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Securitatea - cauză sîîntă a popoarelor
Ideea securității popoarelor ă devenit în zilele noastre o 

cauză pentru care luptă sute de miiioane de oameni din întreaga 
lume. Această luptă pentru securitate este strîns legată de 
cauza păcii, ea este determinată de dorința arzătoare a po
poarelor de a trăi în bunăînțelegere, de dorința lor de a-și făuri 
o viață mai bună.

Popoarele lagărului păcii, democrației și socialismului care 
și-au cucerit prin lupte pline de sacrificiu libertatea, indeoen- 
dența și suveranitatea națională își pun astăzi toate puterile în 

’ lupta pentru cauza apărării securității lor. Pentru aceste po
poare ideea securității a devenit simbol de luptă.

Popoarele Uniunii Sovietice au dovedit în mai multe rîn- 
duri în decursul istoriei cît de mult țin ele la independență și 
suveranitate. Marele Război pentru Apărarea Patriei este una 
din aceste dovezi. Forța statului sovietic a zdrobit fascismul 
hitlerist, a salvat independența popoarelor sovietice și a eli
berat și alte popoare de sub jugul capitalismului.

Tot atît de mult țin Ia securitatea țărilor lor și popoarele 
care mai zac încă sub jugul exploatării capitaliste.

Inspiratorii politicii „de pe poziții de forță“ — imperialiștii 
nord-americani, intensifică în ultima vreme tot mai mult ac
țiunile îndreptate spre răpirea independenței popoarelor, aten
tează la securitatea lor. In acest scop, ei folosesc cele mai 
josnice și perfide metode. In cele mai multe cazuri, Statele 
Unite ale Americii nu țin seamă de voința, popoarelor, încalcă 
în mod grosolan normele internaționale pentru a-și atinge sco
purile lor.

Una din expresiile cele mai grăitoare ale politicii „de pe 
poziții de forță“ dusă de S.U.A. este crearea blocului nord 
Atlantic. Caracterul agresiv al acestui bloc este exprimat, și de 
faptul că Uniunea Sovietică, datorită politicii de dictat impri
mată de S.U.A., nu esf° membră al acestuia. Ba mai mult, po- 

' litica acestuia este îndreptată tocmai împotriva Uniunii So
vietice și a țărilor de democrație populară.

Aceasta a determinat guvernul sovietic ca în nota sa din 
31 martie a. c. adresată guvernelor Franței, Marii Britanii și 
S.U.A. să propună ca, în interesul înlăturării caracterului agre
siv al pactului nord Atlantic, să se rezolve în mod pozitiv parti
ciparea Uniunii Sovietice la acesta. Paralel cu aceasta. Uniu
nea Sovietică a propus crearea unui sistem de securitate co
lectivă în Europa, în care să intre state cu sisteme social-eco- 
nomice diferite, inclusiv Statele Unite ale Americii. In legătură 
cu aceasta, V. M. Molotov, ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a arătat: „Noi dorim ca în problema apărării păcii 
să nu existe două lagăre nici în Europa, nici în întreaga lume“. 
Guvernele S.U.A., Angliei și Franței au adoptat o poziție de 
rezervă față de propunerile Uniunii Sovietice, obiectînd că 
proiectul sovietic cu „privire la tratatul general european ar fi 
opus pactului nord Atlantic și că ar reduce Statele Unite la 
situația de observator în Europa. Intrarea Uniunii Sovietice 
în organizația .tratatului nord Atlantic, împreună cu crearea 
unui sistem de securitate pentru întreaga Europă ar face ca 
N.A.T.O. (tratatul nord Atlantic) să nu mai fie un bloc agresiv, 
ci un larg acord regional în soiritul ciiart i O.N.U.

Politica „de pe poziții de forță“ promovată de Statele Unite 
hle Americii a dus la războiul din Coreea. Pe baza aceleiași 
politici, S.U.A. a întreprins acțiuni concrete în vederea inter
venției în războiul din Indochina.

Opinia publica mondială urmărește astăzi cu deosebit in
teres desfășurarea conferinței de la Geneva, unde se discută toc
mai rezolvarea pașnică a problemei coreene si restabilirea păcii 
în indochina.

Se știe că de fapt participarea diplomaților americani la 
aceastș conferință este foarte originală : în timp ce vorbesc lă 
Geneva de intenții pașnice, de lă Washington sînt trimiși în 
țările din Extremul Orient și din restul Asiei tot felul de spe
cialiști, generali, amirali și diplomați care pregătesc terenul 
în vederea extinderii războiului.

Un alt fapt care dovedește cu prisosință că politica „de 
forță“ a Statelor Unite ale Americii este îndreptată spre răpi
rea independenței și securității popoarelor o constituie ulti
mele evenimente din America Latină. Sub pretextul că Guate- 

. mala- — o țară mică, al cărei popor și guvern sînt iubitoare 
de pace și libertate — prezintă „pericol de comur' 
„amenință“ securitatea Statelor Americii, S.U.A 
această parte ă nlobului o coaliție de cîteva marionete ca : So- 
moza din statul Nicaragua, Trujillo din Republica Dominicană, 
Osarie din Salvador, coaliție care amenință securitatea micu
lui stat Guatemala.

Popoarele din tot m.ai multe țări se conving pe zi ce trece 
de scopurile agresive ale politicii externe a Statelor Unite ale 
'Americii Ele văd tot mai limpede că crearea de blocuri, pacte 
și tratate sub dictatul american prezintă un pericol evident 
pentru securitatea statelor lor. De aceea, opinia publică mon
dială care se pronunță hotărît împotriva politicii expansioniste 
a monopolurilor americane crește și se întărește neîncetat. Po- 

' poarele, de a căror voință cercurile guvernante din S.U.A. nu 
țin seama și crează tot felul de acorduri militare, sînt con
vinse că această politică este falimentară pentru că nu are o 
bază solidă — ea nu are sprijinul popoarelor. ,

Poporul romîn, alături de toate forțele iubitcwre de pace, 
independență, libertate și progres, este hotărît să lupte din 
toate puterile pentru cauza sîîntă a popoarelor — pacea și 
securitatea. ' ~

DIN VALEA JIULUI
La mina Lonea, în

Colectivul de mineri și teh
nicieni de la mina Lonea 
desfășoară tot mai larg stea
gul întrecerii socialiste pen
tru a trimite fabricilor și u- 
zinelor patriei noastre tot mai 

I mult cărbune.
In primele cinci zile ale 

lunii iunie, minerii și tehni
cienii de la mina Lonea au 
înregistrat însemnate victorii 
în extracția de cărbune. Pe 
primele locuri în întrecere 

’ sînt brigăzile de mineri din 
sectoarele, .II, ÎÎI și IV- Spre 
exemplu, brigăzile conduse

!

t

I

I

prezintă „pericol de comunism“ și că ea
ci.i.,.. »---- ■ ott a crează si în

primele zile de întrecere pe luna iunie
de minerii Ion Homner, loan 
Flager, Mihai Hermán, loan 
Leahu, -care lucrează în aba
tajele cameră din sectorul Ii 
și-au depășit sarcinile de plan 
cu 26-36 la sută. Realizări 
asemănătoare au obținut și 
brigăzile din sectorul IV con
duse de minerii Toma Marin
ea, loan Jură, Vioreî Doho- 
daru, Dumitru Furdui, Vioreî 
Cristea care au întrecut sar
cinile de plan cu 27-34 lă 
sută.

