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Si extindem aplicarea metedeter înaintate 
pe șantierele de construcții!

In toate localitățile Văii Jiului se desfășoară un vast pro
gram de construcții. Partidul și guvernul a trasat constructo
rilor din Valea Jiului sarcina de a clădi mai multe locuințe, 
mai multe clădiri social-culturaie pentrh harnicii noștri mineri 
și muncitori. Plenara din august 1953 a C.C. al P.M.R. cere co
lectivelor întreprinderilor de construcții ca odată cu sporirea 
volumului lucrărilor să intensifice lupta pentru reducerea pre
țului de cost prin ridicarea productivității muncii, realizarea de 
economii, înlăturarea pierderilor de materiale.

Spre a-și îndeplini cu cinste sarcinile încredințate, miile 
de muncitori și tehncieni constructori de pe șantierele Văii Jiu
lui desfășoară cu avînt întrecerea socialistă. In frunte cu comu
niștii, ei muncesc cu rîvnă pentru transformarea localităților 
bazinului nost“! carbonifer în orașe înfloritoare în care oamenii 
muncii să trăiască o viață tot mai bună.

Tot mai mulți muncitori și tehnicieni constructori conștienți 
de faptul că întrecerea socialistă pentru o producție și produc
tivitate sporită, pentru reducerea prețului de cost al lucrărilor 
poate da cele mai bune rezultate atunci cînd ea se desfășoară 
pe baza aplicării metodelor înaintate de muncă. Una dintre cele 
mai importante metode de lucru în ramura construcțiilor este 
metoda efectuării lucrărilor de construcții în lanț cu ¡brigăzi com
plexe și specializate. Aplicarea acestei metode înaintate de către 
mai multe brigăzi pe șantierele din orașul Vulcan, a dovedit 
că ea este o importantă armă de luptă pentru îndeplinirea ca 
succes a sarcinilor ce stau în fața întreprinderilor de construcții. 
Tehnicieni pregătiți din cadrul Trustului 7 construcții Petroșani 
au studiat această metodă, trecînd la popularizarea ei spre a fi 
aplicată pe toate șantierele de construcții din Valea Jiului. De 
asemenea, pe unele șantiere s-a trecut la mecanizarea transpor
tului și a aplicării mortarului pe suprafețele de tencuit, metodă 
care reduce considerabil volumul de brațe de muncă, asigură’ 
o folosire mai deplină a mașinilor și utilajelor moderne de pe 
șantiere, reduce prețul de cost al lucrărilor.

Cu «sprijinul iemysienilor, tot mai mttlți constructori trec 
la aplicarea metodelor înaintate de muncă. Prima brigadă com
plexa ae pe șantierul „3 blocuri“ al întreprinderii 701- construcții 
Petroșani, este condusă de tov. Frederich Kraus. Ea a reușit 
să sporească productivitatea muncii cu peste 30 la sută. Ur- 
uiir.a exemplm acestei brigăzi, tot mai mulți muncitori de pe 
șantier își organizează munca pe baza metodei complexe de 
construcții.

Deșs s-a dovedit practic că aplicarea metodelor înaintate 
dă posibilitate constructorilor să mărească productivitatea mun
cii și să-și sporească cîștigurile, extinderea lor se face cu înce
tineală. Numai un număr mic de blocuri sînt construite de bri
găzi complexe. încetineala cu care se trece la aplicarea metodelor 
înaintate se datorește faptului că brigăzile de construcții nu 
sînt sprijinite îri măsură suficientă de conducătorii de întreprin
deri, tehnicienii și șefii de șantiere. Atît aplicarea metodei bri- 

* gării complexe cît și mecanizarea tencuitului cer o anumită or
ganizare a muncii, plasarea rațională a materialelor, a utila
jelor, etc. Or, acest lucru nu poate fi lăsat numai pe seama mun
citorilor constructori. Conducerea fiecărei întreprinderi, a fiecă
rui șantier împreună cl tehnicienii trebuie să studieze posibili
tatea aplicării metodelor înaintate, să le popularizeze sistematic 
și calificat în rîndurile muncitorilor, pentru ca aceștia să le în
sușească temeinic. In vederea trecerii la aplicarea practică a 
metodelor înaintate, conducerile întreprinderilor și șantierelor 
trebuie sa ie măsuri tehnico-organizatorice corespunzătoare prin 
îmbunătățirea aprovizionării locurilor de muncă cu materialele 
necesare, plasarea potrivită a utilajelor, etc. Tehnicienii con
structori trebuie să fie inițiatori și sprijinitori activi ai extinde
rii metodelor înaintate ț>e șantiere.

Un rol important în extinderea metodelor înaintate pe șan
tierele de construcții îl au organizațiile sindicale. In colaborare 
cu conducerile întreprinderilor ele trebuie să organizeze demon
strații practice în fața constructorilor, în cadrul cărora brigăzile 
fruntașe să arate cum trebuie muncit în chip nou pentru grăbi
rea rzraului clădirii de blocuri cu locuințe prin aplicarea meto
delor înaintate. In consfătuirile de producție ce se organizează 
periodic pe șantiere, trebuie dezbătute temeinic toate problemele 
legate de extinderea aplicării celor mai bune metode de muncă.

Organizațiile de bază de pe șantiere au datoria de a duce 
o susținută munca politică de masă pentru popularizarea meto- 
deloi înaintate, pentru mobilizarea muncitorilor și tehnicienilor 
constructori la aplicarea lor. Brigăzile care muncind în chip nou 
obțin rezultate Irumoase în întrecerea socialistă trebuie popu
larizate larg prin gazetele de perete, prin convorbiri organizate 
'de agitatori și prin celelalte forme ale agitației politice de ma
sa. ibtodata, comumșln ue pe șantiere trebuie să ia atitudine 
fermă împotriva aeelora care din nepăsare sau birocratism frî- 
nează extinderea aplicării metodelor noi de muncă.

Să aplicăm larg metodele înaintate de muncă în cadrul în
trecerii socialiste ce se desfășoară pe șantiere pentru îndeplinirea 
și depășirea planului de construcții, pentru blocuri mai multe, 
mai bune și mai ieftine necesare ridicării nivelului de viață al oa
menilor muncii 1 - ' ' • - -

DIN VALEA JIULUI
O brigadă harnică

In orizontul VII din sec
torul IV al minei Aninoașa 
lucrează la pregătiri în steril 
brigada condusă de fruntașul 
întrecerii socialiste Constan
tin Hoțea, din care fac parte 
minerii Nicolae Berbeliță,
Șofron Predusoiu, Alexandru 
Pușcaș, Alexandru David,
Ludovic Dolvai. Alexandru
Luca și alții. Această brigadă 
a devenit cunoscută pentru 
succesele remarcabile obținute 
în producție.

Muncind cu însuflețire și 
folosind metodele sovietice 

Voroșin și Jandarova. mem
bri acestei brigăzi au realizat 
lună de lună depășiri de nor
mă de 35—40 la sută. In pri
mele două decade din luna 
mai, ei și-au depășit sarcinile 
de plan cu 59 la sută față 
de 30 Ia sută cît se angaja
seră.

In prezent, minerii din bri
gada condusă de tov. Hoțea 
luptă cu avînt sporit “pentru 
a înregistra noi și importan
te succese în muncă.

DUMITRU ROTARU
r ci>~;8pondeat - —ne ia Vulcan

Zilnic, de la mina Ani- 
noasa funicularul transportă 
la preparația Petrila, mii de 
tone de cărbune extrase de 
¡mineri, mărturia muncii lor 
rodnice.

