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In avangarda luptei pentru pace 
și indep endență națională *)

*) Articol de fond apărut in „Pen
tru pace trainică, ¡teatru, democrație

In situația actuală sarcina cea mai 
importantă, sarcina centrală a po
poarelor este lupta pentru pace, pen
tru slăbirea încordării internaționale. 
In această luptă, care are o însem
nătate istorică mondială, partidele 
comuniste și muncitorești au un rol 
deosebit de mare.

(Sarcini deosebit de complexe și de 
răspundere stau in fața partidelor 
comuniste și muncitorești din țările 
capitaliste, coloniale și dependente. ' 
Exprimînd interesele fundamentale 
ale maselor populare, partidele comu
niste și muncitorești din aceste țări 
au pus în centrul activității lor lupta 
pentru o pace trainică și îndelungată, 
pentru independență națională, pen
tru interesele vitale ale oamenilor 
muncii.

întreg mersul dezvoltării istorice a 
comirmat pe deplin justețea acestei 
politici cu adevărat populare a parti
delor comuniste 'și muncitorești.

Mișcarea popoarelor pentru apăra
rea păcii a luat acum o amploare 
fără seamăn, a devenit o puternică 
forță motrice a zilelor noastre. Ea 
este baza acelui proces important 
sub seninul căruia trăiesc în prezent 
multe țări din Europa și Asia — pro
cesul unirii forțelor sănătoase ale na
țiunilor în numele cauzei păcii și se
curității popoarelor.

In toate țările capitalului partidele 
comuniste și muncitorești acționează 
în condițiile actuale ca adevărate pur
tătoare ale destinelor națiunii, ca 
principală forță conducătoare a miș
cării naționale și democratice. Toc- 
'mai de aceea în adîncurile maselor 
populare crește neîncetat prestigiul^ și 
influența partidelor comuniste și 
muncitorești.

Lupta pentru pace este indisolubil 
legată de lupta pentru suveranitate 
hațională și independență'națională, 
pentru interesele vitale ale clasei 
muncitoare, ale tuturor maselor mun
citoare. pentru drepturile lor econo
mice și politice.

Luptînd pentru lărgirea continuă^ 
a mișcării pentru pace, partidele co
muniste și muncitorești consideră că 
o sarcină primordială a lor este de 
a ajtrage în rîndurile luptătorilor 
pentru cauza păcii pături și mai 
largi de oameni ai muncii, de a crea 
unitatea trainică a clasei muncitoare.

Unitatea clasei muncitoare consti
tuie baza pentru unirea tuturor for
țelor naționale și democratice din 
fidcare țară în jurul celei mai largi 
platforme de luptă pentru pace, îm
potriva pericolului unui nou război.

Politica de pregătire a unui răz
boi. înfăptuită de cercurile guver
nante din țările capitaliste, duce la 
înrăutățirea continuă a condițiilor de 
trai ale clasei muncitoare și ale tu
turor oamenilor muncii. Ea este în
soțită de o ofensivă furibundă împo
triva rămășițelor de libertăți demo
cratice. Ea atrage după sine renun
țarea la independența și suveranita
tea națională în favoarea imperialiș
tilor S.U.A. — noii pretendenți la do
minație mondială.

.împotriva acestei politici antipopu
lare, antinaționale a cercurilor reac
ționare guvernante se ridică nu numai 
clasa muncitoare, intelectualitatea, 
țăranii și păturile mijlocii de Ia ora
șe, dar și o parte din burghezie. In 
aceste condiții există posibilitatea 
reâlă de a crea un larg front unic 
al forțelor interesate în promovarea 
unei politici de pace, securitate, le- 

gâturi economice și culturale avan
tajoase tuturor popoarelor.

Conștiente de înalta răspundere ce 
o au în fața popoarelor lor, partidele 
comuniste și muncitorești din țările 
capitaliste, coloniale și dependente 
desfășoară o muncă neîncetată pen
tru a uni în jurul clasei muncitoare 
cele mai largi forțe naționale și pa
triotice, care vor ca țările lor să se 
poată folosi de o deplină indepen
dență națională, să-și stabilească li
ber politica internă și externă.