Și minerii din. sectorul III 
cum sînt cei din brigăzile

conduse de tov. Nicoiae Puiu, 
Ion Gherghei, Constantin 
Pîrvu, Drăgan Matei, Nico
iae Tiz și alții, au întrecut 
preliminarul cu 24-34 la sută, 
aducînd o prețioasă contribu
ție la îndeplinirea sarcinilor 
de plan ale sectorului.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent de minerii și tehni
cienii de Ia mina Lonea de
monstrează că colectivul a- 
cestei mine este hotărît să 
lupte cu abnegație pentru a 
încheia luna iupie cu sarci
nile de plan îndeplinite și. 
depășite.

Un nou cartier muncitoresc în orașul Petroșani
In orașul Petroșani se con

struiesc noi locuințe munci
torești. Pînă acum au fost 
construite peste 20 de blocuri 
cu circa 200 apartamente.

Lucrările de construcții de 
locuințe pentru mineri conti-

iunie, a ple- 
sta'țiunile de

Duminică, 6 
cat la una din 
pe litoralul Mării Negre pri
mul grup de copii ai oame
nilor muncii din 
lui. Printre ei se

Valea Jiu- 
aflä Ernest

i
nuă cu intensitate în acest 
oraș. Lîngă stadionul sportiv 
se înalță un nou cartier din 
care s-au ridicat deja 13 noi 
blocuri, iar alte 12 blocuri 
sînt în curs de construire.

In prezent, brigăzile com
plexe ale. harnicilor construc
tori Fridrich Rrâus și Ioân 
Beer lucrează lă zidirea în 
roșu a două blocuri cu cîte 
3 etaje și 36 apartamente. ;

Copii plecați la mape
Măr a de lă Bănită, pavel 
Haiduci de la Petroșani. Con
stantin Popa de la Lupeni, 
Mihai Popa de la Aninoasa 
și alții. Acest grup de copii 
se va aîătura altora din alte

raioane ale regiunii: Hune
doara, formîtjd un lot de 50 
copii care își vor petrece în 
chip plăcut vacanță pe ma
lul mării.

Loneă s-a'uNu de mult, la 
luat măsuri pentru deschide
rea unui cămin de zi pentru 
copiii minerilor din localitate. 
Lucrările de amenajarea clă
dirii unde va fi instalat ~~ca

Un nou cămin de zi 
minul de zi sînt pe .terminate. 
Zilele acestea, noul cămin de 
zi de la Lonea va intra în 
funcțiune. In cămin, copiii 
vor fi îngrijiți de educatoare

și consultați cu regularitate 
de medici. De asemenea, el 
vor primi hrană îmbelșugată 
și-și vor petrece în chip util 
timpul cît stau în cămin. /

Din activitatea maternității Petroșani 
și policlinici, dispensare de 
copii cu staționare cu peste 
100 de paturi, cămine de zi, 
creșe, etc.

6 rodnică activitate des
fășoară maternitatea din Pe
troșani. Datorită bunelor în
grijiri pe care lă primesc aici 
din partea personalului cali
ficat medical și sanitar, lă 
această maternitate vin cu în
credere să nască tot măi 
multe femei muncitoare, soții 
de mineri, etc. Astfel, pe cînd

co-Grija față de mamă și 
pil este o preocupare perma
nentă a partidului și guver
nului nostru. Această grijă 
se manifestă și prin • extinde
rea continuă a rețelei de u- 
nități pentru ocrotirea ma
mei și copilului.

In localitățile Văii Jiului 
funcționează două maternități 
cu un total de 85 paturi, o 
casă de naștere la Anmoașa, 
secții pentru copii la spitale

în 19-19 au născut aici mai 
puțin de 100 mame, iar în 
anul 1952 400, Jn primele 5 
luni din acest ân un număr 
de 822 mame au dat viață 
copilașilor lor în această tna- 
ternitate. Printre acestea sînt 
tovarășele Alexandrina Suciu 
și /daria Barabas muncitoare 
¡a mina Petrila, Florica Odu- 
rean soție • de miner de la 
Cimpa, Maria Munteanu, Mă
ria Mirici, Sanda Timoftei, 
Agneta Stanciu și altele

Pentru aprovizionarea oamenilor muncii

Paralel cu îmbunătăți rea aprovizionării oamenilor muncii din Valea Jiului prin 
ie comerțului de stat și cooperatist, în Valea Jiului sosesc cantități tot mai mari 

de mărfuri alimentare produse de țărănimea muncitoare dit; împrejurimi, care găsește 
în localitățile miniere piețe bune de desfacere. t

>N CLIȘEU : Imensa hală din Petroșani a devenit în această zi de tîrg neîncă
pătoare pentru mulțimea de producători veniți să-și desfacă mărfurile și gospodinele 
din localitate.
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La clubul minerilor din Petrila
in anii puterii populare s-a schim

bat complet iața orașului Petrila. In 
locui căsuțelor mici și dărăpănate 
au fost înălțate zeci de blocuri cu 
locuințe muncitorești. In Petrila e- 
xistă astăzi două școli elementare, 
farmacie, dispensar, magazine de 
stat, centru de radioficare, etc., iar 
în mijlocul orașului se află o clădire 
frumoasă, cu ferestre mari : clubul 
muncitoresc. Spre această impozantă • 
clădire își îndreaptă zilnic pașii zeci 
și zeci de mineri cu soțiile lor. Spre 
clubul muncitoresc, se îndreaptă cu 
pași grăbiți tinerii mineri și munci
tori, membri ai formațiunilor artis
tice de amatori. _

Spectacole și spectatori
Interesul oamenilor muncii din Pe

trila față de spectacolele de teatru 
și filmele care sînt prezentate la club 
este din ce în ce mai mare. Acest 
lucru este oglindit de numărul mereu 
crescînd de spectacole și spectatori.

In anul acesta, de pildă, la cinema
tograful clubului muncitoresc din Pe
trila s-ău prezentat peste 300 spec
tacole care au fost vizionate de a1- 
proape 75.000 spectatori. De mult 
succes s-au bucurat filmele „Centrul 
înaintaș“, „Femeia are cuvîntul“, 
„Harnlet“, „Zoia“ și altele , care au 
rulat în ultimul timp.

Numeroși mineri participă la spec
tacolele prezentate de cercul drama
tic al clubului. In acest an cercul 
dramatic a pregătit piesele „Camera 
însorită“, „Gogoașa“, „Taxa de ur
gență“, „Vocea Ămericii“ și „Așa 
cere politica“. Cu aceste piese s-au 
prezentat 6 spectacole în localitate, 
și 4 în alte localități.

Biblioteca și cititorii ei
Intr-o sală spațioasă a clubului 

se află biblioteca, cu peste 14.000 de 
volume. Iat-o pe bibliotecara Irina 
Molnăr cercetînd cu atenție fiecare 
volum din. cele peste 800 pe care le-ă 
primit de curînd. După ce le înre
gistrează într-un caet, le așează în 
dulapuri.

— îmi pare nespus de bine c-ăm 

Expoziția „Imagini 
a poporului

Duminică 6 iunie ă. c., s-a deschis 
ia Comitetul raional A.R.L.U.S. din 
Petroșani expoziția intitulată „Ima
gini din viață fericită a poporului 
ucrainean“. Numeroasele panouri cu 
fotografii care sînt expuse la această 
expoziție, oglindesc succesele remar
cabile obținute în toate domeniile de 
poporul ucrainean în anii puterii 
sovietice precum și unitatea de nez
druncinat a familiei unite a popoa
relor Uimtaii Sovietice, a coeziunii, 
'lor de monolit în jurul Partidului

primit cărți despre metodele înain
tate de muncă ale minerilor sovie
tici. Am să le spun minerilor noștri 
să le citească.