In fruntea întrecerii socia
liste ce se desfășoară între 
colectivele sectoarelor de la 
mina Aninoașa la loc de frun
te s-a situat colectivul de mi
neri și tehnicieni din secto
rul II care a reușit ca în cele 
25 de zile lucrătoare din luna 
mai să-și depășească cu 4,5 
la sută sarcinile de plan ce-i

Pentru o mai bună desfășu
rare a muncii, în abatajele 
frontale, operația de tăiere a 
cărbunelui este efectuată de 
echipe formate din cîte doi 
oameni. Deși în majoritatea ca 
zurilor ele fac parte din a- 
ceeași brigadă, între aceste 
echipe este o continuă între
cere pentru cucerirea titlului 
de tăietor fruntaș pe abataj.

Echipa de mineri tăietori, 
condusă de Dionisie Ambruș 
lucrează într-un abataj fron
tal din sectorul III al minei 
Lupeni. Muncind cu avînt. a- 
ceastă harnică echipă a ob

Familiile cu mulți copii se 
bucură de o deosebită grijă 
din partea regimului nostru 
democrat-popular. Această 
grijă își găsește expresia și 
în ajutorul familial ce li se 
acordă trimestrial.
t Re primul trimestru al aces-

Din întreaga Valea Jiu
lui sosesc noi vești care o- 

glindesc succesele obținute 
de oamenii muncii în lupta 
pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan precum șl nu
meroase realizări înfăptuite 
în scopul ridicării nivelului 
lor de trai. ______

Spectacole 
pentru mineri

Colectivul actoricesc al 
Teatrului maghiar de Stat 
din Sf. Gheorghe, care se a- 
flă în turneu în Valea Jitalui, 
a prezentat marți seara la Pe
troșani piesa „Vorbește gu
ra“ de Bokor Andraș și Vol- 
gyesi Andras

Subiectul piesei tratează o 
problemă importantă : di
fuzarea presei. Cei peste 400 
oameni ai muncii veniți la 
spectacol au urmărit cu aten
ție acțiunea piesei în care se 
biciuiește birocratismul, nepă
sarea, lipsa de respect față 
de cei ce muncesc de care 
dau dovadă unele elemente 
înapoiate din aparatul de di
fuzare a presei.

Aceeași piesă va fi prezen
tată astăzi la Lupeni și mîi- 

Cărbune peste plan
reveneau pe această perioa
dă.

Printre brigăzile de mineri 
care au contribuit la obține
rea acestui succes colectiv se 
numără cele conduse de tov. 
Iosif Petru, Petru Săcăluș, 
Nedelcu Alexandru și Andrei 
Boicu care au obțiri u ’n ace
lași interval de timp depășiri 
medii de plan de 40—55 la 
sută.

Cu mult avînt muncesc și 
brigăzile conduse de mi
nerii Nicu Stancu, Mihai 
Tucaciuc, Ilie Palotai. Apb- 
cînd în munca lor înaintatele 

întrecerea între echipele de tăietori
ținut în perioada care a tre
cut din luna mai depășiri de 
plan de 169 la sută, ceea ce 
a făcut să se situeze printre 
echipele fruntașe pe mină. 
La rîndul lor, echipele de 
tăietori conduse de minerii 
Alexandru Fosto, Gheorghe 
Umelescu, Virgii Spătăcianu, 
Dumitru Silian și Ioan Ște
fan din sectoarele I și II au 
obținut depășiri de plan între 
53-125 la sută.

Intr-unui din abatajele tron 
tale din sectorul II al minei 
lucrează și echipele de tăie
tori conduse de tov. Simion 

Ajutor familial de stat
tui an s-a acordat drept aju
tor familial de stat suma de 
peste 139.000 lei la familiile 
cu mulți copii din raion. Nu
mai la Petroșani s-a distri
buit suma de 39.770 lei, la 
Lupeni peste 33.000 lei iar 
la Vulcan 19.900.

Pentru oamenii muncii
Zi de zi se îmbunătățește 

aprovizionarea oamenilor mun 
cii din Valea Jiului. Cantități 
tot mai mari de produse ali
mentare și industriale se 
distribuie prin unitățile co

merciale și cooperatiste celor, 
ce muncesc.

Numai în prima jumătate' 
a lunii mai s-au distribuit 

prin unitățile O.C.L. pestej 
92.000 kg. făină integrală și 
albă. 40.000 kg. zahăr, 55.000 
kg. marmeladă. 27.000 kg. 
margarină, 10.000 kg. slăni
nă, 24.000 kg. săpun de rtife. 
precum și însemnate canti
tăți de pește, mezeluri, brîn- 
zeturi. dulciuri, etc.. Tot în a- 
ceastă perioadă s-au mai dis
tribuit peste 50.000 m. țesă
turi de bumbac, 5.500 m. țe
sături de mătase, 5.000 m. 
țesături de lînă. 20.000 buc. 
diferite confecții. 6.000 perj 
încălțăminte și altele.

Mărfurile distribuite prin 
unitățile O.C.L. oglindesc 
grija pe care o poartă regi
mul nostru democrat-popu
lar creșterii nivelului de trai 
al oamenilor muncii din Va
lea .Jițtlui.

metode de muncă sovietice 
Cotlear și Jandarova aceste 
brigăzi au reușit ca în inter
valul 1-25 mai să trimită la 
suprafață cu 30—42 la sută 
mai mult cărbune decît a- 
veau planificat.

Un însemnat aport la suc
cesul colectiv au adus și bri
găzile conduse ' de minerii 
Simion Rusu, Ilie Rotaru, Ni
cu Pîrvu și Nicolae Luca care 
au scos din abatajele cameră 
pe care le conduc cu 25—35 
la sută mai mult cărbune 
peste sarcinile de plan.

Căținean, Dumitru Tripon și 
Vasile Căținean. Pînă acum1' 
în fruntea întrecerii între e- 
chipe s-a situat echipa de tăie
tori condusă de tov. Simion f 
Căținean care este și respon-; 
sabilul brigăzii. Depășindu-și! 
în fiecare șut partea ce-i re
venea din ciclu, echipa sa a- 
obținut o depășire medie de 
plan de 67 la sută. Echipele 
minerilor tăietori Dumitru 
Tripon și Vasile Căținean au 
extras la rîndul lor cu 56 la 
sută mai mult cărbune decît 
prevederile ciclogramei.

Tov. Elena Tanțer din Petro
șani a primit ajutor familial 
suma de 615 lei, Maria Brîn- 
dău 480 Iei și Ana Crădu- 
nescu din Bănița 450 lei, Ma
ria Căliman din Petrila 435 
lei, Elisabeta Sandor din Lu
peni 555 lei.
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UN PUTERNIC AVINT AL AGRICULTURII 
REPUBLICA POPULARĂ ROMÎNĂ

Problemele dezvoltării agriculturii 
se află în centrul atenției Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guvernului 
Republicii Populare Romîne. Organi- 
zînd o creștere continuă și planifi
cată a industriei socialiste — baza 
dezvoltării întregii economii și ridi
cării buneistări a poporului — parti
dul și statul derriocrat-popular, po
trivit sarcinilor puse de plenara C.C. 
al P.M.R. din august 1953, concentrea
ză eforturile comune ale clasei mun
citoare, țărănimii muncitoare, ale în
tregului popor muncitor în direcția 
realizării unui puternic avînt al pro
ducției agricole și al producției bu
nurilor de consum popular.