Un prestigiu și o încredere meri
tată și-a cîștigat in rîndurile maselor 
largi populare eroicul Partid Comu
nist Francez, care merge în avangar
da luptei poporului francez pentru in
teresele șale vitale și libertăți demo
cratice, împotriva aservirii țării de 
către imperialismul american, pentru 
pace și întărirea securității în Euro
pa și în lumea întreagă, împotriva 
pericolului unui nou război, împotri
va creării unor grupări militare și 
împotriva goanei înarmărilor.

La cel de-al XII 1-lea Congres al 
său. care și-a încheiat recent lucră
rile. Partidul Comunist Francez a 
ridicat și mai sus steagul celor mai 
bune tradiții naționale, al libertăților 
democratice ale poporului și al in
dependenței Patriei sale.

Congresul a confirmat hotărîrea 
nestrămutată a comuniștilor de a iz
băvi Franța de ruină, decădere, de 
rolul de putere de mîna a doua, pe 
care ar vrea să i-1 rezerve imperia
lismul american. Congresul a elabo
rat un program amănunțit de luptă 
pentru restabilirea independenței na
ționale, pentru pace, pîine și libertate, 
el a demonstrat năzuința fierbinte a 
Partidului Comunist Francez de a 
lupta și mai activ pentru unitatea 
clasei muncitoare, pentru închegarea 
tuturor forțelor naționale, a tuturor 
forțelor democratice într-un front u- 
nit în numele asigurării păcii și se
curității Franței și a progresului so
cial al poporului francez.

Un imens prestigiu și o mare in
fluență în rîndurile maselor populare 
din țara sa și-a cîștigat Partidul Co
munist Italian, care este forța con
ducătoare a întregii mișcări demo
cratice naționale. Calea pentru apă
rarea independenței naționale și re
nașterea economică a țării, propusă 
de Partidul Comunist Italian, cores
punde intereselor vitale ale celor mai 
largi pături ale societății italiene. 
Partidul Comunist Italian caută să 
se ajungă la un acord între comu
niști, forțele catolice, socialiști, în
tre toate curentele progresiste, con- 
slderînd, pe bună dreptate, că un ast
fel de acord ar înlesni rezolvarea ce
lor mai importante probleme națio
nale.

Partidul Comunist din Germania, 
cu toate măsurile represive cu carac
ter fascist luate împotriva lui de că
tre clica reacționară a lui Adenauer, 
luptă cu bărbăție pentru izbăvirea 
țării sale de o nouă catastrofă națio
nală, pentru unificarea Germaniei pe 
o bază democratică și pașnică.

Partidele comuniste din Austria, 
Belgia, Olanda, Danemarca și din 
alte țări care au trecut prin groză
viile ocupației hitleriste consideră că 
sarcina primordială și urgentă a mo
mentului de față este crearea unui 
front unic al tuturor patrioților cu 
scopul de a împiedica reînarmarea 
militariștilor germani, de a asigură 
independența și . securitatea țărilor 
lor.

Infruntînd cele mai crîacene re-
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DIN VALEA JIULUI
Noi brigăzi de tineret

■ Nu de mult, pe șantierul de con
strucții Bărbăteni, au fost îriființate 
IdOuă noi brigăzi de tineret.

Prima brigadă este co.ndusă de tî- 
riăra muncitoare Constanța Calu și 

■ este formată din tinerele Maria Bos- 
' tardu, Elena Ropotă, Gheorghina 

Tomescu și altele, iar cea de a doua 
brigadă condusă de Constantin Anas- 
tasiu este formată din tinerii zidari 
Spiru Burghelea, Constantin Sobek 
și alții. x

Sprijinită de către tehnicieni, bri-

Muncă plină
De la Uzina Electrică din Vulcan 

pleacă pe calea firelor spre toate lo
calitățile din Valea Jiului curentul 
electric. In adînc de mine, pe șan
tierele de construcții, în ateliere, clu
buri, cămine și locuințe, peste tot 
pătrunde curentul electric produs în 
uzina din Vulcan.

