo
cratice. De acest'lucru se ocupă orga
nizațiile sindicale. Peste 1.500.000 
activiști sindicali — membri ai con
siliilor și comisiilor asigurărilor so
ciale participă direct la controlul asu
pra cheltuirii acestor mijloace.

Consilii ale asigurărilor sociale 
există în fiecare întreprindere și in
stituție. Ele sînt alese în cadrul adu

Construcția de locuințe individuale în R.S.S. Ucrainiană

i ’IN CLIȘEU: Interiorul cantinei din colonia muncitorească a uzinei Pe- 
? trov din Staiingrad

Sovietul orășenesc Kiev a reparti
zat parcele de pămînt și a acordat 
credite bănești unui grup numeros de 
cetățeni care doresc să-și construiască 
locuințe individuale. Printre aceștia 
se află muncitori de la diferite între
prinderi industriale, funcționari , ai 
instituțiilor sovietice, oameni de știin
ță, etc.

In prezent oamenii muncii din Kiev 
își construiesc aproximativ 7.000 de 
locuințe individuale. Anul acesta alți 

nelor. Aici s-au primit noile combine 
de tipul „SB”,ecu ajutorul cărora vi- 
teza da înaintare crește de peste cinci 
ori, nufărul muncitorilor fiind ace
lași. 'iute de mecanisme și mașini 
care lucrează în subteran 1 sînt tre- 
cute la comanda automată.

Minerii din Donbas folosesc cu 
pricepere și o altă rezervă de ridicare 
a productivității muncii — organiza
rea ciclică a producției. La mina 
„Lutughin“, unde această metodă 
înaintată este folosită în toate abata
jele și în transportul subteran, se ex
trage în prezent de două ori mai mult 
cărbune decît în 1951. Au crescut de 
asențenea și salariile minerilor.

Importante cuceriri în ‘ntrecerea 
pentru ridicarea productivității muncii 
au obținut și njulte alte întreprinderi. 
Peste 10C de mine din regiunea Sta- 
lino extrag în prezent cărbune .peste 
prevederile pianului.

nărilor generale ale muncitorilor și 
funcționarilor. Consiliile fixează cuan
tumul ajutoarelor pentru incapacitate 
temporară de muncă (în majoritatea 
cazurilo- -aceste ajutoare reprezintă 
100 la sută sau 80 la sută din salariu 
și se plătesc pe întreaga perioadă de 
boală a muncitorului sau funcționa
rului), controlează plata pensiilor, re« 
partizează bilete gratuite sau cu preț 
redus pentru odihnă și tratament în 
sanatorii și case de odihnă.

In sistemul asigurărilor sociale din 
Uniunea Sovietică sînt cuprinși toți 
muncitorii și funcționarii, fără excep
ție. Totodată oamenii muncii sînt ¡scu
tiți total de orice fel de cotizații. Aceste 
cotizații le plătesc întreprinderile sau 
instituțiile. Așa dar, toate ajutoarele, 
pensiile și celelalte categorii de aju
toare de care beneficiază muncii orii, 
funcționarii și familiile lor în cadrul 
asigurărilor sociale reprezintă de fapt 
un supliment la salariu.

500 de locuitori vor primi parcele ide 
pămînt în diferite raioane ala orașu
lui.

Locuințe individuale își construiesc 
zeci de mii de oameni ai muncii din 
Donbas, din regiunea Niprului, din 
Harkov și Lvov.Statul Sovietic le a- 
cordă un important ajutor în bani și 
materiale de construcții. Oamenii 
muncii din Ucraina, care își construi 
iese anul acesta locuințe individuale, 
vor primi credite în valoare de aproxi
mativ 180 milioane ruble.
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VIAȚA DE PARTID