Acum așează în ordine alfabetică 
fișele cititorilor. In ultimul timp nu
mărul lor a crescut simțitor.

Cei peste 680 cititori permanenți 
ai bibliotecii abia așteaptă să’ ter
mine cărțile pe care le *citesc  ca să 
vină să imprun ■ .altele. Și aceasta 
nu întîmplător. ’»ibliptecara a dus 
în acest an o intensă muncă de 
popularizare și răspîndire a .cărții în 
rîndul oamenilor muncii; a organizat 
recenzii asupra cărții „Oameni ai 
vieții noi“ și a confecționat 4 panouri 
cu coperte false. Ln curînd se vor 
ține în cadrul clubului recenzii asu
pra cărților „Donbas“ și „Bătălia 
pentru cărbune“. De asemenea a în
ființat 9 biblioteci volante la locu
rile de muncă. Acestea au contribuit 
în mare măsură la răspîndirea cărții 
în rîndul minerilor și muncitorilor.

...Auzind ușa de la intrare deschi- 
zîndu-se, bibliotecara ridică privirea.

— Noroc bun — i se adresă tov. 
Gheorglie Borodi, muncitor la mina 
Petrila. Au mai sosit cărți noi ?

— Da, și încă multe.
— Atunci mă «duc acasă s-aduc 

cartea pe care am citit-o si după 
aceea împrumut altă carte.

Fișele lui Gh. Borodi arată că el 
a citit împreună cu familia sa din 
noiembrie și pînă acum peste 100 
de cărți și broșuri. In fișele sale sînt 
trecute cărțile „Pămînt sovietic“, 
„Așa s-a călit oțelul“, „Ană' Care- 
nina“, „Lenin e cu noi“, „Mitrea 
Cocor“, „Scîntei în beznă“, „Inimă 
tînără“, etc.

Un alt miner, Emil Capătă, a ci
tit „Pe Donul liniștit“, r,Un om în
tre oameni“, „Furtuna“ și altele.

In ultimul timp, activitatea clubu
lui minerilor din Petrila s-a îmbu
nătățit. Astfel, au fost organizate con
ferințe interesante și piine de învă
țăminte pentru mineri. Printre aces
tea se poate cita conferința „Lupta 
pentru prevenirea exploziilor de »praf 
de cărbune“, care a fost audiată de 
peste 750 de mineri și tehnicieni.

. P. TOMESCU

din via|a fericită 
ucrainean”
Comunist și Guvernului Sovietic.

De asemenea, o serie de panouri 
expuse oglindesc munca avîntată a 
poporului ucrainean pentru realizarea 
sarcinilor mărețe trasate de cel de al 
cincilea plan cincinal, 1951—1955, 
plan care odată realizat va fi un pas 
înainte pe calea dezvoltării de la so
cialism la comunism.

Pînă acum expoziția „Imagini din 
viața fericită a poporului ucrainean“ 
a fost vizitată de peste 4000 de oa-« 
meni ai muncii.

ÎNSEMNĂRI

O casieriță cu oervi
O cunoașteți pe casierița Florica 

Alarinescu de la l.S.E.G. Uricani ?, 
Dacă n-o cunoașteți, faceți cunoștin
ță cu dînsa.

Săptămîna trecută în biroul car 
sieriței Florica Marinescu a intrat 
maistrul sondor Ion Zamfir. Venise 
să ceară cartelele de îmbrăcăminte.

— Adeverință de stare materia
lă ai ?

— Am, tovarășă,
— Dă-o încoace.
A scos omul adeverința din buzunar 

și i-a întiins-o mîndru. De cînd e 
transferat aici, au trecut exact șase 
luni, așa câ are tot dreptul de a 
primi cartele de îmbrăcăminte pen
tru el, soție și cei cinci copii. Spe
ranța lui însă s-a spulberat repede.

— Iți trebuie o altă adeverință. 
Cu asta nu poți primi cartele — i-a 
spus casierița pe un ton sever.

Sondorul a făcut ochii mari de mi
rare. La început credea că Florica 
Marinescu glumește. Dar n-a glumit. 
I-a vorbit foarte serios.

— Adeverința dumitale a fost e-

„Vino mîine«..”
Scena s-a petrecut ‘ în birourile

I.S.E.C.-ului din Uricani.
Tovarășul lordache Buturugă, mo

torist, s-a prezentat la funcționarul 
Cristian Goilav pentru a i se elibera 
c dovadă că este angajat, deoarece 
— fiind bolnav — trebuia să se in
terneze în spital.

— N-’am timp de așa ceva — i-a 
răspuns funcționarul birocrat. Pentru 
asta du-te la tovarășul Lazăr ală
turea și spune-i că l-am rugat eu să-ți 
facă adeverința.

Dar și Lazăr i-a privit indiferent, 
deși nu se omora cu lucrul.

— Asta nu-i treaba mea — spuse 
el. Spune-i cui te-a trimis la mine 
că nu mă ocup eu cu adeverințele.

Din nou la Goilav.
— Ia mai lăsați-mă în pace cu ni

micurile astea — spuse acesta fă- 
cîndu-și de lucru printre niște-hîrtii 
de pe birou. N-am timp de chestiu
nile dumitale personale.

— Nu-i vorba de chestiuni perso
nale. Sînt bolnav și-mi trebuie ade
verința că să mă pot interna în spi
tal.

Că să scape de el, Goilav l-a în
drumat la dactilografa Elena Marcu, 
că ea este aceea care bate la ma- 

liberată in 195jB. Asta e una la mînă, 
iar a doua, chiar dacă ai vizat-o pe 
1954, nu e valabilă.

— Nu-i bună ? — întrebă cel în 
cauză. Dar uitați-vă colo la ștampila' 
sfatului. E vizată în 4 mai 1954. De 
ce să nu fie bună ?

Discuțiile au durat o vreme, însă 
fără nici un rezultat pentru tov. 
Zamfir. E greu să lămurești pe un 
om care nu vrea să înțeleagă.

— înțelege, tovarășe, că nu se 
poate — continuă casierița pe un 
ton și mai dur. Iți spun încă odată 
ca să fim înțeleși: nu se poate chiar 
dacă m-ar ruga tata.

— Și atunci cum rămîne ? Să ră- 
mîn fără cartele pentru că-n adeve
rință scrie „vizat“ și nu „valabil“, 
trăsni-o ar s-o trăsnească de biro
crație !

— îmi aduci o altă adeverință'ori 
tot pe asta, dar cu specificația „va
labil pe 1954“.

— Tovarășă casieriță — începu 
Ion Zamfir mai rugător — eu sînt 
legat de producție și nu pot părăsi 
serviciul ca să umblu pe drumuri.. 
Sonda nu mă așteaptă; pe urmă chel
tuiala cu drumul. Gîndiți-vă la toate 
acestea I

Fapt este că maistrul sondor Ion 
Zamfir nu și-a prinftt cartelele de 
îmbrăcăminte și nici de alimente, 
iar casierița Marinescu este lăsată 
să-și facă de cap fără a fi trasă lâ 
răspundere pentru birocratismul de 
care dă dovadă și pentru atitudinea 
ei de dispreț față de muncitori.

șină dovezile. Dar și aceasta parca 
era înțeleasă cu Goilav.

— Cu chestiunea acieasta vino 
dumneata mîine. De ce te-ai îmbol
năvit chiar acum cînd sînt atît de 
aglomerată cu munca ?