Muncind cu abnegație, muncitorii 
de la Uzina Electrică din Vulcan se 
străduiesc să asigure o bună func
ționare'a instalațiilor uzinei.

Brigada de lăcătuși condusă de 
Traian Moldovan lucrează la întreți- 

Umăp la umăp
. Cînd a tertainaț de citit din ziar, 
chemarea partidului adresată munci
torilor din industrie de a merge în 
ajutorul țărănimii muncitoare pentru 
a asigura împreună o recoltă bogată, 
mecanicul comunist Francisc Diber- 
nand, era deja hotărît.

— Voi merge să dau o mină de a- 
jutor tovarășilor de la țară. Zicîn- 
du-și acestea se pregătea de plecare. 
In ziua următoare, s-a dus la orga
nizația de partid, apoi, la conducerea 
întreprinderii. Acolo a rămas sur
prins. In birou, erau numeroși mun
citori care ca și el voiau să plece la! 
lucru pe ogoarele patriei.

...Pe drumul ce șerpuiește pe lin
gă albia Jiului cîteva mașini merg 
grăbit. Sînt mașinile cu muncitorii 
din Valea Jiului care se duc să re
pare utilajele Gospodăriei Agricole 
de Stat din Cărbunești. După cîteva 
ore, munții rămîn în urmă, iar ma
șinile se opresc în fața gospodăriei. 
Zeci de țărani muncitori în frunte cu 
președintele gospodăriei, tov. Iosif 
Gărbunescu și Valeriu Gică, secreta
rul organizației de bază s-au adunat 
să întîmpine prietenii dragi care au 
venit să-i ajute în muncă. întrebă
rile nu mai contenesc. Fiecare ar 
vrea să cunoască cît mai midt din 
munca și viața celuilalt. Dar munci
torii din Valea Jiului sînt nerăbdă
tori. Vreau să înceapă crt nai repede

Spectacol dat de elevii Școlii populare de artă 
din Petroșani

Buminică seara, în fața a peste 
400 oameni ai muncii aflați în sala 
Teatrului de Stat din Petroșani, ele
vii Școlii populare de artă din loca
litate au prezentat primul concert- 
producție. Deși muiți dintre elevi 
s-au produs acum pentru prima dată 
în fața unui public numeros, primul 
spectacol compus din bucăți ale 
»compozitorilor clasici și contempo
rani s-a bucurat de succes.

Spectacolul- a dovedit odată mai 
mult marile posibilități de afirmare 
create de regimul nostru democrat- 
popular talentelor tinere ca și oame
nilor muncii vîrsțfiici, elevi ai Școlii 
populare de artă din Petroșani. 

gada pe care o conduce- tov. Con
stantin Anastasia a obținut, în pri
mele 10 zile de la înființarea ei, o 
depășire a sarcinilor de plan de 30 
la sută.

Nici brigada tinerelor muncitoare 
condusă de tov. Constanța Calu nu 
s-a lăsat mai prejos. Muncind cu elan ' 
tineresc această brigadă și-a întrecut 
zilnic sarcinile de plan cu 19-25 la 
sută.

C. RACOCEANU 
corespondent

de abnegație
nerea cazanelor. De felul cum aceas
tă brigadă își duce la îndeplinire 
munca! depinde în mare măsură buna 
funcționare a cazanelor. Muncind cu 
simț de răspundere, această brigadă 
a reușit să obțină depășiri de plan 
de 30-37 la sută, iar cazanele repa
rate de ea funcționează de trei ori 
mai mult timp decît este planificat.

Depășiri de plan între 25-31 la sută 
obțin și brigăzile de întreținere con
duse de Ludovic Osterman, Ștefan 
Braitigan și altele de la această u- 
zină.

repararea utilajului de care se simte 
atîta nevoie pe ogoarele gospodăriei.