Să intensificăm munca politică de masă 
pentru întărirea disciplinei în muncă I

Colectivul minei Petrila se mîn- 
drește cu brigăzi ca acelea conduse 
de minerii fruntași ai întrecerii socia
liste Iuliu Haidu, Ștefan Mihai, Pe
tru Bexa, Cornel Cenușa și altele 
care sínt în primele rînduri ale luptei 
pentru o producție și productivitate 
sporită. Aceste brigăzi care lucrea
ză în contul anilor viitori, precum și 
multe alte brigăzi harnice de mineri 
de la Petrila reușesc să Obțină suc
cese remarcabile în muncă datorită 
faptului că muncesc disciplinat. In 
brigăzile conduse de minerii fruntași 
Iuliu Haidu, Ion Reiss, Ștefan Mihai 
nu există mineri care să lipsească 
nemotivat de la lucru. In abatajele 
și galeriile unde minerii se schimbă 
regulat la locul de muncă și folo
sesc din plin cele 8 ore ale pro
gramului de lucru, minerii își înde
plinesc și depășesc cu cinste sarcinile 
de plan, iar cîștigurile lor personale 
sporesc. Minerii Petru Bexa. Gheor- 
ghe Nistoreanu, Ion Tripon și mulți 
alții care muncind disciplinat, după 
metode avansate, au sporit produc
tivitatea muncii. în luna aprilie au 
cîștigat salarii între 2000—3500 lei*

La mina Petrila, mai sínt unii mun
citori care nu s-au ridicat încă la ni
velul atitudinii noi față de muncă și 
continuă șă lipsească nemotivat de 
la lucru sau săvîrșesc alte abateri 
de la disciplină. Aceste abateri de la 

■ disciplină îngreunează lupta marii ma
jorități ef minerilor pentru îndeplinirea 
ritmică și depășirea planului de pro
ducție al întregii mine. Totodată, mi
nerii ' care lipsesc nemotivat de la 
lucru pierd o serie de avantaje prevă
zute de Hotărîrea din 3 iulie 1952, în
tre care prima progresivă, prima de 
vechime, etc,. ceea ce dăunează traiu
lui lor și familiilor lor.
: Realizarea ritmică și la toți indicii 
S planului de producție, cere ca nu 
numai minerii fruntași, ci întreg co
lectivul minei să muncească disci
plinat, cu tragere de inimă. In acest 
scop, trebuie dusă o luptă hotărîtă 
pentru lichidarea abaterilor de la dis
ciplina socialistă a muncii. Mijlocul 
cel mai eficace pentru încetățeni- 
rea atitudinii noi socialiste față de 
muncă este munca politică de masă 
de la om la om pe care trebuie să o 
desfășoare organizațiile de partid.

Agitatorii organizațiilor de bază 
trebuie să ducă cu răbdare o susți- 
tfnrtă muncă de educare a acelora 
care lipsesc nemotivat de la lucru 

Toată atenția
Pe șantierele de construcții din 

Valea Jiului lucrează mulți munci
tori. Prin grija partidului și guvernu
lui nostru, pentru acești muncitori 
s-au construit numeroase blocuri și 
baracamente în scopul îmbunătățirii 
condițiilor lor de cazare.

La Vulcan, Lupeni, Lonea, Petro 
șani și în celelalte localități din Va
lea JiuluS s-au pus la dispoziția har
nicilor constructori blocuri și 'baraca
mente dotate cu toate cele necesare 
pentru buna lor funcționare. 

I Pe lîngă întreprinderile de construc 
ții au fost înființate canmic, ¡u Pe
troșani funcționează un dispensar cu 
staționar, un club cu bibliotecă unde 
muncitorii constructori pot să-și ri, 
.dice necontenit nivelul cultural 

încă din anul 1952 s-au construit 
baracamente pentru tineri,' construc
tori de la* organizarea grupului so
cial nr. 2 Petroșani. Aici locuiesc 
tinerii muncitori de la întreprinderea 
701 construcții din Petroșani. In aces-

în spiritul atitudinii conștiente față 
de muncă. Făcînd acest lucru, colec
tivele de agitatori ale organizațiilor de 
bază nr. 3, 5 și 11, au reușit să mo
bilizeze întregul efectiv al sectoarelor 
respective la sporirea producției și 
productivității muncii. Munca politică 
de masă desfășurată de agitatori, de 
comuniști, exemplul lor personal, au 
făcut ca minerii din aceste sectoare 
să muncească disciplinat, 3â se schim
be la locul de muncă, avînd astfel pu
tința să se achite cu cinste de >arci- 
nile încredințate. Sînt unei" organiza
ții de bază de la mina Petrila, printre 
care nr. 1 și 4, care nu desfășoară 
o susținută muncă politică de masă. 
Din această cauză absențele nemoti
vate și abaterile de la m--~:riiriă sînt 
frecvente, ceea ce împiedică reali
zarea planului de producție.