Măsurile luate de partid și guvern 
pentru dezvoltarea continuă a agri
culturii și pentru intensificarea schim
bului de mărfuri dintre oraș și sat 
oglindesc faptul că în întreaga sa po
litică partidul nostru se călăuzește 
cu fidelitate după atotbiruitoarea în
vățătură leninistă, după experiența 
istorică a P.C.U.S. și a Statului so
vietic, întărește necontenit alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, în care rolul conduoător 
aparține clasei muncitoare. întărirea 
acestei alianțe și a rolului conducător 

,al clasei muncitoare — forța condu
cătoare a statului și a întregului 
popor muncitor — este chezășia re- 

Izolvării cu succes a problemelor con
struirii socialismului în țara noastră.

*

L
După eliberarea Romîniei de către 

eroica Armată Sovietică și după cu
cerirea puterii de către clasa mun
citoare aliată cu țărănimea muncitoa
re, sub conducerea partidului nostru, 
ÎW viața statului țării noastre s-au 
petrecut schimbări adînci. Prin refor
ma agrară țărănimea muncitoare, 
dezrobită de sub jugul secular âl mc- 
șierimii, a primit peste 1 milion hec
tare de pămînt. Partidul și statul de
mocrat-popular au înfăptuit și înfăp
tuiesc în mod consecvent o politică 
de sprijinire a țărănimii muncitoare, 
ajutînd-o sub diferite forme să-și în
tărească gospodăriile atît în intere
sul lor cît și în interesul dezvoltării 
economiei naționale. Țăranii munci
tori au primit din partea statului să- 
mînță selecționată, animale de rasă, 
unelte agricole, ajutor agro-zootehnic, 
credite ieftine. In condițiile regimu
lui de democrație populară, ca urmare 
a sprijinului acordat de stat, a înce
tat la sate procesul de pauperizare 
a țărănimii muncitoare. In timpul 
care a trecut de la eliberarea Romîniei 
s-a îmbunătățit considerabil situația 

, materială și a crescut simțitor nive
lul de trai al țărănimii noastre mun
citoare.

Un însemnat eveniment în dezvol
tarea agriculturii îl constituie crea
rea sectorului socialist de la sate. 
Peste 280.000. de familii de țărani 
muncitori s-au unit de bunăvoie în 
4.300 de gospodării colective și în
tovărășiri agricole de lucrare în co
mun a pămîntului. Multe dintre a- 
cestea au și dobîndit rezultate bune 
în mărirea producției și productivi
tății muncii agricole și, De această 
bază, în îmbunătățirea vieții țăranilor 
colectiviști și întovărășiți.

Călăiizindu-se după indicația funda
mentală ,a lui V. I. Lenin că numaj 
marea industrie de mașini poate să 
reorganizeze agricultura, partidul nos
tru a luat măsuri pentru crearea ba
zelor mecanizării agriculturii prin 
înființarea a 220 de stațiuni de ma
șini și tractoare. Volumul lucrărilor 
efectuate anul trecut de S.M.T.-uri a 
fost de peste 3.100.000 hantri.

Cu toate realizările obținute, agri
cultura țării noastre este serios ră
masă în urmă față de dezvoltarea 
puternică a industriei, a cărei produc
ție globală era la sfîrșitul anului 1953 
dc aproape 3 ori mai mare decît în 
1938, în timr -<vîn agricultură ne mai 
aflăm în fața sarcinii de a depăși ni
velul dinainte te .război. Deosebit de

REPUBLICA POPULARĂ
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GHEORGHE APOSTOL 
prim-secreiar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

serios rămîne în urmă dezvoltarea 
creșterii animalelor.

Rămînerea în urmă a agriculturii 
este în primul rîrid ’ rezultatul faptu
lui că eforturile principale ale țării 
au fost concentrate multă vreme în
deosebi asupra dezvoltării industriei. 
Lichidarea disproporției între dezvol
tarea industriei și agriculturii ’ va 
permite satisfacerea într-o măsură 
mai mare a cererii de produse agri
cole, care a sporit puternic ca rezul
tat al creșterii populației la orașe, 
al ridicării consumului la orașe și la 
sate, precum și al creșterii necesi
tăților de materii prime agricole pen
tru industria ușoară și alimentară 
în plină dezvoltare.

Pe baza hotărîrilor plenarei din au
gust 1953 a C.C. al P.M.R., partidul 
și guvernul îndreaptă eforturile oame
nilor muncii în primul rînd spre ri
dicarea producției de cereale-marfă; 
problema cerealelor este problema- 
cheie a producției noastre agricole. 
Punînd accentul pe sporirea produc
ției cerealiere, partidul și guvernul 
iau măsuri pentru o ridicare complexă 
a agriculturii — creșterea producției 
de cereale, în special a producției de 
porumb, asigurarea bazei furajere 
pentru creșterea animalelor, dezvolta
rea șeptelului și a sectorului zooteh
nic, dezvoltarea culturilor de legume 
și a culturilor tehnice. In acest scop 
a fost elaborat un ansamblu de măsuri 
economice, care prevede creșterea in
vestițiilor în agricultură de peste două 
ori, acordarea unui sprijin sporit gos
podăriilor colective, întovărășirilor și 
gospodăriilor individuale ale țăranilor 
muncitori, extinderea mecanizării și a 
aplicării agrotehnicii înaintate, sporirea 
suprafețelor cultivabile, dezvoltarea 
puternică a creșterii animalelor, re
facerea și dezvoltarea viticulturii și 
pomiculturii.

Anul acesta industria noastră va li
vra S.M.T,-urilor și gospodăriilor a- 
gricole de stat peste 1.600 tractoare 
pe șenile, peste 2.500 cultivatoare și 
secerători-legători, peste 1.300 ba
toze. mii de'pluguri de tractor și se
mănători. A crescut numărul centre
lor de închiriat unelte agricole, va fi 
îmbunătățită înzestrarea lor.

In lupta pentru realizarea unui nou 
avînt al agriculturii în țara noastră, 
au fost obținute primele rezultate po
zitive. In'1953 producția medie la 
hectar a anului 1938 a fost întrecută 
la grîu, porumb, cartofi, sfeclă de 
zahăr.

Campania însămînțărilor de pri
măvară a anului 1954, deși condițiile 
climatice au fost defavorabile, se 
desfășoară la un nivel agrotehnic mai 
ridicat decît în trecut. A crescut in
teresul țăranilor colectiviști, întovă
rășiți și al țăranilor muncitori cu 
gospodării individuale pentru aplica
rea metodelor agrotehnice. Anul aces
ta au fost folosite în mai mare mă- 
surăxîngiășămintele naturale, semin
țele selecționate, a început să se răs
pândească metoda semănatului cul- 
turilo’’ prășitoare în cuiburi așezate 
în pătrat

II.
-Știința marxist-leninistă și expe

riență istorică a Uniunii Sovietice ne 
învață că rezolvarea definitivă a pro
blemei cerealelor, lichidarea radicală 
a greutăților în domeniul aprovizio
nării, asigurarea unui înalt nivel de 
trai pentru întregul popor muncitor 
sînt indisolubil legate de înfăptuirea 
sarcinilor transformării socialiste a 
satului.