...Au trecut 3 zile de muncă. Co
munistul Francisc Dibernand termi
nase revizia generală la un tractor 
LA.R. și touși nu era mulțumit. "I 
se părea că lucrează fără spor. In 
dimineața următoare s-a sculat mai 
devreme și cînd zorile au .început să 
mijească era deja sub tractor. Mun
cind cu rîvnă el a reușit ca în nu
mai două zile să mai revizuiască un 
tractor.

Pe utemistul loan Lungu țărânii 
muncitori din comuna Cărbunești îl 
numesc pe drept cuvînt combainie- 
rul. El este acela care a făcut o re
vizie generală combinei sosite din 
Uniunea Sovietică, instalîndu-i piesele. 
Acum cele două combine gata pre
gătite ale gospodăriei așteaptă ca 
grîul să deie în pîrgă pentru a-și îh- 
cepe munca lor spornică.

Muncă plină de abnegație au depus 
în repararea utilajelor necesare pen
tru strînsul și treeratul recoltei și 
muncitorii și tehnicienii Gheorghe 
Mătase, Alexandru Lăcătuș,. Paul 
Drăgușan, Nicolae Ulea și alții care 
au plecat din Valea Jiului.

Umăr la umăr, muncitorii din Va
lea Jiului cu țăranii muncitori luptă 
pentru o recoltă-bogată.

C. I. MINDRU 
corespondent

'n cadrul primului concert-produc- 
ție au interpretat cu succes elevii Dan 
Mercurian, Ildico Șimo, Teodora Og- 
ner'iu, Ana Maria Oraveț, Andrei 
Krausz, Ildico Belle, trio compus din 
Teodora Ogneriu, Mârgareta Mica, 
Viorica Zlanschî și alții

Spectatorii au răsplătit prin aplaur 
ze străduința profesorilor și â elevi
lor depusă în pregătirea și prezen
tarea acestui spectacol.

In duminicile care urmează vor 
mai fi prezentate de către elevii Școlii 
populare de artă din Petroșani încă 
trei astfel de spectacole.
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STEAGUL ROSO

( um trebuiesc întreținute culturile de legume
ia lupta pentru recolte bogate, lu- 

cr?"1 de întreținerea legumelor sînt 
&rt aiît de • importante ca și pregăti
rea terenului, sămînța și semănatpl.

Toate lucrările de întreținere a cui- 
iniilor se fac cu scopul de a asigura 
o dezvoltare normală a plantelor, ca 
acestea pe toată perioada de vegeta
ție să aibă la dispoziție apa, aerul, 
Imuna și hrana necesară, lată prin
cipalele lucrări de întreținere a cui-' 
terilor de legume:

Ruperea scoarței se face atunci cuid 
aceasta se formează în urma ploilor 
sau udatului și trebuie distrusă ușor 
cu sapa sau grebla de fier, deoarece 

■scoarța împiedică răsăritul și dez- 
wkarea plantelor, pătrunderea aeru- 
toi și apei în sol și contribuie la us- 

casea pămîntului,
Plivitul legumelor constă în smul

gerea buruienilor cu mina și se face 
cîfid pămînțul este mai umed pentru 
a nu se mișca plantele din locul lor. 
Dacă buruienile au răsărit înaintea 
legumelor semănate, plivitul este ne
cesar pentru ca plantele ce vor ră
sări să nu crească încet, galbene șl 
slabe. De asemenea, plivitul se va 
face chiar și atunci cînd putem prăși 
dacă buruienile s-au dezvoltat prea 
mult. Ne vom feri să facem plivitul 
pe timp de ploaie cînd pămînțul este 
prea umed, deoarece se bătătorește.

Răritui legumelor se face obiș
nuit odată cu plivitul la legumele se
mănate ca morcovi, pătrunjel, păs- 
târnac și atunci cînd plantele sînt 
puțin mai dezvoltate pentru ca cele 
smulse să poată fi folosite. Se smulg 
plantele, cele mai slabe, repetîndu-se 
aeeastă”operație de 2-3 ori pe măsu
ră ce plantele cresc. După rărit și pli- 
vit se recomandă întotdeauna udatul 
grădinii de legume.