Faptul că nu toate organizațiile de ba
ză se preocupă de întărirea disciplinei 
în muncă, face ca numărul absențelor 
nemotivate să fie destul de ridicat, 
aducînd pagube serioase realizării 
planului de producție. In primele 4 
luni ale acestui an, de pildă, la mina 
Petrila s-au pierdut din cauza absen
țelor nemotivate cca. 3.000 tone de 
cărbune. Pentru ca astfel de pagube 
aduse atît economiei naționale, cît și 
cîștigurilor minerilor să nu se mai pro
ducă, organizațiile de bază sînt da
toare să desfășoare o susținută mun
că politică pentru lichidarea absen
țelor nemotivate. împotriva acelor ele
mente cărora deși li s-a arătat cît de 
mari sînt neajunsurile provocate de 
absențele nenjotivațe și totuși con
tinuă să lipsească de la lucru, trebuie 
creiată o puternică opinie de mașă.

Tăișul criticii maselor trebuie în 
drepțat împotriva tuturor manifestă
rilor de abateri de la disciplină. Unii 
muncitori, cum sînt lăcătușii subte
rani Gheorghe Jurca, Geza Gritta, 
Francisc Șerban, Petru Straja și alții, 
părăsesc locurile de muncă cu o oră 
înainte de terminarea programului de 
lucru. Astfel de lipsuri, trebuie aspru 
criticate prin gazeta de perele, prin 
stația de radiof'ca’-e, în consfătui
rile de producție pentru ca ele să nu 
se mai repete.

Un factor important în întărirea 
disciplinei în fiiwci este munca po
litică desfășurată ele organizațiile ele 
bază pentru întărirea autorității teh
nicienilor și maiștrilor mineri. Birou
rile organizațiilor de bază nr. 3. 5 și 
11 au chemat minerii membri de
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cazării muncitorilor constructori
te baracamente sînt 5 dormitoare cu 
87 paturi.

Pe lîngă toate acestea, în privința 
cazării tinerilor constructori în aces
te baracamente mai sînt și lipsuri.
Albiturile de pat se schimbă saptă- 

mînal, însă saltelele confecționate din 
pînză sînt murdare. Din lipsă de du
lapuri hainele muncitorilor sînt puse 
sub perne și peste paturi, sau agățate 
pe cuie bătute în pereți. O altă lipsă 
este aceea, că locul nu este canalizat, 
din care cauză spălătorul nu func
ționează, iar muncitorii se spală în 
dormitoare.

Deși locuiesc în« aceste baraca
mente peste 50 de tineri, conducerea 
întreprinderii 701 construcții n-a în
treprins o acțiune de muncă voluntară 
ca să niveleze terenul din curte, pu- 
nînd pietriș sau resturi de cărămizi 
care să schimbe aspectul curții.

Aceste lipsuri se datoresc faptului 
că tov. Nicolae Ilie. responsabilul ba- 

partid să fie exemplu de respectare a 
directivelor date de conducerile sec
toarelor privitor la îmbunătățirea pro
cesului de produci' Totuși, mai sînt 
unii membri de partid care nu dau 
exemplu în această direcție. Astfel, 
membrii de partid Gheorghe Nistor, 
Ștefan Gligor, Ștefan Bereș și alții, 
în mai multe rînduri au încălcat direc
tivele date de conducerile sectoarelor, 
dînd ei înșiși exemplu de indisciplină. 
Organizațiile de bază din care iac 
parte trebuie să ia în discuție și să 
critice cu asprime asemenea abateri 
care nu fac cinste unui membru de 
partid. Membrii de partid trebuie să 
fie în fruntea luptei pentru respec
tarea directivelor conducerii minei și 
conducerilor de sectoare, fapt care va 
duce la întărirea disciplinei în mun
că.