Scene din acestea, au loc des la
I.S.E.C. Uricani pentru că aici lupta 
împotriva birocratismului n-a devenit 
încă o preocupare a conducerii aces
tei întreprinderi. Aceasta, deși cu
noaște manifestările de birocratism 
ale unor funcționari, de teamă să 
nu-i „jignească“ cu critica, închide 
ochii pentru a nu vedea greutățile 
pe care birocrații le pricinuiesc mun
citorilor.

A. FRUNZEANU

Sporirea într-un termen scurt a 
numărului de păsări poate aduce o 

»îmbunătățire important® în aprovi
zionarea cu carne a populației. Acest 
lucru are o însemnătate deosebită a- 
cum cînd dezvoltarea șeptelului de 
animale nu satisface încă cerințele 
populației. Numărul de animale mari 
nu poate spori atît de. repede ca nu
mărul păsărilor. Pe de altă parte, 
de la păsări obținem încă un aliment 
deosebit de prețios, ouăle.

Principala grijă în creșterea pă
sărilor este îngrijirea puilor de o zi. 
Acestea sînt ființe plăpînde, care tre- 
huie crescute cu foarte multă răbda
re și grijă.

Îs țara noastră mor 'foarte mulți 
pw, tocmai datorită faptului că oa
menii nu au grijă permanentă de 
creșterea lor. Pierderile sînt atît în 
sectorul de stat, cît mai ales în gos- 
podaqde țărănești, care suferă mult 
de Kpsă de îndrumare tehnică.

Roiul imediat ieșit din ou se nu
mește pui de o zi. El trebuie să iese 
din ou — în a 21-a zi de clocit. Puii 
care nu ies în 21 de zile sînt consi
derați ca slăbi și nu se mai țin pen
tru creștere. Odată puiul ieșit din ou 
— la clocitoare ori sub cloșcă — se

îngrijirea puilor de o zi
mai lasă 4-6 ore pentr-u a se usca, 
dup^ aceea trebuie luat și ținut un
deva la cald (flanea caldă, căciulă, 
blăntță) încă aproape 12 ore pentru 
a se întări cît mai bine. A doua zi 
puii sînt scoși și dați la cloșcă.

Este bine ca puilor să nu li se dea 
nici mîncare. nici apă timp de 24-48 
de ore de la ieșirea lor din ou, de
oarece în acest timp ei se întăresc și 
consumă din ultima rezervă de găl
benuș pe care o mai au din oa.

Ruii de o zi se cresc după două 
sisteme i

1) creșterea naturală sau cu cloș
că și

2) creșterea artificială său în 
puierniță.

Creșterea naturală*sau  cu cloșcă 
este cea mai cunoscută la noi.

Creșterea cu cloșcă este întrucîtva 
mai ușoară; dar se cere ca' să nime
rim cloști bune. Cloșca cu puii tre
buie să aibă un adăpost bun pentru 
dormit, apă curată de băut și mîn
care corespunzătoare pentru pui. Puii 
care se îmbolnăvesc se separă ime
diat de cloșcă și e bine ca să fie 
chiar distruși (omorîți)M. in afară de 

ceea ce ciugulesc din curte și de 
prin grădini, puilor trebuie să li se 
dea de mîncare de cel puțin trei ori 
pe zi în casă sau în curtea casei. In 
primele 2 zile puilor trebuie să li se 
dea numai cîte 5 gr. mălai uscat de 
pui și apă proaspătă și curată pen
tru băut. De la 2 la 15 zile, e bine 
ca mîncărea să se dea puilor umezită 
cu apă sau lapte tras — smîntînit 
— în cantitate de 12 gr. pe cap de 
p«u. In afară de acestea se recoman
dă să'li se dea cîte 3-4 gr. ouă proas
pete, fierte, sau brînză de vacă proas
pătă și nesărată. Mîncarea umedă se 
formează dintr-un amestec din mălai, 
făină sau uruială de orz sau tărîță, 
mălaiul fiind în cea mai mare can
titate. De la 15-60 zile în amestecul 
umed se adaugă șroturi și dacă avem 
și făină ’ de carne. Cantitatea nece
sară pentru fiecare pui în acest timp 
este cuprinsă între 30 și 60 gr.

Citețul unde ținem peste noapte 
puii trebuie să fie uscat, ^ără șobo
lani și potrivit de călduros. Călduri 
necesară este de 20-22 grade — adi
că temperatură lă care un om poate 
să stea dezbrăcat, în cămașă.

Ziuă, puii se scot cu cloșcă cu tot 
afară, la aer și soare. Soarele este 
deosebit de folositor creșterii puilor. 
Puii nu pot crește fără soare.

Tot așa de necesară ca și soarele 
este verdeața; puii trebuie să alerge 
toată ziua', să scurme, să ciugulească 
verdeață, să prindă muscuiițe, viermi 
și gîndaci. Prin grădini se găsesc 
rime pe care puii le mănîncă cu mul- * 
tă plăcere.

Reușita în creșterea puilor este 
asigurată de grija și preocuparea o- 
mului pentru pui. Interesul crescă
torului de pui asigură o bună dez
voltare a lor și o mortalitate mică, 
ceea ce face să crească sectorul nos
tru avicol. Cu cît țăranii cu gospo
dării individuale și colectiviștii vor 
crește măi multe păsări, cu atît oa
menii muncii de Ia orașe vor avea' 
mai multe ouă și carne iar venitu
rile crescătorilor de păsări vor fi și 
ele sporite. Dezvoltarea continuă â 
sectorului avicol va contribui astfel 
din plin lă ridicarea nivelului de 
trăi ăl celor ce muncesc de la’ orașe 
și sate.

Dr. BOI AN ȘTEFAN
N
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VIAȚA DE PARTID

Pentru extinderea metodelor înaintate 
pe șantierele de construcții

Orașul Petroșani, câ și toate loca
litățile din Valea Jiului a cunoscut 
în anii puterii populare transformări 
adinei. Blocuri moderne de locuit 
pentru mineri, magazine, Institutul 
de mine și alte edificii sînt mărturie 
a grijii și prețuirii de care/se bucură 
minerii din partea partidului și gu
vernului. Toate acestea sînt rod al 
muncii avîntate a miilor de munci
tori și tehnicieni de pe șantierele de 
construcții.

Ca urmare a dezvoltării minelor 
din Valea Jiului, orașul Petroșani A 
devenit un important centru indus
trial; numărul locuitorilor este în 
continuă creștere. Deci în fa-a har
nicilor constructori stă sarcină de a 
grăbi ritmul construcțiilor de locu
ințe muncitorești și clădiri social- 
culturale. Unul din mijloacele de 
bază în grăbirea ritmului de con
strucții îl constituie aplicarea și ex
tinderea pe scară largă a metodelor 
înaintate de muncă. Or, acest lucru 
nu este posibil fără ca organizațiile 
de bază să nu desfășoare o intensă 
muncă politică de masă spre â an
trena muncitorii la aplicarea meto
delor înaintate.

Analizînd felul cum organizația de 
bâză din întreprinderea 701 construc
ții s-a preocupat de aplicarea și ex
tinderea metodelor înaintate, se con
stată că într-adevăr au fost obținute 
unele realizări. Astfel, în planul de 
muncă al organizației de bază à fost 
planificată, în ziua de 28 aprilie, o 
adunare-generală avînd drept scop 
îmbunătățirea desfășurării întrecerii 
socialiste. Cu acest prilej s-a anali
zat felul cum se preocupă conduce
rea administrativă de asigurarea con
dițiilor tehnico-organizatorice necesa
re desfășurării întrecerii socialiste, 
cum sînt urmărite și popularizate 
realizările obținute de brigăzile de 
constructori, etc. Toate acestea au 
fost strîns legate de aplicarea meto
delor înaintate.