Prășitul este o lucrare care se face 
de 2-3 sau chiar mai multe ori dacă 
este nevoie, cu scopul de a se distru
ge buruienile, sfărîma scoarța, afîna 
solul, pentru a .se păstra cît mai 
multă umezeală. Prășitul se, face cu 
săpăliga de grădină sau cu sapa după 
felul legumelor și distanța la care 
sînt semănate sau plantate, avînd 
grijă ca toate buruienile să fie dis
truse. Prășitul se face pe vreme caldă 
pentru ca’ buruienile tăiate să se u- 
suce, avînd grijă de ă nu se bătători 
pămînțul prin călcare. Prima prășllă 
se execută cînd au apărut primele 
buruieni și se repetă mereu cînd apar 
noi buruieni, de oarece cultura legu
melor cere ca locul să fie cît mai 
lipsit de buruieni.

Mai întîi au venit pionierii în vi
zită la studenți. E lesne de înțeles 
emoția care i-a cuprins pe copii cînd 
au pășit pe sub bolțile uneia dintre 
cele mai frumoase clădiri din Sverd- 
lovsk — Institutul Politehnic „S. M. 
Kirov“ din Ural. (Eu nu mă aflam 
pentru prima oară' aici, dar de fie
care dată cînd viu, mă simt înălțat 
sufletește în acest oraș studențesc. 
Da, acesta este într-adevăr un întreg 
oraș în care clădirea uriașă situata 
în centrul lui îl domină cu mîndrie. 

, Pionierii au venit aici în momen
tul cînd cei 10.000 de studenți, pă
răsind auditoriile, sălile de curs, la
boratoarele și cabinetele, au umplut 
zgomotoși culoarele, vestibulurile, ho
lurile largi aidoma unor străzi... Ti
neri și tinere, veseli și plini de viață, 
întîmpină pe pionieri deosebit de a- 
fectuos:

— Ați venit la noi ca oaspeți? Bine 
ați venit!

In jurul oaspeților se formează un 
cerc gălăgios. In afară de tineri so
vietici vedem aici tineri chinezi și co
reeni, cehi și romîni, bulgari și po
lone». unguri și albanezi.

Afund că pionierii au venit în ex
cursie, studenții se întrec în ă-i in
vita „la ei*'  — în auditorii, în cabi
nete. După/ce au vorbit în. deajuns, 
studenții se invită ei înșiși ca oas
peți ai oaspeților lor:

primind de acolo lucruri la tel de ițw 
teresante.

...Din alte camere se aud cîntece, 
declamații, muzică. Tinerii muzicieni 
— pianiști, violoniști, acordeoniști, 
se pregăt^c pentru un concert; corul 
repetă cîntece noi, iar cercul de dra
ma un montaj literar consacrat 
lui Maiakovski.

Dar cît de multe lucruri .interesan
te se pot vedea în atelierele. Palatu
lui tinereții! Aici activează meșteri 
talentați: copiii montează aparate de 
radio, lucrate de ei înșiși, construiesc 
laminoare și excavatoare, machete de 
furnale, de mine și turbine. Părinții 
lor lucrează în uzine constructoare 
de mașini, uzine metalurgice, uzine 
chimice sau în industria minieră și 
deșismr mulți dintre copii, păstrînd 
tradiția își vor însuși aceeași profesie 
ca a părinților și fraților lor, Acum, 
Palatul pionierilor le dă primele de
prinderi în muncă. S-ar putea cită 
numele multor- actuali ingineri, tehni
cieni, maiștri vestiți, care au făcut 
aici primii pași în meseria lor. De 
aceea ei nu au uitat această minunată 
casă care le-a insuflat dragoste de 
muncă, care i-a învățat să îndrăz
nească, să creeze...

Cînd ne-am luat rămas bun de la' 
ospitalierele gazde, ele ne-au spusf

— Ne-am înțeles cu studenții ce
hoslovaci să vină din nou la noi și să 
povestească copiilor cum se con
struiește viața nouă în Cehoslovacia. 
Apoi vor veni și alți studenți.