Organizațiile de bază trebuie să ia 
în discuție mai ales pe acei membri 
de partid care fac absențe nemotivatc 
de la lucru — una dintre ceie mai gro
solane forme ale indisciplinei în mun
că. Astfel de membri de partid sînt la 
mina Petrila. Tov. Ion Argo, din sec
torul II, Voin Davidoiu, ioan Șerban 
de la serviciul de aeraj și alții-au lip
sit nemotivat de la lucru, fapt ce nu 
poale fi îngăduit .Astfel de abateri 
trebuie sancționate de adunările gene- 

i rale ale organizațiilor de bază.
Comitetul de partid al, minei Petrila 

trebuie să îndrume organizațiile de 
bază pentruca acestea să luni'' î>i niod 
permanent pentru întărirea disciplinei 
în muncă. Agitatorii organizațiilor de 
bază, gazeta de perete, agitația -dzua- 
lă și alte forme ale agitației politice 
de masă trebuie folosite din plin 
pentru lichidarea abaterilor de la dis
ciplină, pentru cultivarea și dezvolta
rea atitudinii socialiste față de.mun
că. Pentru fiecare membru de partid 
trebuie să( fie un titlu de cinste ca în 
brigada în care lucrează să nu existe 
nici un miner care să lipsească nemo
tivat de la lucru.

Prin intensificarea muncii politice 
de masă, prin ridicarea rolului de a- 
vangardă al membrilor de partid în 
lupta pentru lichidarea abaterilor de 
la disciplină, organizațiile de bază 
de la mina Petrila trebuie să lupte 
pentru întărirea disciplinei socialiste 
a muncii — factor de seamă în spo
rirea continuă a producției de căr
bune. ' ”

răc;lor, nu insista ca conducerea să 
ia măsuri de confecționare a dulapu
rilor și a cuierelor, de canalizarea a- 
cestui teren pentru ca muncitorii să 
aibă la dispoziție baie.

In primul rînd .,de aceste lipsuri se 
face vinovat tov. ing. Caro! Auner 
care nu se interesează îndeaproape de 
•buna cazare a tinerilor muncitori con
structori. Tov. ing. Carol Auner mi se 
ocupă nici de tinerii practicanți, viitori 
ingineri constructori, de la Timișoa
ra care stau de mai mult de o lună 
fără să fie repartizați tai locuri de 
muncă '

Pentru a asigura condiții de trai 
tot mai bune pentru muncitorii con
structori trebuie lichidată grabnic 
nepăsarea față de această sarc’nă 
importantă.

Asigurînd condiții bune muncitori
lor constructori se asigură realizarea 
sarcinilor de plan, construirea de 
locuințe mai multe și mai bune peo-. 
iru minerii din Valea Jiului.

Realizări ale minerilor 
de la Petrila

încadrați în întrecerea socialistă . 
și aplicînd metode de muncă sovietice 
minerii de la mina Petrila obțin zi de 
zi succese însemnate în producție.

Brigăzile conduse de fruntașii în
trecerii socialiste Ioan Buzgár, Iosif 
Kadar, Vasile Marian, Petru Bexa și 
alții își întrec productivitatea plani
ficată cu 25—60 la sută.

Brigada condusă de minerul Ghe
orghe Nistorean, organizîndu-și mun
ca după metoda graficului ciclic a ex
tras în primele zile ale lunii mai, 
cu 32 la sută mai mult cărbune de
cit avea planificat.

Colectivul de mineri și tehnicieni 
de la această mină luptă cu eforturi 
sporite pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în cadrul întrecerii so-* 
cialiste pentru realizarea sarcinilor 
de plan. •