Instruirea agitatorilor pe această 
temă a constituit de asemenea o 
preocupare a biroului organizației de 
bază. In ziua de 20 mai, de exemplu, 
agitatorii au fost instruiți asupra fe
lului cum trebuie să muncească pen
tru a antrena mase cît mai largi de 
constructori la aplicarea metodelor 
înaintate de lucru.

Totuși activitatea depusă de orga
nizația de bază în această direcție nu 
a dat roadele așteptate. Dece? Toc
mai dșterită faptului că ea s-a’ mul
țumit cu ceea ce a făcut în birou, 
fără a urmări printr-o muncă vie (te

Consfătuirile de producție organi
zate^ pe brigăzi, pe grupe sindicale, 
pe sectoare și pe întreprindere âu de
venit ceva obișnuit, o necesitate pen
tru o mai bună organizare și des
fășurare a procesului de producție. 
Din discuțiile purtate în colectiv iau 
naștere multe propuneri valoroase, 
inițiative noi, care mai tîrziu cunosc 
o largă extindere, devin un bun al 
maselor.

O consfătuire de ;:rcducție reușită 
â avut loc duminica trecută la Lu- 
peni. La această consfătuire au par
ticipat numeroși tineri responsabili 
de brigăzi de mineri, fruntași ai în
trecerii socialiste, tehnicieni și ingi
neri din întreagă Valea Jiului.

In prima parte a consfătuirii tine
rii mineri Iosif Petrea, Virgil &pă- 
tăceanu și alti responsabili de bri
găzi fruntașe au vorbit despre succe
sele dobîndite de brigăzile lor,, despre 
metodele de lucru folosite. Așa de 
exemplu, responsabilul de brigadă 
Iosif Petrea de lâ mina Aninoâsa a 
arătat cum își organizează brigada sa 
locul de muncă spre a obține rezul
tate frumoase în întrecere. La înce
putul schimbului, a spus tînărul mi
ner Iosif Petrea, noi controlăm n sta
rea lucrărilor din abataj și ne con- 
sfătuim asupra felului în care tre
buie organizat lucrul pentru ca el 
să decurgă cît mai cu spor. După a- 
ceste scurte consfătuiri, pe baza ob
servațiilor și discuțiilor purtate, te 
trasează fiecărui membru șl brigă- 

teren cum sînt traduse în viață mă
surile luate. Organizația de bază s-a 
limitat la ascultarea de . rapoarte de 
activitate și instruirea sporadică a 
agitatorilor, ceea, ce a făcut ca nu
mărul muncitorilor din cadrul între
prinderii care aplică metode înain
tate de muncă să fie de numaj 19 
la sută.

Slaba muncă politică de teren de
pusă de organizația de bâză în an
trenarea muncitorilor la aplicarea și 
extinderea metodelor înaintate este 
oglindită și prin faptul că nici unul 
din șantierele din cadrul întreprin
derii 701 construcții nu și-a îndepli
nit sarcinile de plan. întrebați de 
cauzele care au făcut că sarcinile de 
plan să nu poată fi îndeplinite, atît 
tovarășii din conducerea întreprinde
rii cît și secretarul organizației de 
bază, tov. Ioan Kereji, pun vina pe 
lipsa de efectiv, a ploii, etc. Fără în
doială și acestea au îngreunat des
fășurarea. în condiții optime a mun
cii ne șantiere. Dar nu mai puțin a- 
devărat este că una din cauzele care 
au împiedicat realizarea planului este 
lipsa de preocupare față de extinde
rea metodelor înaintate. Din această 
cauză numeroși muncitori lucrează 
cu o productivitate scăzută. In timp 
ce brigăzi de constructori cum sînt 
cele conduse de zidarii Fridrichi 
Kraus, Andșpi Beer, Marin Mustață 
și Dumitru Vlad, aplicînd metodele 
brlov, KoValiov și Kutencov obțin 
lună de lună depășiri medii de nor
mă de 60-80 la sută, restul muncito
rilor realizează depășiri cu mult sub 
posibilitățile lor. Biroul organizației 
de bază n-a îndrumat comitetul sin
dical și cofflfucerea administrativă să 
ia toate măsurile pentru organizarea’ 
răspîndirii experienței înaintate â bri
găzilor fruntașe de pe șantierele! în
treprinderii.

O altă lipsă care a contribuit la 
nerealizarea sarcinilor de pîan este 
nivelul scăzut de calificare al unor 
muncitori. Cu toate că cunoștea a- 
ceâstă problemă, organizația de bază 
n-a dus muncă politică pentru a în
druma muncitorii cu o înaltă cali
ficare să califice la locul de muncă 
tinerii noi veniți pe șantiere.

Lipsuri în aplicarea și extinderea 
metodelor înaintate are și comitetul 
de întreprindere în frunte cu tov. pre
ședinte Gheorghe Irinoiu. Comitetul 
de întreprindere s-a mulțumit cu fap
tul că 90 la sută din totalul munci
torilor sînt antrenați în întrecere so
cialistă trecînd pe planul al doilea 
extinderea metodelor înaintate iar * X 

O coBsiăttMre de
zii sarcini precise asupra muncii pe 
care o va depune în cursul celor 8 
ore de lutru. Asemenea consfătuiri 
s-au încetățenit la toate schimburile 
¡are compun brigada mea.

După ce am terminat repartizarea 
sarcinilor de lucru mă îngrijesc ca1 
locul de muncă să fie aprovizionat 

*la timp cu material lemnos, cu va- 
gonete goale, ca fiecare muncitor să 
aibă la îndemînă uneltele necesare. 
Pentru lemn și vagonete goale iau 
contact cu maistrul miner de revir 
și supraveghetorii de transport. Lo
cul de muncă jiind mecanizat cu crâ- 
țer, mă îngrijesc ca atunci cînd se 
ivește vreo direcțiune, să fie înlătu
rată la timp pentru ca producția să 
nu stagneze. Principalul izvor al suc
ceselor noastre — a arătat în conti
nuare brigadierul Iosif Petrea — este 
participarea fiecărui membru al bri
găzii la întrecerea socialistă.

Pentru a încheia contracte cu an
gajamente cît mai concrete și mai 
mobilizatoare brigada își analizează 
succesele dpbîndite în lunile anteri
oare și posibilitățile pentru o și mai 
mare creștere a productivității muncii.

Pe lîngă realizările obținute de că
tre brigada pe care o conduc mâi â- 
veai și o serie de greutăți și lipsuri 
căce în multe, cazuri au făcut să nu 
dăm producția de. cărbune pe care ar 
fir trebuit s-o dăm.

realizările obținute au fost populari
zate sporadic, pe bază de cifre seci.

Lâ traducerea în viață a măsurilor 
plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din 
19-20 august 1953 un rol de seamă 
revine muncitorilor constructori care 
au sarcină de a ridica noi construc
ții menite să facă viața oamenilor 
muncii mai frumoasă. îndeplinirea â- 
cestei sarcini este însă strîns legată 
de felul cum organizația de bază se 
va achita de rolul de conducător po
litic al întrecerii socialiste, de apli
carea și extinderea metodelor înain
tate.