Pionierii se vor îmbogăți cu noi 
cunoștințe despre viață popoarelor 
frățești... (Agerpre?'

— Dorim să vizităm palatul vos
tru I

— Veniți, veniți I — răspund bu
curoși copiii. — Mătușica noastră A- 
rina vă va povesti orice basm... pe 
care îl veți dori 1

Zis și făcut. A două zi, duminică,

Jn urma prășilei pămînțul trebuie 
să rămînă neted și bine mărunții 
pentru ca stratul de țărînă deasupra 
să împiedice evaporarea apei din sol 
și să-l mențină mereu umed.

Mușuroitul se face numai la unele 
legume cum BÎnt cartofii, fasolea, 
mazărea, castraveții și pătlăgelele 
roșii și constă în adyparea pămîn- 
tuiui cu sapa în jurul plantelor din 
cuib. La cartofi, mușuroitul ajută la 
susținerea vrejului, formarea tuber
culelor și apărarea lor de vînt și 
soare, iar la pătlăgelele roșii și cas
traveți ajută la dezvoltarea rădăci- 
nttor ajutătoare. Cartofii se mușu- 
roiesc cînd plantele sînt bine dezvol
tate, dar înainte de înflorire, pătlă
gelele roșii cînd sînt încă mici pen
tru a se înrădăcina’mai puternic.

Arăcitul, adică punerea unor su
porți lîngă plante se face cu scopul 
ca plantele să fie susținute în timpul 
vegetației și rodirii. Parii (suporții) 
se înfig lîngă plante său la fasole 
lîngă cuib. Pătlăgelele roșii vor fi 
legate de suporți pe măsură ce se 
dezvoltă.

Ciupitul este o lucrare importantă 
și constă din suprimarea unor părți 
de la plante (lăstari) cu scopul de 
a crește și îmbunătăți producția. La 
pătlăgelele roșii se ciupesc copilii 
(lăstarii) care cresc la subțioara 
frunzelor, lăsîndu-se numai 2-3 lăs
tari puternici care vor produce fructe 
mari și le vor coace mai repede. La 
castraveți se ciupește vîrful vreju
lui principal și mai tîrziu și aei se
cundari pentru a lăstări cît mai pu
ternic, obținîndu-se astfel fructe mai 
multe. Ciupitul se repetă de 2-3 ori 
pe vară, pe măsură ce plantele se 
dezvoltă și dau fructe. ,

Ingrășarea suplimentară a "legume
lor se face în timpul vegetației le
gumelor, cu scopul de a se acoperi 
necesarul de substanțe minerale în 
diferite perioade de dezvoltare a plan
telor ca: răsărit. înflorit, legat, etc. 
Prin aplicarea îngrășămintelor în 
timpul vegetației, pe lîngă că mărim 
recolta de legum’e, putem și îndrepta 
aceasta în direcția dorită. Astfel, dacă 
în prima perioadă de vegetație se 
dau îngrășăminte cu fosfor roșiile și 
ardeii dau producții timpurii, iar dacă 
se dau îngrășăminte cu mult azot 
plantele creBC puternice și rodesc tîr
ziu, iar dacă se dau îngrășăminte 
amestecate în timpul formării fructe
lor producția se mărește mult.