Prin propria lor experiență țăranii 
muncitori din țara noastră se conving 
cî:- de mari sînt' posibilitățile de spo
rire a producției -(»ricole de care dis
pune agricultură ocîalistă. De pddă, 
gospodăria colectivă ..11, Iunie“ din

i
comuna Valea Roșie, regiunea Bucu
rești, a obținut în 1953 o producție 
medie de grîu de circa 2.100 kg. la 
hectar, față de 1.200 kg. cît s-a ob
ținut la hectar în sectorul individual. 
Gospodăria colectivă „Victoria” din 
comuna Lenauheim, regiunea Arad, 
a obținut în 1953 o recoltă medie de 
peste 2.700 kg. de grîu la hectar de 
pe o suprafață de 460 de hectare ; 
peste 4.000 kg de porumb la ha de pe 
360 de hectare; peste 3.200 kg de ' 
orz de toamnă la hectar de pe 100 
de hectare etc. Asemenea recolte 
n-au mai fost cunoscute în țara noas
tră. Ele exercită o vie putere de atrac
ție asupra țăranilor muncitori. Este 
firesc că numărul membrilor acestei 
gospodării colective a crescut din 
1949 de aproape 5 ori — de la 67 de 
familii la 301 familii; alte gospodării 
colective și-au sporit și; mai mult nu
mărul de membri.

Sarcina noastră centrală, în lupta 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii este întărirea economico- 
orgamzatorică a gospodări lor colec
tive existente, deoarece gospodăriile co 
lective fruntașe, întărite din punct de 
vedere economico-organizatoric con
stituie exemplul cel mai viu și cel mai 
convingător pentru atragerea țărăni
mii muncitoare pe calea transformării 
socialiste a agriculturii. Au o mare 
însemnătate în această privință mă
surile luate de partid și guvern pentru 
a ajuta gospodăriile colective să de
vină mari producătoare de . cereale 
și produse animale. Aceste măsuri 
prevăd acordarea de credite însem
nate (300 milioane de lei numai în 
1954-1955) pentru investiții și con
strucții, procurarea de mașini, insta
lații, animale de rasă, sprijin calificat 
agro-zootehnic, precum și reduceri si 
înlesniri în domeniul obligațiilor față 
de stat, avantaje speciale în domeniul ’ 
contractărilor și achizițiilor de produ
se agricole.

O mare atenție și un sprijin multi
lateral este acordat de partid și gu
vern întovărășirilor pentru lucrarea 
în comun a pămîntului. Partidul și-a 
pùs ca sarcină să lichideze subapre
cierea manifestată de unii activiști 
în ceea ce privește rolul și însemnă
tatea întovărășirilor agricole. Leni
nismul ne învață că drumul larg al 
satului spre socialism trece'prin co
operație cu diferitele ei forme, printre 
care și întovărășirea,' tocmai pentru 
că aceste forme înlesnesc 
posibilitatea de a face pasul 
spre gospodăria socialistă.

In munca noastră pentru 
de noi gospodării colective

țăranului 
hotărîtor

formarea 
noi vom 

veghea și mai departe la respectarea 
cu strictețe a principiului liberului 
consimțămînt — principiu leninist 
fundamental în opera de transformare 
socialistă a agriculturii. Partidul a 
dus și va duce o luptă aspră împotriva 
‘oricărui fel de constrîngere față de 
țăranii muncitori, împotriva . abuzu
rilor, împotriva tuturor manifestări
lor dăunătoare alianței clasei munci
toare cu țărănimea muncitoare, care 
aduc apă la moara dușmanilor oame
nilor. muncii, a dușmanilor socialis
mului.

In același timp trebuie să lichidăm 
tendințele de a lăsa transformarea 
socialistă a agriculturii pe seama 
mersului de la sine. Lămurirea siste
matică. continuă și perseverentă a 
foloaselor lucrării în comun a pă- 
mîntului. intensificarea muncii poli
tice vii cu oamenii, cu țăranii munci
tori, cu familiile lor — aceasta este 
sarcina.

Trebuie să lichidăm confuziile și să 
combatem acele păreri potrivit cărora 
ajutorul acordat țăranilor muncitori 
cu gospodării individuale ar consti

tui un factor de îngreunare a con
strucției socialiste la sate. Șă nu ui
tăm că dezvoltarea producției agri
cole nu trece, prin șărĂț^aț^ârăni- 
mii muncitoare, ci, dimpotrivă, prin 
ajutorarea gospodăriilor țăranilor 
muncitori inGSviduali, prin ridicarea 
nivelului lor economic și a înzestrării 
lor tehnice. Nu menținerea la un ni
vel coborît, ci ridicarea producției a- 
gricole creează condițiile pentru a- 
tragerea maselor largi ale țărănimii 
pe calea socialismului și corespunde 
intereselor dezvoltării economiei na
ționale, precum și intereselor țărăni
mii muncitoare.

III.
«

democrat-popu’ 
sporit țăranilor

statul
sprijin 
mici și mijlocii în ve-

Partidul și 
Iar acordă un 
cu gospodării 
derea valorificării rezervelor serioase 
de sporire a producției' agricole de 
care dispun gospodăriile lor, rezerve 
care nici pe departe încă nu sînt epu
izate. Au fost adoptate măsuri care 
prevăd acordarea de credite ieftine 
țăranilor muncitori cu gospodării in
dividuale. ajutorarea agro-zootehnică 
și deservirea gospodăriilor țărănești 
mici și mijlocii cu tractoare și alte ma
șini ale statului în condiții avanta
joase, aprovizionarea cu îngrășămin
te chimice și alte materiale necesare. 
Experiența arată că pentru sporirea 
producției în agricultură, îri condițiile 
actuale, are o însemnătate hotărîtoare 
stabilirea unor relații economice juste 
cu țăranul cu mică gospodărie și cu 
țăranul mijlocaș, principalul produ
cător de produse agricole-marfă. Par
tidul se călăuzește după indicația lui 
V. I. Lenin despre necesitatea apli
cării principiului cointeresării mate
riale a producătorilor în sporirea pro
ducție. Lenin scria: „Cointeresarea 
personală contribuie la ridicarea pro
ducției ; avem nevoie, înainte Je toate 
și cu orice preț, de sporirea produc
ției”.

In scopul de a mări cointeresarea 
materială a țăranilor muncitori în 
sporirea producției agricole au fost 
luate în ultimul timp o serie de mă
suri. O importanță deosebită au în 
această direcție hotărîrile guvernului 
și partidului cu privire la contractarea 
unor produse agricole. Aceste hotărîri 
prevăd un sistem larg de stimulente: 

‘.prețuri progresive, premii, reducerea 
cotelor 
ajutor agro zootehnic, condiții avan
tajoase la cumpărările de mărfuri in
dustriale etc. Acest sistem are drept 
scop să exercite o influență economi
că în scopul intensificării activității 
gospodăriilor colective, întovărășiri
lor. gospodăriilor țărănești ‘ mici și 
mijlocii, în acele ramuri ale agricul
turii a căror producție este de primă 
necesitate pentru economia națională. 
Prin extinderea contractărilor se vor 
întări legăturile dintre industrie și a- 
grfcultură și rolul conducător al in
dustriei; se vor crea condiții pentru 
îmbunătățirea aprovizionării orașelor 
cu produse agrfcole și a țărănimii 
muncitoare cu mărfuri industriale; 

se vor întări și mai mult bazele eco
nomice ale alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare.