In âcțiuneâ pentru extinderea me
todelor avansate, organizația de bază 
trebuie să antreneze pe fiecare comu
nist, pe fiecare muncitor înaintat. De 
asemenea, eâ trebuie să îndrume în 
permanență comitetul de întreprinde
re în organizarea și desfășurarea în
trecerii socialiste, să combată cu tă
rie tendința jie formalism și birocra
tism în organizarea ei.

Printr-o muncă politică vie de lâ 
om la om comuniștii trebuie să arate 
constructorilor că numai prin apli
carea metodelor înaintate se pot tra
duce în viață angajamentele luate.

Felul cum conducerea întreprinde
rii asigură constructorilor condiții 
tehnico-organizatorice optime de mun
că trebuie să constituie o preocupare 
de zi cu zi a organizatei de barză. 
Ea trebuie să tragă ta răspundere 
pe membrii de partid cu munci <fe 
conducere care manifestă dezinteres 
față de această problemă importantă.

Unul din factorii de seamă care 
contribuie la extinderea metodelor 
înaintate este popularizarea realiză
rilor brigăzilor care aplicînd metode 
avansate s-au situai în fruntea între
cerii socialiste. Organizația de bază 
are datoria să urmărescă îndeaproa
pe fejul cum conducerea întreprinde
rii și comitetul de întreprindere se 
preocupă de ținerea evidenței și popu
larizarea realizărilor constructorilor 
și să combată cu hotărîre cazurile de 
nepăsare față de această problemă 
importantă.

Preocupîndu-se de extinderea me
todelor înaintate de lucru, veghind 
ca ele să devină un bun al tuturor 
constructorilor, organizația de bază 
din întreprinderea 701 construcții din 
Petroșani va aduce contribuții pre
țioase lâ transformarea Petroșaniu- 
hri într-un oraș înfloritor.

D. CRI ȘAN

producție reușită
Printre lipsurile principale este și 

aceea că conducerea minei Aninoasa 
n-a avut o preocupare permanentă 
față de ’creșterea de cît mai multe 
cadre calificate, au s-a îngrijit de 
buna aprovizionare a locurilor de 
muncă cu materialele necesare, ceea 
ce a împiedicai în mare măsură reai- 
1 ¡zarea pianului de producție. O mare 
parte din aceste lipsuri se datoresc 
sectorului de transport și a celui de 
întreținere care din neglijență lasă 
liniSe ferate înlr-o stare proastă. Din 
această cauză au loc multe caram- 
boale cam dedică transportarea în 
bune com&țruni a cărbunelui și a 
materialelor la locul de muncă.

Tînărul brigadier Virgil Spătăcea- 
nu de ia mina Lupeni a vorbit des
pre succesele dobîndite de către bri
gada sa în urma aplicării metodei 
graficului ciclic. Aceste succese se 
reflectă atît în îndeplinirea sarcinilor 
de plan, cît și în creșterea salariilor. 
El a subliniat importanța respectării 
măsurilor de protecție a muncii pen
tru îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plpn. In încheiere brigadierul Vir
gil Spătăceanu a îndemnat și pe alți 
responsabili de brigadă să treacă la 
organizarea muncii după metoda gra
ficului ciclic, angâjîndu-se să-i spri
jine în această direcție.

fa Editura 
pentru literatură politică

au apăruta

V. î. Lenin — Opere voi. 25. 532 
pag., 7,50 lei.

V. 1. Lenin — Articole din 1923. 
56 pag. 80 bani.

V. I. Lenin — Despre rolul și sar
cinile sindicatelor în condițiile noii 
politici economice. 24 pag. 30 băni.

V. 1. Lenin — Tezele din aprilie. Ed. 
a Il-â. 80 pag., 1,40 lei.

V. I. Lenin — Ce sînt „prietenii {to
porului“ și cum luptă ei împotrivă 
social-democraților ? Ed. a Il-â. 
252 pag., 4,70 lei. *

★

Wilhelm Pieck — Culegere de cuvîn- 
tări și articole. Din anii 1931-1949. 
Volumul I. 340 pag., 7 lei.

Gh. Gheorghiu-Dej — Pentru întări
rea continuă â muncii de pârtii 
Expunere făcută lâ ședința plena
ră â C.C. al P.M.R. din 19 aprilie 
1954. 16 pag., 20 bani.

Leninismul— arma ideologică â parti- ! 
delor comuniste și muncitorești din/ 
întreaga lume. (Culegere de arti
cole și cuvîntări). 96 pag., 1,45 leL 

Mobilizarea rezervelor interne ale- 
întreprinderilor industriale. Sub! 
redacția lai Carol Loacear. 2241 
pag., 3,65 lei.

Roman Pirceâ — Organizarea și con-' 
^•olul îndeplinirii hotărîrilor de 
partid. (In ajutorul activistului del 
partid). 64 pag., 95 bani. - I

P. Trofin — Partidul — conducăto
rul Uniunii Tineretului Muncitor.1 
72 pag., 1,05 lei.

K. Ostroviteanov — Despre obirM.'/., 
economiei politice. 40 pag., o5 bani.

Să producem mărfuri bune, trainice 
și frumoase. 48 pag., 60 bani.

In continuarea consfătuirii iov. ing. 
Cornel Jurcâ a făcut o expunere a- 
supra aplicării metodei graficului ci« 
clic lâ mina Lupeni, scoțîod în evi
dență realizările obținute și învăță«, 
mintele ce se desprind din aplicareâj 
practică a acestei metode. Pe bază; 
acestor învățăminte tov. ing. Jurca â‘j 
propus studierea și trecerea lâ lucrus 
pe bâză de diagrame care să prevadă? 
încheierea unui ciclu de lucrări în 8*  
ore, în loc de un ciclu pe 24 ore, ■ 
pentru a se obține o cit mai completă 

, folosire â timpului de lucru.
Expunerile făcute cu prilejul con« 

sfătufrii de producție cu responsabi
lii brigăzilor de tineri mineri, cît și 
discuțiile purtate, âu constituit un 
bogat schimb de experiență menit să 
ducă lâ îmbunătățirea muncii în bri
găzile de tineret, lâ sporirea produc
ției de cărbune. Din consfătuire4 srâ 
desprins necesitatea extinderii meto
dei graficului ciclic în vederea âsi- 
gurărfi unei mai bune orgariizări^a1; 
muncii, precum și necesitatea de a ! 
se îmbunătăți necontenit, pe bazai, 
învățămintelor practice, ciclogrâmele ! 

’după care își organizează muncă bri
găzile de mineri.

Punerea în practică â învățămin
telor acestei consfătuiri va aduce un 
însemnat aport lâ îndeplinirea plă- 
nului producției de cărbune lâ toțf 
indicii.

>E. CHUDA . ,



4 STEAGUL ROȘU

Deschiderea celui de 
al sindicatelor

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 7 iunie s-a deschis în Marele 
Palat al Kremlinului Congresul al 
Xl-lea al sindicatelor din U.R.S.S. 
La congres participă 1.300 delegați 
care reprezintă peste 40.000.000 de 
muncitori și funcționari din diferite 
ramuri ale economiei naționale a 
Țării Sovietice.

In prezidiul de onoare ău fost aleși 
în unanimitate N. A. Bujgânin, K- E. 
Voroșilov, L. M. Kag’anovici, G. M. 
Malenkov, A. I. Mikoian, V. M. Mo
lotov, M. G. Pervuhin, M. Z. Sabu
rov, N. S. Hrușciov.