M. MORARU x 
corespondent

La atelierul de zonă 
C.F.R. Petroșani

Conștienți că traducerea în viață! 
a măsurilor luate de partid și guvern 
cu privire la dezvoltarea economiei 
naționale și ridicarea nivelului de trși 
a celor ce muncesc, depind în mare 
măsură de buna funcționare a trans
portului feroviar și deci și de reparatul 
la timp și în bune condițiuni a va
goanelor de marfă și persoane, mun
citorii din atelierul de zonă C.F.R. Pe
troșani se străduiesc pentru a-și în
deplini cu cinste sarcinile de pian. 
. Brigada condusă de muncitorul 
tîmplar Nicolae Simina a reușit ca în 
cursul lunii aprilie să depășească! 
sarcina de plan la reparații de va-' 
goane cu peste 80 la sută. Cu același 
elan au muncit și brigăzile de strun-" 
gări, lăcătuși și sudori conduse de 
muncitorii Augustin Petrean, Ion; 
Moldovean, Alexandru Pop și alții, 
care și-au întrecut • planul de .produc
ție cu 64—74 la sută. In cursul lunii; 
aprilie colectivul atelierului de zona; 
Petroșani a executat reparații extra- 
plan la 27 vagoane, depășindu-și ast
fel sarcinile d» olan cu 51 la "ută.

Colectivul de muncitori din acest 
atelier muncește în prezent cu și mai 
multă rîvnă pentru a-și îndenlini sar
cinile de plan pe anul 1954 înainte de, 
'termen.

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

De ce nu se {ine cursul 
san-minim alimentar ? ,

S-a luat inițiativa de a se organiza 
la Petroșani cursuri de san-minim ali
mentar în cadrul cărora saiariații din 
sectorul alimentar să-și însușească 
noțiunile de igienă. « ■ . j» $

In condițiile alimentației colective; 
aceste cursuri au o mare importanță. | 
Ele trebuie urmate de toți lucrătorii' 
din sectorul alimentar care vin în a- 
tingere cu alimentele pe vreo cale 
oarecare (recepție, pregătitoare, păs
trare, deservire, etc), pentru că nu
mai astfel vom putea fi siguri căi 
alimentele ajunse la consumator co
respund din toate punctele de vedere 
Ei trebuie să cunoască cum să păs

treze igiena individuală și a locului! 
de muncă respectiv, rolul dăunător 
al muștelor, șoarecilor, șobolanilor, 
etc., cum se stîrpesc acestea și cum se 
cunosc alimentele alteratei

Se vede însă treaba că aceste lu
cruri interesează prea puțin condu
cerea O.C.L. Petroșani, organizațiile) 
de bază și sindicale din unitățile ce* 
merciale. Deși tovarășii din conduce
rea O.C.E. au fost sezisați în nenumă
rate rînduri de organele Sanepid să 
mobilizeze saiariații O.C.L. pentru a 
participa la aceste cursuri, ei nu au 
făcut nimic în această direcție Ast
fel, în fiecare miercuri după amiază, 
medicii lectori așteaptă la clubul 
O.C.L. însă cursant» nu vin.

Este timpul ca această situație să - 
înceteze, iar tovarășii din conducerea 
O.C.L. Petroșani să privească cu toa
tă seriozitatea această problemă.

- ■ Dr. E. STANCESCU
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De la Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
La 5 mai, a.c., Ministerul Afacerilor 

Externe al U.R.S.S. a primit din par- 
,tea ambasadei americane o netă în 
care se declară că guvernul S.U.A. 
nr dispune de informații potrivit că- 
irora prizonierii de război americani, 
care au luat parte la operațiunile mi
litare din Coreea, au fost transferați 
în Uniunea Sovietică.

La 12 mai, Ministerul Afacerilor 
Externe a! U.R.S.S. a remis amba
sadei S.U.A. o notă de răspuns cu 
următorul cuprins :

„In legătură cu nota nr. 947 a

Poziția șubredă a guvernului francez
PARIS (Agerpres). — Joi după 

amiază Adunarea Națională a reluat 
dezbaterile pentru a hotărî dacă si
tuația din Indochina urmează să fie 
discutată imediat sau după terrnina- 
r,ea tratativelor de la Geneva.