Aplicînd politica de îngrădire a 
chiaburimii, partidul duce o luptă ne
contenită împotriva oricăror manifes
tări împăciuitoriste, oportuniste față 
de exploatatorii de la sate. Chiaburul 
este și rămîne un dușman neîmpăcat 
al oamenilor muncii de la orașe și 
sate,‘al regimului democrat-popular 
Nici vorbă nu poate să fie de o inte
grare pașnică a chiaburului în socia
lism. Ar fi o primejdioasă iluzie o- 
portunistă să se creadă că bătălia pen
tru ridicarea agriculturii se va desfă
șura. lin, fără împotrivirea chiaburilor 
— cu atît mai mult cu cît sporirea 
puternică a producției agricole va da 
o lovitură serioasă tendințelor spe-

de livrare și a impozitelor.

(Continuare in pate-
t

. 1 . ¡
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{Urmare din pag. 2-a)
culatîve ale chiaburilor pe piață. Una 
din.condițiile de seamă ale succesului 
în această bătălie este ascuțirea vigi
lenței țărănimii muncitoare și sporirea 
combativității ei pentru zdrobirea 
uneltirilor și influenței dușmanului 
de clasă, pentru izolarea lui de mase.

IV.'

Lupta pentru dezvoltarea agricul
turii este q cauză a întregului popor 
muncitor. La această luptă clasa 
muncitoare aduce o contribuție de 
frunte, sporindu-și eforturile pentru 
înzestrarea agriculturii cu mașini și 
unelte agricole cît mai multe și mai 
bune, pentru aprovizionarea satelor 
cu mărfuri industriale de larg con
sum.

l.Jn rol extrem de important în lupta 
pentru dezvoltarea agriculturii și sp 
rirea producției agricole au S.M.T.- 
urile. Este necesar ca S.M.T.-urile 
să-și îmbunătățească simțitor activi
tatea, să asigure o folosire mai in- 

. tensă, mai productivă și mai rentabilă 
a parcului de mașini, să îmbunătățeas
că calitatea lucrărilor, să lupte pen
tru lichidarea lipsurilor serioase care 
se observă mai ales în ceea Ce pri
vește buna întreținere a tractoarelor 
și mașinilor agricole. S.M.T.-urile 
noastre încă nu-și îndeplinesc pe 
de-a-ntregul rolul lor ca organizator 
al producției socialiste și ca plrghie 
principală a transformării socialiste 
a agriculturii. îmbunătățirea activi
tății S.M.T.-urilor depinde în mare 
măsură de întărirea lor cu cadre ca- 

. lificate. In această privință va avea, 
'fără îndoială, efecte pozitive faptul 

că numeroși muncitori și tehnicieni, 
răspunzînd cu însuflețire chemării 
partidului, s-au hotărît să meargă la 
sate pentru a lucra în S.M.T.-uri și 
gospodării agricole de stat.

Partidul și guvernul au luat mă
suri pentru lichidarea lipsurilor mari 
care se manifestă în multe gbsnodâ- 
rii agricole de stat pentru profilarea 
fer ca mari producătoare de semințe 
de soi și cereaie-marfă, animale de 

.iasă și produse animale, legume și 
culturi tehnice.

Călăuzindu-se după exemplul oa
menilor de știință sovietici și folosind 
bogata lor experiență, oamenii de 
știință din țara noastră au obținut 
îealizări serioase privind elaborarea 
unor metode științifice de lucrare a 
pămîntului, ameliorarea și raionarea 
unor varietăți de plante, protecția și 
îngrijirea culturilor,- crearea de noi va
rietăți de animale. înconjurați de dra
gostea și stima întregului popor, spri
jiniți puternic de stat, oamenii de 
știință, agronomii, zootehnicienii de 
la noi au astăzi cele mai largi posi
bilități de muncă creatoare, de neîn
chipuit în trecut. Aceasta se referă 
nu numai la condițiile tot mai bune 
de lucru din instituțiile științifice și 
stațiunile experimentale, ci și la fap
tul că sfaturile și rezultatele cercetă
rilor lor sînt aplicate tot mai larg în 
practica agricolă și dau roade dintre 
cele mai bune. Partidul și guvernul 
cheamă pe oamenii de știință din do- 
neniul agriculturii, pe toti agronomii 
și zootehnicienii să-și ridice neconte
nit nivelul cunoștințelor tehnice-știin- 
țifice. să-si întărească legăturile cu 
practicienii fruntași din agricul
tură, cu masele de țărani muncitori. 
Nu în birouri și cancelarii, ci pe 
ogoare, în mijlocul țăranilor — acolo 
este locul agronomului.

Recenta consfătuire a fruntașilor 
producției agricole, convocată de 
C.C. al P.M.R. și de guvern, a scos 
la iveală numeroși fruntași ai agri
culturii, care, lucrîndu-și cu pricepere 
și dragoste pămîntul,’au obținut recol
te Ia hectar de circa 3.500 kg de grîu, 
5—6 tone de porumb boabe, 30— 
tone de cartofi, 60 tone de sfeclă 

Trebuie spus însă că unele organi
zații de partid, organe locale de stai, 
organe agricole nu cunosc si nu caut?

să cunoască -pe fruntașii agriculturii 
din raza lor de activitate, nu studiază 
în mod temeinic experiența lor, nu 
se îngrijesc de extinderea ei sistema
tică și perseverentă, de propagarea 
largă a agrotehnicii. In mod in
suficient sînt folosite presa, pro
paganda prin conferințe, bro
șurile agrotehnice, radioul; unele că
mine culturale de la sate activează 
slab și n-au devenit încă adevărate 
centre de răspîndire a cunoștințelor 
agrotehnicii.

Realizarea unui avînt puternic al 
agriculturii depinde în mare măsură 
de calitatea muncii politice și orga
nizatorice a organelor regionale și 
raionale de partid, de capacitatea și 
de eforturile lor pentru ridicarea nive
lului muncii de conducere a agricul
turii. Este necesar ca organizațiile de 
partid să înțeleagă clar caracterul 
urgent al sarcinilor în domeniul agri
culturii, să dea dovadă de operativi
tate și combativitate tîn rezolvarea a- 
cestor sarcini, să lichideze elementele 
de conducere birocratică, cancelaristă 
Ele trebuie să cunoască în mod com
petent problemele concrete ale sporirii 
pioducției agricole vegetale și anima
le, să-și însușească regulile agroteh
nicii și experiența înaintată în produc
ția agricolă și să militeze pentru răs- 
pîndirea lor. Ele trebuie să îmbună
tățească conducerea politică a Sfatu
rilor populare și a organelor economi
ce, evitînd orice tendință de a li se 
substitui, să muncească neobosit pen
tru întărirea și lărgirea sectorului so
cialist al agriculturii și pentru justa 
aplicare a măsurilor de sprijinire a 
gospodăriilor țăranilor muncitori in
dividuali. ,

Ia acest scop partidul și Comitetul 
său Central și-au pus ca sarcină pri
mordială îmbunătățirea activității or
ganizațiilor de bază sătești. Trebuie 
să acordăm o mare atenție întăririi 
comitetelor raionale sătești ale parti
dului, care sînt un factor însemnat 
în rezolvarea sarcinilor trasate de par
tid în domeniul agriculturii și al în
tăririi legăturilor partidului cu ma
sele țărănimii muncitoare

De realizarea unui puternic avînt al : 
producției agricole depinde în mare I 
măsură îmbunătățirea aprovizionării, 
și ridicarea nivelului de trai al oame-i 
nilor muncii de la orașe și de la sate, 
întărirea mai departe a alianței cla-> 
sei muncitoare cu țărănimea munci
toare — temelia regimului • de demo
crație populară.