Al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Francez
PARIS (Agerpres). — TASS
In ședința din seara zilei de 4 iu

nie a Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Francez, Marcel 
Servin, secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Francez, a prezentat 
raportul Ia cel de al doilea punct de 
pe ordinea de zi — Problemele mun
cii organizatorice ale partidului. In 
raportul său, Servin a acordat aten
ția principală rolului celulelor din 
întreprinderi ale partidului comu
nist și analizei denaturărilor lui Le- 
coeur, fost secretar al C.C. al P.C. 
Francez. în’ legătură cu problemele 
organizatorice.

PARIS (Agerpres). — TASS
La 5 iunie. Congresul al XlII-lea 

ăl Partidului Comunist Francez și-a 
continuat lucrările. La tribună au 
luat cuvîntul unul după altul dele
gații diferitelor federații departamen
tale ale partidului, care au exprimat 
voința fermă a poporului francez de 
a apăra independența și libertatea 
țării sale împotriva uneltirilor mili

In legătură cu. evenimentele 
din Pakistanul' de est

In ultimele zile, în Pakistanul de 
est s-au petrecut evenimente care nu 
pot fi calificate altfel decît ca un a- 
tentat la drepturile democratice fele 
poporului pakistanez. Cercurile gu
vernante din Caraci au destituit gu
vernul Fazlul Hak, care a venit la 
putere în urma victoriei obținute de 
partidul Frontul Unit în alegerile 
din martie pentru Adunarea legisla
tivă.

Acest fapt trebuie privit în lumina 
situației genérale din Pakistan.

Cercurile largi ale opiniei publice 
din țările Asiei de sud și de sud- 
est au c'alificat, după cum se știe, 
atragerea Pakistanului în blocul mi
litar cu Turcia și primirea de către 
Pakistan a „ajutorului militar“ din 
partea S.U.A. ca acțiuni ce nu co
respund în nici o măsură intereselor 
națipnaie ale țării și care duc la 
subordonarea atît a politicii externe, 
cît și a politicii interne a Pakista
nului intereselor imperialismului 
străin.

Consecințele dezastruoase ale atra
gerii Pakistanului în blocurile mili
tare pe care le înjghebează în Asia 
cercurile guvernante, ale S.U.A. au 
fost prevăzute și de cercurile largi ale 
opiniei publice din Pakistan. Una din 
cele mai vii manifestări ale nemul
țumirii poporului față de politica a- 
tragerii. Pakistanului în rețeaua a- 
lianțelor militare americane au fost 
alegerile pentru Adunarea legislativă 
a Pakistanului de est, ținute în mar
tie a. c. Victoria Frontului Unit în 
aceste alegeri a provocat derută în 
rîndurile liderilor Ligii musulmane și 
i-a mîniat pe patronii lor americani, 
îndemnate de americani, cercurile 
guvernante din Pakistan au început 
să caute un prilej pentru a se răfui 
cu Frontul Unit al Pakistanului de 
est.

Astfel, evenimentele sîngeroâse de 
la fabricile de prelucrare a iutei din 

al Xl-lea Congres 
din U.R.S.S.
S-a dat apoi cuvîntul lui M. A. 

Suslov, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului 1 omunist al U- 
munii Sovietice, care a salutat con
gresul în numele C.C. al P.C.U.S. și 
.ni Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Ordinea de zi a congresului, care 
va dura cîteva zile, cuprinde urmă
toarele puncte: raportul de activi
tate al Consiliului Central al Sindi
catelor din U.R.S.S.; raportul de ac
tivitate al comisiei de revizie; modi
ficările în statutul sindicatelor; ale
gerea Consiliului Central al Sindi
catelor din Uniunea Sovietică și a 
comisiei centrale de revizie.

N. M. Șvernik a prezentat rapor
tul la primul punct de pe ordinea de zi.

tarismului german care reînvie, îm
potriva subordonării Franței planu
rilor strategice ale Washingtonului.

Congresul al XlII-lea al Partidu
lui Comunist Francez este salutat de 
partidele comuniste și muncitorești 
frățești din alte țări. Președintele 
ședinței însărcinează pe cunoscutul 
patriot francez Henri Martin să dea 
citir mesajului de salut adresat de 
Comitetul Central al Partidului Mun
cii din Vietnam.

Congresul a întîmpinat cu ovații 
furtunoase apariția la tribună a lui 
Laurent Casanova, care a dat citire 
mesajului de salut adresat congresului 
de către Comitetul Centra! al Parti
dului Comunist Chinez.

Victor Michaut a dat citire salu
tului Comitetului Central al Parti
dului Socialist l:nit din Germania, 
semnat de Wilhelm Pieck.

In numele comuniștilor belgieni, 
congresul este salutat de Van Ho- 
orick, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Belgia.

de V. KUDRIAVȚEV
Adamji, provocate de către agenți 
proamericanj, au fost folosite drept 
pretext pentru dezlănțuirea unei cam
panii împotriva organizațiilor demo
cratice din Pakistanul de est. Gu
vernul Fazlul a fost „acuzat“ de in
competență. Cu toate acestea, falsi
tatea acestei acuzații a fost demas
cată imediat de către presa pakista
neză. Tot atît de calomnios este un 
alt pretext născocit de ziarul „New 
York Times“, care a publicat o „de
clarație“ plăsmuită, care ar fi fost 
făcută de Fazlul în legătură cu fap
tul că acesta ar dori să facă din Pa
kistanul de est „un stat indepen
dent“, cu forțe armate proprii. Este 
demn de remarcat că guvernul din 
Pakistanul de est care era sprijinit 
de majoritatea alegătorilor, a fost 
destituit pe baza „legii pentfu admi
nistrarea Indiei“ din anul 1935, a- 
dică conform unei legi datînd de pe 
timpul cînd Pakistanul nu era un 
dominion ci o adevărată colonie en
gleză lipsită de orice drept. Destitui
rea guvernului din Pakistanul de est 
a fost însoțită de suspendarea Con
stituției, iar puterea a fost încredin
țată unui guvernator.

O dovadă a felului in care opinia 
publică din Pakistan privește acțiu
nile cercurilor cîrmuitoare din Caraci, 
o constituie numeroasele proteste din 
partea oamenilor politici și a perso
nalităților din Pakistan.

Evenimentele din Pakistanul de 
est, mai ales dacă ele sînt privite în 
lumina știrii publicate în ziarul in
dian „Amrita Bazar Patrika“, cu pri
vire' la rolul important pe care am
basadorul S.U.A. la Ciraci, Hildreth, 
l-a jucat în destituirea guvernului 
Pakistanului de est, dovedesc că par
ticiparea Pakistanului la blocurile 
militare americane în Orientul x Mij
lociu și Apropiat duce la intensifica
rea reacțiunii în țară. (Agerpres)- 
(Text prescurtat după „Izvestia“)

Politica de „embargo” suferă eșec

Cu prilejul conferinței de presă a 
delegației Republicii Populare Chine
ze la Conferința de la Geneva, con
sacrată dezvoltării economiei și co
merțului exterior al Republicii Popu
lare Chineze, Lei Jen-min, membru 
al delegației, a declarat că încă în 
anul 1952 poporul chinez a terminat 
refacerea economiei sale naționale. 
Principalele eforturi ale poporului 
chinez au fost îndreptate spre avîn- 
tul industriei grele — baza dezvol
tării tuturor celorlalte ramuri ale e- 
conomiei țării. Ca urmare, în 1953, 
în comparație cu anul 1952, valoarea 
globală a producției industriale a 
crescut cu 30 la sută. S-a ridicat 
considerabil nivelul de trai al popu
lației. In 1953, puterea de cumpăra
re a fost cu 56 la sută mai mare de
cît în 1952.