In ședința de joi, primul a luat cu
vîntul Laniel care a vorbit în fața 
unui auditoriu redus. Agenția France 
Presse subliniază că la începutul șe
dinței nici jumătate din numărul de- 
putaților nu era de față. Laniel, re- 
-petînd teza americană, a declarat că 
guvernul socotește că acest război 
trebuie continuat, indiferent de sacrifi
ciile cerute Franței întrucît Indochina 
reprezintă un punct strategic în plat 
riurile militare americane în acea re

O dezmințire a înaltului comandament francez 
din Indochina

HANOI (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că înaltul co
mandament francez ă dezmințit în 
mod categorie informațiile . provenite

Scade producția de energie electrică 
în Iugoslavia

(Agerpres). —
După cum scrie ziarul „Politika“, 

după cel de al doilea război mondial 
în Iugoslavia n-a fost pusă în func
țiune nici o hidrocentrală mai impor
tantă și statul n-a investit mijloace în 
vederea construirii lor. Același ziar 
scrie că instalațiile termocentralelor 
Vechi sînt foarte uzate și din această 
cauză numeroase centrale electrice vor 
fi nevoite să-și întrerupă activitatea. 

ambasadei Statelor Unite ale Anieri- 
cii, primită de Ministerul Afacerilor 
Externe al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste la 5 mai 1954, mi
nisterul are onoarea să declare urmă
toarele :

Afirmația cuprinsă în această notă 
a guvernului S.U.A., că prizonerii de 
război americani care au luat parte 
la operațiunile militare din Coreea ar 
fi fost transferați în Uniunea Sovie
tică și că în prezent se află în paza 
sovietică, este lipsită de orice temei 
și este vădit născocită, deoarece în 
Uniunea Sovietică n-au fost și nu sînt 
asemenea persoane”.

giune a lumii. Laniel a anunțat că în 
curînd vor fi trimise în Indochina, ar
mament, aviație și două crucișetcare.

In concluzie, el a cerut din nou de- 
putaților să-i acorde votul de încre
dere recurgînd la vechiul argument: 
o criză de guvern ar putea împiedica 
desfășurarea în bune condițiunî a tra
tativelor de la Geneva.

După discursul lui Laniel a avut 
loc o pauză de două ore.

Luînd cuvîntul numeroși deputați 
din diferite partide politice au criticat 
aspru politica guvernului Laniel.

Majoritatea care a salvat guvernul 
Laniel se cifrează la abia două voturi, 
împotriva guvernului an votat 287 
de deputați, iar pentru —289.

din sursă străină, potrivit cărora la 
luptele de la Dien Bien Fu ar fi par
ticipat unități militare chineze.

Din cauza lipsei de energie electrică 
numeroase întreprinderi industriale au 
fost nevoite să-și înceteze activitatea. 
Ca urmare a acestei situații, potri
vit relatărilor oficiale, numai între
prinderile din Croația au suferit în 
ultimele luni pierderi care se cifrează 
la 6 miliarde dinari.

Ziarul „Politika” scrie că în anii 
1954—1955 lipsa energiei electrice 

se va agrava.

Un no.u record al fricii față de 
cuvîntul „pace“

„La centrul de televiziune din Paris 
cuvîntul „pace” este oare un cuvînt 
atit de sacru încît este interzisă pro
nunțarea lui ?” Iată întrebarea pe 
care și-a pus-o Michel Favier-Ledoux, 
comentator al săpțămînalului francez 
„Lettres Françaises”, după ce a vizio
nat recent la un aparat de televiziune 
filmul „Olimpia, 52”.

Dar nu numai Michel Favier-Ledoux 
și-a pus această întrebare. Această 
întrebare a preocupat nu numai pe 
cei care nu vizionaseră înainte filmul 
sus-menționat și astfel nu au putut 
demasca excrocheriile comise de cen
trul de televiziune din Paris cu acest 
film documentar turnat de operatorii 
cinematografiei franceze Marquaire și 
Dumasedier în timpul recentelor Jo
curi olimpice de la Helsinki.