In țara noastră există toate con
dițiile obiective pentru lichidarea ră- 
mînerii în urmă a agriculturii și rea
lizarea unui puternic avînt al produc
ției agricole. Regimul nostru demo
crat-popular îmbunătățește neîncetat 
condițiile tehnice și materiale create 
în scopul unei puternice dezvoltări a 
producției agricole. Condițiile clima
tice în țara noastră *sînt favorabile, 
pămîntul este roditor. Avem o țără
nime harnică și pricepută. Clasa mun
citoare își îndeplinește cu înaltă con
știință și răspundere sarcinile de for
ță conducătoare a statului și a între
gului popor muncitor. Ajutorul imens, 
dezinteresat și frățesc al Uniunii So
vietice, relațiile de colaborare și în- 
tr-ajutorare cu toate țările lagărului 
democrat ne dau posibilitatea să rea
lizăm o mare economie de forțe si 
să îndreptăm importante mijloace teh- 
nico-materiale spre dezvoltarea agri
culturii.

Călăuzindu-se după învățătura ge- 
nialuîui Lenin și a marelui continua
tor al operei sale, I. V. Stalin, Parti 
dul Muncitoresc Romîn și guvernul 
Republicii Populare Romîne vor fo
losi din plin condițiile favorabile e 
xistente pentru dezvoltarea economică 
a țării, pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului, pentru 
realizarea unor noi și însemnate suc- 
ese în construirea socialismului.

____ _____
(Din „Pentru pace trainică, pen- 

, ’ru democrație populară 1”

In lupta pentru depășirea ridurilor
Printre brigăzile de mineri de la 

Vulcan care-și organizează munca 
pe bază de grafic ciclic se nu
mără și brigada cunoscutului fruntaș 
în întrecerea socialistă Octavian Ian- 
cu. De curînd, locul unde muncește 
această brigadă a fost înzestrat cu o 
mașină de încărcat sovietică care a 
ușurat munca minerilor și a sporii 
productivitatea muncii brigăzii.

Brigada condusă de minerul Oc

Succesele tinerilor strungari
Tinerii muncitori din secția meca

nică a Uzinei de reparații a utilaju
lui minier încadrați în întrecerea so
cialistă dobîndesc pe zi ce trece tot 
mai însemnate succese în producție.

La strungul revolver din această 
secție lucrează brigada irtemistului 

Avram Grumberg care datorită bu
nei organizări a muncii înregistrea
ză în fiecare zi depășiri de -60—70 la 
suta a sarcinilor de plan.

Alături de această brigadă, reali
zări importante obține și tînărul strun-

In sprijinul
Nu de mult muncitorii din secțiile 

mecanică și ajustaj de la Uzina de re
parație a utilajului minier din Petro
șani au propus să se instaleze spălă
toare $n secțiile respective.

Conducerile acestor secții au luat 
măsuri ca cererea muncitorilor să fie

Mai multă atenție calității confecțiilor 
cooperativa „Sprijinul minier” Petroșanila

Buna deservire a oamenilor mun
cii constituie o preocupare pentru ma
joritatea lucrătorilor de la cooperati
vele meșteșugărești din Valea Jiului.

Lucrătorii de la cooperativa meș
teșugărească „Sprijinul .minier” din 
Petroșani au reușit să înregistreze 
unele succese în această direcție. Nu
meroși lucrători de la cooperativa 
„Sprijinul minier“ din Petroșani sînt 
dornici ca prin munca lor de zi cu 
zi să execute pentru oamenii muncii 
confecții mai multe și de bună cali
tate.

Printre muncitorii acestei coopera
tive care se străduiesc să execute con
fecții de bună calitate se numără și 
tov. Iordan Duda, care lucrează în- 
tr-una din secțiile de confecții pentru 
bărbați din Petroșani. Acesta nu se 
mulțumește să execute numai lucru 
de bună calitate, dar se străduiește 
în același timp să-și depășească cu 
regularitate sarcinile de plan ce-i re
vin. Astfel, folosind din plin timpul de 
lucru, tov. Iordan Duda a reușit ca 
în cursul lunii, trecute să confecțio
neze peste plan 3 paltoane bărbătești. 
Rezultate frumoase obțin de asemenea 
și tov. Eugen Ghiciș, Nicolae Nyitrai, 
Leontina Codreanu, Maria Colac de 
la secțiile confecții pentru bărbați și 
femei din Petroșani, Vasile Brici. Ioan 
Albert. Rozalia Florian din Lupeni, 
Nicolae Gergei, Teodor Gaia din Lo- 
nea și alții.

Sînt însă la această cooperativă și 
unii membrii cooperatori lipsiți de 
simțul răspunderii față de sarcini. 
Deseori se întîmplă ca stofele aduse 
de către diferiți cetățeni la coopera
tiva „Sprijinul minier” din Petroșani 
să fie lucrate neglijent. Și aceas! 1 nu 
întîmplător, ci datorită faptul' că 
unii membri cooperatori ca tov. 
Alexe Arșan de la secția bărbați Pe
troșani, Vasile Dănilă și Francisc

Spectacolele de azi
.^CINEMATOGRAFE: Alexandru 

Sania, Petroșani : Balerina ; Munci
toresc, Petroșani : Africa șerif Tl-a; 
Lupeni; Lupta pentru viață; Vi-icam 

tavian Iancu din care fac parte tov. 
Dumitru Azamfir, Pavel Copșa. Iosif 
lenei și alții și-a depășit pînă în 
prezent ciclurile programate pe luna 
mai în proporție de 37 la sută.

Ca urmare a succeselor obținute 
brigada condusă de tov. Octavian Ian- 
cu lucrează în contul lunii august.

A. PANIȘ 
corespondent

gar Natham Haimovici. Aplicînd me
toda de tăiere rapidă , a metalelor, 
Bîcov-Ejprțkevici, el își întrece pro
ductivitatea planificată la confecțio
narea roților dințate cu peste 60 la 
sută. La fel, fruntașul întrecerii socia
liste Alexandru Gheri executînd lu
crări de strungire a roților de vago- 
neți tip'standard își depășește cu re
gularitate sarcinile de plan cu peste 
40 la sută.

TIBERIU DOBOȘI 
corespondent

muncitorilor'
satisfăcută. Astfel s-a trecut la insta
larea spălătoarelor în secțiile mecani
că și ajustaj.

O contribuție de seamă la lucrările 
de instalare a acestor spălătoare au 
adus-o tinerii muncitori instalatori de 
apă Ștefan Nemeș, Ilie Savu și Ște
fan Oprițescu.

Dragoș de la secția bărbați Lupeni, 
Maria Chirilă de la secția femei Pe
troșani și alții execută comenzile oa
menilor muncii fără simț de răspun- 
deie. Deseori aceștia absentează ne
motivat de la serviciu. Acest lucru 
face ca pe Iîngă calitatea slabă la di
ferite confecții, numeroși cetățeni care 
se prezintă pentru proba hainelor să 
fie amînați de pe o zi pe alta. Din a- 
ceastă cauză confecționarea unui cos
tum de haine la cooperativa „Sprijinul 
minier” din Petroșani durează aproa
pe două luni de zile.

In această direcție o bună parte 
de vină o poartă conducerea coopera
tivei „Sprijinul minier” din Petro
șani care n-a avut o preocupare în 
ceea ce privește creșterea de noi ca
dre calificate.