Cifrele și faptele citate la confe
rința de presă sînt o mărturie clară 
a faptului că economia Republicii 
Populare Chineze se dezvoltă verti
ginos. Totodată, aceste date sînt o 
dovadă indiscutabilă a eșecului fai
moasei politici americane de „em
bargo“.

„BUMERANGUL ECONOMIC“

In măi 1951, Adunarea Generală a 
O.N.U.. sub presiunea Statelor Uni
te, a adoptat rezoluția cu privire la 
aplicarea „embargoului“, adică inter
zicerea comerțului cu China popu
lară. Cercurile agresive-din S.U.A. 
sperau că Republica Populară Chi
neză, ruptă de piața mondială capi
talistă, nu va putea să-și refacă și 
să-și dezvolte economia, care a sufe
rit mult de pe urma războiului înde
lungat. Dar aceste speranțe s-au de- 
sumflat ca un balon de săpun. Rea
litatea arată că poporul' chinez nu 
numai că a refăcut în timp”scurt e- 
conopiia sa, dar a și realizat succese 
însemnate în dezvoltarea ei.

De ce suferă eșec politica de „em
bargo“?

Răspunsul la această întrebare îl 
dă ziarul chinez „Jenminjibao“. „U- 
nul din factorii principali ai luptei 
cu succes a Chinei împotriva politi
cii americane de „embargo“ și „blo
cadă“ — scrie ziarul — sînt legătu
rile ei economice strînse cu U.R.S.S. 
și țările de democrație populară“.

Chină populară este un participant 
activ la noua piață mondială demo
crată. Volumul comerțului Chinei cu 
Uniunea Sovietică și cu țările de 
democrație populară crește continuu. 
De exemplu, în 1953. comerțul cu a- 
ceste țări a crescut de 3,5 ori față 
de anul 1950 și a constituit patru cin
cimi din întregul comerț exterior al 
Republicii Populare Chineze. Potrivit 
acordurilor comerciale, China pri
mește din Uniunea Sovietică, precum 
și din Cehoslovacia, Polonia, Romî- 
nia și din alte țări de democrație 
populară utilaj industrial, automo
bile, mașini pentru _ industria con
strucțiilor și mașini agricole, produ
se petrolifere, adică tot ce îi este ne
cesar pentru dezvoltarea cu succes a 
economiei naționale.

Astfel, politica americană de „em-, 
bargo“ n-a reușit să submineze eco
nomia națională a Chinei. Totodată^ 
această politică a constituit o lovi
tură puternică dată economiei acelor 
țări care o duc, deoarece ea a deve
nit un „bumerang economic“. Aceste 
țări au pierdut, prin pierderea Chinei 
populare, o piață de mare capacitate 
pentru desfacerea mărfurilor lor, pre
cum și o sursă bogată de materii pri
me variate. Ca urmare, ele încearcă 
serioase dificultăți de export.

Să luăm, de pildă, Anglia. O im
portantă sursă pentru completarea 
fondurilor valutare engleze este vîn- 
zarea cositorului și cauciucului din 
Malaya. Insă după intrarea în vigoa
re a „embargoului“ asupra exportu
lui acestei materii prime în China, 
încasarea de valute de către Anglia 
a scăzut considerabil. „Embargoul“ 
a provocat o mare creștere a rezer
velor de cositor și cauciuc rămase 
nevalorificate în Malaya. Monopolu- 

de A. BATURIN 
iile americane — principalele cum
părătoare de materii prime din Ma
laya — s-au folosit de acest prilej 
pentru a reduce prețul cauciucului și 
cositorului. Ca urmare, Anglia a pier
dut numai în anul trecut 200.000.000 
de dolari.

De pe urma politicii de „embargo'* * 
are de suferit și Japonia.
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Datorită ruperii legăturilor econo
mice tradiționale, cu China populară 
și în urma orientării unilaterale pe 
piața dolarului, balanța comerțului 
exterior al Japoniei suferă un deficit 
cronic. In 1953, acest deficit a fost 
de peste 1.000.000.000 de dolari. ■ 
„O MARE ȘI INTERESANTA PIAȚA“

In ultimul timp, cercuri tot mai 
largi ale opiniei publice, ale oame
nilor de afaceri și ale oamenilor de 
stat din țările capitaliste se conving 
de desavantajul continuării politicii 
americane de „embargo“. In țările 
capitaliste răsună -tot mai puternic 
voci care cer stabilirea de relații co
merciale normale cu China populară. 
Ministrul comerțului exterior al Ita
liei, Martinelli, a declarat de curînd 
la consfătuirea națională a indusj 
triașilor- că „Italia dorește să facă 
comerț cu China“.

El a exprimat dorința ca China 
„să obțină posibilitatea de â participa 
pe scară mai largă în comerțul in
ternațional“. Cercurile de afaceri din 
Franța, Anglia, Germania occiden
tală, Egipt, Pakistan și din alte 
țări ' cer dezvoltarea legăturilor co
merciale cu Republica Populară Chi
neză.

Chiar și în Statele Unite, pe mă
sură ce apar noi fenomene de criză, 
anumite cercuri de afaceri se pro
nunță pentru normalizarea și lărgi
rea comerțului cu China populară. 
Astfel, unul dintre conducătorii marii 
firme americane „Chrysler" de con
strucții de automobile — Thomas, 
după cum relatează ziarul „Der Spie- 
gel" din Germania occidentală, à 
declarat că există o singură ieșire 
din situația grea în ceea ce privește 
exportul american de automobile, și 
anume 5 vînzarea de automobile Chi
nei popula’re. „China — a subliniat 
Thomas — ar fi pentru Statele U- 
nite o piață mare și interesantă“. Lă 
această părere se raliază numeroși 
conducători de firme mari din Sta
tele Unite ale Americii. Exprimînd 
acest lucru, ziarul american „New 
York World Telegram and Sun“ scria; 
„In prezent, inulți întreprinzători 
consideră că concurența Franței. Ita
liei și Angliei constituie un motiv 
pentrii revizuirea relațiilor noastre 
comerciale cu China comunistă“.

Este caracteristic faptul că cercu
rile de afaceri din unele țări capita
liste nu numai că se pronunță pen
tru comerțul cu China, dar întreprind 
măsuri eficace pentru dezvoltarea ă- 
cestuia. Schimbul de mărfuri dintre 
Republica Populară Chineză și lu
mea capitalistă se înviorează simți
tor. Anul trecut, de pildă, el a de
pășit aproape cu 30 la sută nivelul 
din 1952. Republica Populară Chine
ză face comerț cu Japonia, Germa
nia occidentală. Franța, Anglia; ex
portul englez în China a crescut în 
1953 aproape cu o treime, iar expor
tul de mărfuri chineze în Anglia —• 
de 3,5 ori față de anul precedent.

Se lărgesc și se întăresc legătu
rile economice ale Chinei cu țările 
din Asia de sud-est Republica Popu
lară Chineză à încheiat acorduri co- 
tnerciale cu Birmania. Indonezia. Cey
lon. Aceste acorduri, încheiate pe 
bază de avantaj reciproc și de res
pectare reciprocă a intereselor, sînt 
îndeplinite cu succes în ciuda faptu- 
lui că cercurile guvernante din Sta
tele Unite ale Americii se străduiesc 
prin toate mijloacele să împiedice a- 
cest lucru.

In ciuda politicii americane de „em
bargo“, în țările capitaliste se inten
sifică încercările de consolidare și 
dezvoltare a legăturilor comerciale 
cu China populară și cu celelalte 
țări din lagărul democrat (Agerpres)1
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