Nu se poate spune că filmul, de la 
început pînă la sfîrșit, este de natură 
să inspire o îngrijorare domnilor de 
la centrul de televiziune. Este vorba 
îndeosebi numai despre sfîrșitul fil
mului. Regisorii și-au încheiat filmul

Dezvoltarea bazinului
In jurul orașului Dimitrovgrad se 

dezvoltă o nouă și puternică bază 
carboniferă a Bulgariei — bazinul 
.Mariței. Pînă la 9 septembrie 1944 
aici existau cîteva mine mici, din care 
cărbunele era extras cu ajutorul ce
lor mai primitive metode. In ultimii 
șase ani aici au fost efectuate impor
tante lucrări de construcție. Au apă
rut noi mine mari : ..Marița”, „Vul- 
kan”, „Mericileri”, „Novi Pudniți", 
unde majoritatea proceselor de ex
tracție și transport sînt mecanizate.

In prezent extracția anuală de căr
bune în acest bazin depășește cu mult 
întreaga producție de cărbune reali-

Viitoarea sesiune 
a Consiliului Mondial al Păcii

BERLIN (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor ziarului „Neues Deutsch
land” la 1.1 mai a avut loc la Berlin 
o ședință a Comitetului înființat de 
Prezidiul Consiliului german al 
luptătorilor pentru pace. Ședința a 

cu următoarele cuvinte : „Jocurile o- 
limpice nu reprezintă numai un cam
pionat mondial. Ele reprezintă o săr
bătoare a tinereții și păcii. Iar pacea 
înseamnă astăzi ceva”.

Această replică finală a dus în is
pită pe unii admiratori francezi ai kii 
AfcCarthy. Es<e oare de demnitatea 
televiziunii pariziene să facă astfel de 
afirmații ? Nu este oare mai bine să 
folosești împotriva ideei păcii una 
din armele cele mai simple — foarfecă 
—- și să x-ai tablourile „de revoltă“?.

Centrul de televiziune din Paris s-â 
transformat într-o arenă de luptă în
tre cinstea elementară și spiritul mac- 
carthvst. Victoria a fost repurtată de 
acesta din urmă recurgîndu-se la 
foarfecă.

Publicația „Lettres Françaises" a 
anunțat acest nou record original al 
fricii față de cuvîntul ..Pace”. Potri
vit unor date neverificate, McCarthy 
a oferit centrului de televiziune din 
Paris o cunună de lauri.* (Agerpres).

(„Literaturnaia Gazeta“)

carbonifer al Mariței
zată în vechile mine în decurs de a- 
proximativ 50 de ani.

Pentru oamenii muncii din bazinul 
Mariței au fost create o școală de mi
ne, cu durata cursurilor de doi ani, și 
o școală de.,șase luni pentru pregătirea 
minerilor care muncesc în frontul de 
abataj. După ce au studiat bogata 
tehnică sovietică, mii de mineri aplică 
metodele sovietice de muncă.

Pentru mineri a fost construită ■ o 
așezare muncitorească cu o suprafață 
locativă de 50 000 m p. Pentru cel de 
al doilea cincinal se prevede ca în ba
zinul Mariței să se construiască trei 
noi mine și o linie ferată locală. 
(Agerpres).

fost prezidată de Anna Seghers, lau
reată a Premiului Internațional Sta- 
lin „Pentru întărirea păcii între po
poare”. S-au examinat chestiuni le
gate de pregătirea sesiunii Consiliu
lui Mondial al Păcii, care se va des
chide la Berlin la 23 mai.

In legătură cu penetrația monopo
lurilor străine în economia țarilor slab 
.dezvoltate se menționează că expan
siunea monopolurilor străine este prin 
ctpala piedică în calea dezvoltării e- 
conomice a țărilor slab dezvoltate.

Investițiile particulare de capital 
străin, care urmăresc stoarcerea de 
profituri maxime, intensifică depen
dența economică a țărilor slab dez
voltate, menținînd ' specializarea lor 
unilaterală agrară și sursa de materii 
prime în sistemul internațional al ex
ploatării capitaliste.