Consiliul de conducere al coopera
tivei „Sprijinul minier” va trebui să 
îndrume și să controleze secțiile coo
perativei în scopul îmbunătățirii de
servirii oamenilor muncii, să educe' 
membrii cooperatori în spiritul- socia
list față de muncă

Consiliul de conducere al coopera
tivei, în frunte cu tov. Emeric Dudaș, 
va trebui să lupte pentru ca coopera-: 
tiva pe care of conduce să satisfacă 
în cele mai bune condițiunî cerințele 
oamenilor muncii din Valea Jiului.

-Este necesar ca tovarășii din con
siliul de conducere al cooperativei să 
țină seama de reclamațiile și'suges
tiile oamenilor muncii, sugestii me
nite să ducă la îmbunătățirea calității 
confecțiilor.

îmbunătățind continuu calitatea 
confecțiilor executate, cooperativa 
„Sprijinul minier” din Petroșani va 
contribui la satisfacerea cerințelor 
mereu crescînde ale oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

I. IONIȚA

Fiica regimentului; Aninoasa : Flu
viul Huai trebuie îmblînzit; Petrila : 
Comoara din insula păsărelelor;, Lo- 
nea: Femeia ase cuvîntul. „



Note șt comentarii externe
Faptele demască 
pe falsificatori

de N. Polianov

Unele ziare franceze și americane 
uimitor de „bine informate“ despre 
tot ce se petrece în ședințele restrînse 
în problema indochineză Ta conferința 
de la Geneva a miniștrilor afacerilor 
externe, comentează de cîteva zile la 
rînd că ministrul Afacerilor Externe al 
Uniunii Sovietice, V. M. Molotov, și 
ministrul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Chineze, Ciu En-lai, 
ar fi vrut să separe examinarea pro
blemei despre Laos și Cambodgia de 
problema cu ffrivire la Vietnam.

Absurditatea unei astfel de‘afirma
ții poate fi. lesne dovedită. Pentru 
aceasta este deajuns să ne referim la 
declarația cunoscută pe larg a lui 
V. M. Molotov „Cu privire la resta
bilirea păcii_în Indochina“, făcută la 
14 mai la Conferința de la Geneva. 
Caractbrizînd propunerile franceze pre 
zentate la conferință, șeful delegației 
sovietice a subliniat că în proiectul 
francez se manifestă o subapreciere 
a luptei de eliberare națională care 
se desfășoară în Laos și Cambodgia. 
Or, problema situației din Indochina 
.nu' poate fi redusă exclusiv la eveni
mentele din Vietnam.

Chiar de la începutul conferinței 
de la Geneva, delegația sovietică a 
nropus să fie ascultați atît reprezentan
ții Laosului și Cambodgiei cît și repre- 

: zentanții guvernelor de rezistență din 
Khmer și Patet-Lao. Dacă pină în 

tprezent reprezentanții guvernelor de
■ rezistență din aceste țări, nu au fost 
încă invitați la conferința de la Ge
neva, acest lucru se explică numai 
l'prin împotrivirea diplomaților fran
cezi și americani. Ei sínt aceia care 
'depun toate eforturile pentru a separa 
în mod artificial problema cu privire 
la Cambodgia și Laos de problema 
cu privire la Vietnam. Ei sínt aceia 
care ar vrea să prezinte îritr-o lumină 
falsă situația din Khmer și Patet- 
Lao.

Or, aceste manevre ale dezinforma
torilor sínt spulberate de faptele care 
"dovedesc cu toată convingerea că 
lupta de eliberare națională cuprinde 
nu numai Vietnamul, ci și Khmer-ul 
și Patet-Lao. Prin urmare, pentru a 
rezolva așa cum se cuvine problema 
■indochineză, nu se poate separa, în 
mod artificial problema cu privire la 
I,Vietnam de problema cu privire la 
Laos și Cambodgia.

■ Este foarte elocvent faptul că în 
comunicatul conferinței de la Berlin, 
care fixa ordinea de zi a conferinței 
de la Geneva, nu se face măcar aluzie 
la o astfel de divizare artificială a 
problemei cu privire la Indochina și 
se vorbește de sarcina restabilirii pă
cii în Indochina în ansamblu.

Secretarul de stat al S.U.A., Dulles. 
a rostit un discurs la radio la 7 mai 
în care s-a referit la situația din In
dochina. In acest discurs, printre al
tele, atrăgea atenția faptul că nici se
cretarul de stat al S.U.A. nu separă 
problema cu privire la Vietnam de 
problema cu privire la Laos și Cam- 
bodgia.

La aceasta trebuie să adăugăm că 
nici una din marile țări asiatice nu 
a recunoscut guvernele din Laos și 
Cambodgia.

Extinderea grevei feroviarilor din Anglia
LONDRA . (Agerpres). — Greva 

muncitorilor de la o serie de centre 
feroviare din Anglia, care a început 
săptămîna trecută continuă să ia am
ploare în fiecare zi

Greviștilor de la centrele și de
pozitele feroviare din estul țării li 
s-au alăturat duminică și mecanicii de

Toate acestea explică de ce dele
gația sovietică la conferința de la 
Geneva insistă ca problema cu privire 
la Laos și Cambodgia să nu fie exa
minată separat de problema cu privire 
la Vietnam. De aceeași părere sini 
și delegațiile Republicii Populare 
Chineze și Republicii Democrate Viet
nam.

Franța și sarcinile 
întăririi păcii în Europa 

de. G. RATIANI

„Străduindu-se să respingă planul 
de creare a unui sistem de securitate 
colectivă în Europa, diplomația ame
ricană și acoliții ei francezi încearcă 
să convingă opinia publică din Occi
dent că nu există căi reale pentru în
tărirea păcii în Europa că nu există 
decît o singură cale, calea creării unor 
grupări militare opuse una alteia, 
care duce în mod inevitabil la intensi
ficarea încordării internaționale și a 
neîncrederii reciproce. Or, este absolut 
evident că planul american de creare 
a „comunității defensive europene“ 
îndreptat spre lichidarea independen
ței naționale a statelor vest-europene 
și permanentizarea dezmembrării 
Germaniei, este în flagrantă contra
dicție cu întregul mers al dezvoltării 
istorice a Europei și cu interesele na
ționale ale statelor europene.

Fiind amenințată mereu cu agre
siunea din partea imperialismului 
german Franța, după cum arată ex
periența istoriei, nu poate să asigure 
securitatea ei fără un sistem trainic 
ai securității colective în Europa, în 
care un rol important îi revine Uniu
ni; Sovietice și celorlalte state din 
partea răsăriteană a Europei.

Tn cadrul sistemului statelor euro
pene. care s-a statornicit din punct 
de vedere istoric de mai bine de 50 
de ani, securitatea Franței depinde în 
multe privințe de relațiile ei cu URSS. 
Din păcate însă, unele cer- 
auri reacționare din Franța și-au fă
cut și continuă să-și facă socoteala că 
politica dușmănoasă față de Uniunea 
Sovietică poate contribui la realiza
rea planurilor lor egoiste, antipopu
lare. Or, această politică este în totală 
contradicție cu interesele naționale 
ale țării și nu este decît în avantajul 
unui cerc restrîns de oameni care 
și-au legat soarta de cercurile inter
naționale agresive, care pregătesc un 
război.

In ceea ce privește Uniunea Sovie
tică, ea n-a ascuns niciodată și nici 
nu ascunde scopurile politicii sale. 
Nu pot fi ascunse scopurile politice pe 
care le sprijină în mod conștient și 
pentru care luptă multe milioane de 
oameni. Uniunea Sovietică insistă să 
se pună capăt planurilor de reînviere 
a militarismului german, planuri pri
mejdioase și pentru Franța.

Cele mai largi pături sociale din 
Franța leagă pe bună dreptate asigu
rarea securității Franței în Europa de 
problema relațiilor franco-sovietice. 
Trebuie să credem că în Franța toți 
aceia cărora le sînt scumpe interesele 
naționale ale țării lor vor știi să biruie 
împotrivirea cercurilor reacționare fran 
ceze și străine și vor face tot ce'le va 
sta în putință pentru a asigura se
curitatea colectivă în Europa, de care 
sînt indisolubil legate securitatea și 
independența Franței. (Agerpres).

locomotive din Țară .Galilor. Traficul 
feroviar englez este redus cu 50 la 
Sută din cauza acestei greve.

Greviștii au declarat că, în cazul 
cînd revendicările lor nu vor fi satis
făcute, greva se va extinde în întrea
ga țară

Lucrările sesiunii extraordinare 
a Consiliului Mondial al Păcii

BERLIN (Agerpres). — TASS 
transmite :

După cum s-a mai anunțat, la 24 
mai s-a deschis la Berlin sesiunea ex
traordinară a Consiliului Mondial al 
Păcii.

Sesiunea a fost deschisă de Go 
Mo-jo. vicepreședinte al Consiliului 
iMondial al Păcii.

Apoi, primarul generaP al marelui 
Berlin, Friedrich Ebert, a salutat pe 
participanții la sesiune în numele 
populației din Berlin.

Din însărcinarea Biroului Consiliu-

Conferința de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe

GENEVA (Agerpres). — In după 
amiaza zilei de 25 mai, în cadrul 
conferinței de la Geneva a mi
niștrilor Afaceiylor Externe a a- 
vut loc o ședință restrînsă consa
crată problemei restabilirii păcii în 
Indochina. Ședința a fost prezidată 
de V.M. Molotov, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S.

Lupta oamenilor muncii din Honduras 
pentru drepturile lor

NEW YORK (Agerpres). — Potri
vit relatărilor corespondentului din 
Tegucigalpa (capitala statului Hon
duras) al ziarului „New York Herald 
Tribune”, în regiunea Lalima (partea 
de nord a statului Honduras) 25.000 
de muncitori de la „United Fruit 
Companv“ continuă greva. 11.000 din 
muncitorii greviști ai societății ¿Stan
dard Fruit Company“ au consimțit 
să se reîntoarcă la lucru după ce 
societatea a acceptat să le mărească 
salariile.

Ziarul „Tribuna Popular“, care 
apare în Guatemala, a anunțat la 15

Dulles și astrologia
Revista elvețiană „Destinul", 

care citește în stele soarta treburi 
lor pămîntești a contribuit recent 
— și ea — la comentarea conferin
ței de la Geneva stabilind că 
Mercur nu are o poziție tocmai fa
vorabilă față de Jupiter. Revista a 
prezis că, dat fiind acest conside
rent „științific", conferința „va a- 
junge la rezultate constructive, li
mitate însă în timp și spațiu". Cam 
aceeași formă nebuloasă și astro- 
logică a fost folosită și în ultimul 
discurs al lui Dulles rostit la con
ferința de presă din Washington. 
După cum anunță agenția France 
Presse, premierul francez Laniel, 
șl secretarul de Stat Schuman au 
ținut chiar o consfătuire special 
consacrată descifrării „sensului și 
însemnătății" recentelor declarații 
ale lui Dulles. Ei au izbutit să pă
trundă adevăratul înțeles al acelor, 
cuvinte cu ajutorul cărora secre
tarul de Stat al S.U.A. a camuflat 
scopul politicii sale numai după ce 
de la Washington au venit expli
cații suplimentare.

Să cităm, unele fapte.
Înainte de plecarea sa in SUA„ 

după conferința de la Berlin, Dul
les a declarat pe un ton plin de 
voioșie: „cea mai mare speranță 
pentru pace constă în întărirea con
tinuă a puterii lumii libere". Aces
te cuvinte au răsunat în așa fel 
ca și cum ar fi avut în buzunar 
tratatul cu privire la „comunitatea 
defensivă europeană" și pactul 
pentru Asia de sud-est. La sosirea 
sa la Washington, îndată după, ce 
s-a dat jos din avionul care Ai 

iui Mondial al Păcii, secretarul ge
neral al Consiliului Mondial al Păcii. 
Jean Laffitte, a propus următoarea 
ordine de zi :

1. Interzicerea armelor atomice s; 
termonucleare.

2. Securitatea națiunilor.
Ordinea de zi a fost adoptată în 

unanimitate de participanții le sesiu
ne.

Apoi, președintele ședinței a dat 
cuvîntul lui D.N. Pritt, președintele 
Comitetului englez pentru apărarea 
păcii.

La 27 mai va avea loc următoarea 
ședință consacrată aceleiași proble
me.

Se anunță, de asemenea, că la 28 
mai va avea loc o ședință plenară 
care va relua discutarea primului 
punct de pe ordinea de zi —- regle
mentarea pașnică a problemei co
reene.

mai că la greva oamenilor muncii 
din Honduras au participat aproxima
tiv 75.000 de muncitori. Potrivit re
latărilor ziarului, sub presiunea gre
viștilor, guvernul din Honduras a pus, 
în libertate pe Jose Pined Gomez 
secretarul partidului democrat revo
luționar, și pe liderul sindical Gus- 
tavo Andara Bulnes.

Ziarul „Tribuna Popular“ a publi
cat de asemenea declarația comitetu
lui de grevă din Honduras, în care se 
precizează că mișcarea grevistă are 
ca scop să pună capăt abuzurilor so
cietăților americane.

transportat din Berlin, secretarul 
de Stat al S.U.A. s-a lăudat că 
condițiile conferinței pentru Asia 
„sînt realizate sută la sută".

Aterizînd pe aerodromul din 
Geneva, Dulles s-a prezentat în 
rolul de judecător care a venit la 
Geneva să judece pe „agresorii 
comuniști". Luînd cuvîntul în ca
drul conferinței, el a arătat cum 
trebuie înțeleasă și cum trebuie 
instituită libertatea... El încă nu-și 
dădea seama că se află în situația 
ridicolă a unui om care nu înțele
ge marile evenimente și transfor
mări petrecute în lume.

Declarațiile lui V. M. Molotov, 
ale lui Ciu En-lai și Nam Ir în care 
a fost făcută o analiză adîncă a 
evenimentelor și au fost indicate 
căile clare pentru reglementarea 
problemelor litigioase, au demascat 
politica amenințărilor și șantajului 
cu ajutorul cărora unii reprezentanți 
ai vieții publice americane au încer
cat să influențeze asupra „partene
rilor lor occidentali”.

Ce concluzii a tras însă pentru 
politica lui guvernul american după 
înfrîngerile simțitoare suferite la 

Geneva ? El n-a tras nici o conclu
zie. Nebuloasa care a acoperit din 
belșug recentele declarații ale lui 
Dulles, este menită să camufleze 
politica americană care merge pe 
vechiul drum. Dar popoarele țări
lor occidentale și ale țărilor din 
Asia reacționează împotriva planu
rilor agresive americane și a poli
ticii de pe „poziții de forță”.

(Din „Veac Nou“)
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