Faptele arată că importul de ca
pital străin — pe lîngă toate acestea 
în condiții înrobitoare — se face pe 
seama mijloacelor realizate de pe ur
ma exploatării chiar a țărilor slab 
dezvoltate. Astfel, potrivit datelor Co
misiei economice a O.N.U. pentru 
America Latină, afluența capitalului 
străin în țările Americii Latine în pe
rioada 1945-1952 a reprezenta* 208? 
milioane dolari In aceeași perioadă, 
țările Americii Latine au fost nevoite 
să transfere peste graniță 5829 mili
oane dolari, reprezentînd profiturile și 
dobînzile provenite din investițiile de 
capital străin. Aceasta înseamnă că 
țările slab dezvoltate, sus-menționate 
nu numai că au finanțat toate investi
țiile de capital străin, dar au pierdut

Principala condiție pentru dezvoltarea 
economică a țărilor slab dezvoltate 

de I. ROSTOV
o sumă de mijloace proprii de aproape 
două ori mai mare, necesare pentru 
dezvoltarea economiei națidnale. 
Exemplul Americii Latine arată in 
mod grăitor ce reprezintă „ajutora
rea”, cu capitaluri străine a țărilor slab 
dezvoltate de către statele imperia
liste și în primul rînd de către Sta
tele Unite ale Americii, ale căror mo
nopoluri dețin o parte considerabili 
din investițiile străine.

Potrivit unor recente dat» oficiale 
cu privire la investițiile particulare 
ide capital ale S.U.A. în străinătate, 
numai în perioada dintre 1950 și cel 
de al treilea trimestru al anului 1954 
inclusiv, profiturile monopolurilor a- 
mencane realizate de pe urma inves
tițiilor directe în întreprinderile din 
străinătate, au depășit cu 2570 mi
lioane dolari noile investiții de acest 
fel de capital american.

Inafară de caracterul agresiv al ex
pansiunii economice a statele impe
rialiste, aceste țări urmăresc să-și a- 
sigure dominația în țările slab dezvol
tate prin intermediul aventurilor mili

tare. Cercurile guvernante ale State
lor Unite ale Americii justifică cu 
totul fără înconjur și fără pic de ie- 
ha amestecul lor în războiul din !n- 
dochina prin existența în țările .-.siei 
de sud-est a unor bogății naturale 
cum sînt cauciucul, cositorul, erezui
CÎC.

Dai țările slab dezvoltate nu vor să 
fee mai împace cu situația de anexe 
agrare și de materii prime ale statelor 
imperialiste. Acest lucru este dove
dit pînă și de faptul că problema dez
voltării economice a țărilor slab dez
voltate a figurat în cursul ultimilor 
ani pe ordinea de zi a sesiunilor or
ganelor O.N.U. In ciuda tuturor în
cercărilor de a intimida și încurca 
țările slab dezvoltate, politica înro
birii economice întîmpină din partea 
lor o împotrivire mereu crescîndă. E- 
venimentele din ultimii ani arată că 
acum nu mai poate fi ignorat în în
tregime interesul țărilor slab dezvol
tate pentru o dezvoltare economică 
independentă, pentru normalizarea co
merțului internațional. Acest fapt a 

fost dovedit odată mai mult de cea de 
a XVII-a sesiune din aprilie a Con
siliului Economic și Social al O.N.U;

Reprezentanții țărilor slab dezvol
tate au subliniat în cuvîntările lor 
rostite Ia sesiune că decalajul dintre 
prețurile materiilor prime și cele ale 
utilajului industrial periclitează dez
voltarea economică a țărilor slab dez
voltate, că tot felul de îngrădiri în co
merțul internațional, listele de, „măr
furi strategice“ și altele lipsesc aceste 
țări de posibilitatea de a face comerț 
cu o serie de țări, că capitalul străin, 
călăuzit înainte de toate de setea de 
a obține profituri mari, caută' să sub
ordoneze țările slab dezvoltate intere
selor monopolurilor străine.

Examinarea problemei dezvoltării 
economice a țărilor slab dezvoltate la 
cea de a XVII-a sesiune a Consiliului 
Economic și Social al ONU a demon
strat odată mai mult că nu poate fî 
evitată discutarea problemelor arză
toare ale comerțului internațional' șl 
că interesele țârilor slab dezvoltate 
ca si cele ale tuturor țăriio- lumii, 
imnun dezvoltarea colaborării econo
mice internaționale si înlăturarea pie
dicilor ce stau în calea normalizării 
legăturilor economice internaționale 
(Agerpres)'. (Text prescurtat ' după 
„Izvestiă“).
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