Cel măi recomandat îngrășămînt, 
ce se poate da în special la roșii și 

In vizita la pionierii
la Palatul pionierilor au venit stu
denți aparținînd a zeci de naționali
tăți, iar cei care au venit pentru pri
ma oară în acest minunat palat sînt 
cuprinși de o mare emoție. Această 
minunată casă veche, construită la 
începutul secolului al XlX-lea, a fost 
dăruită acum 15 ani pionierilor și a 
fost transformată într-un palat al mi
nunilor. Să intrăm cu. ei, de pildă, 
în „camerele basmelor*',  zugrăvite de 
cei mai mari artiști ai paletei. Una 
din ele evocă eroii din basmele lui 
A. S. Pușkin: Viteazul Ruslan care 
își ridică paloșul asupra lui Cernomor 
cel cu barbă lungă, cotoiul înțelept, 
legat cu un lănțișor de aur; zîna de 
pe crengile verzi ale stejarului de 
pe malul golfului, cele trei fecioare 
din basmul despre craiul Șaltan..< In 
camera învecinată trăiesc personajele 
din basmele lui Pavel Bajov, care 
este originar din Ural. Aici este și 
stăpîna Muntelui de aramă, și Ivan- 
ko-inaripatul, și maistrul-constructor 
naval Danilo, și, bine înțeles, moșul 
Slîșko — păzitorul prețioasei „lădițș 
de malahită“. .

— Poftiți, intrați! — fi invită căl
duros copiii pe oaspeții lor.

„Mătușa Arina“ a trecut de 60 de 
ani. O cheamă Nina Dmitrievna Vo- 
robiova, de profesie învățătoare, dar 
toți îi zic „Povestitoarea de basme“. 
Ea știe pe de rost 350 de basme: popu
lare, clasice, contemporane. Ea este 
adesea invitată de pionieri la pala
tul lor.

ardei în prima perioadă de vegetație, 
este găinațul care conține mult fos
for. Se poate da punîndu-se cîte o 
mină în jurul plantelor după care 
să urmeze un udat puternic. Se re
comandă să se subțieze găinațul cu 
apă, aplicîndu-se odată cu udatul. 
Acest lucru se poate repeta de 2-3 
ori în timpul verii.

De asemenea, în a doua perioadă 
de vegetație se poate îngrășa gră
dina cu legume cu zeamă de bălegar 
(urină) subțiată cu apă (1 parte u- 
rină și 2 părți apă), cu bălegar de 
grajd foarte bine putrezit și mărun
ții, precum și cu îngrășăminte chi
mice în amestec (îngrășăminte cu 
bază de azot, fosfor și potasiu).

Udatul joacă un roi foarte însem
nat în cultura legumelor; iar canti
tatea și calitatea producției de legu
me este în strînsă legătură de canti
tatea de apă pe care o primesc în 
cursul vegetației. Legumele Crescute 
fără apă dau producție scăzută, de 
calitate proastă și lipsite de frăge
zime.

O bună parte din legume se mul
țumesc cu apa căzută din ploi în. 
timpul verii (fasolea, cartofii, rădăci- 
noasele, etc.), dar altele cum sînt 
roșiile, ardeii, castraveții și ceapa 
au' nevoie de o cantitate mai mare 
de apă. Udatul se poate face pe cale 
naturală dacă sîntem în apropierea 
unui rîu sau pîrăiaș, conducîna apa 
pe canale sau prin stropire cu găleata 
sau stropitoarea cînd nu putem face 
irigație. Primăvara și toamna cînd 
timpul este măi rece udatul se face 
dimineața pentru ca pămîntui să se 
zvînte pînă seara, fără ca plantele 
să rămînă umede pe timpul nopții. 
Pe timpul verii udatul se face înspre 
seară cînd a scăzut căldura zilei pen
tru a nu se evapora apa, fiind astfel 
absorbită complet de pămînt, iar cînd 
sînt arșițe puternice chiar noaptea 
cînd pămîntui nu este înfierbîntat 
Cea mai bună apji de udat este cea 
din rîuri și pîraie, iar dacă se între
buințează apă scoasă din fînțîni a- 
ceasia trebuie să stea în vase la aer 
și soare cel puțin 12 ore.

Aplicînd cu grijă și la timpul po
trivit toate lucrările de îngrijirea și 
întreținerea legumelor ne vom putea 
asigura o bună parte din hrană șl 
necesarul fiecărei gospodării și odată 
cu aceasta contribuim cu succes la 
ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

I. MACRA

din Ural
de S. GARIN

— Ce-ați dori șă vă povestesc ? —, 
întreabă ea.

— O poveste rusească!, o roagă 
oaspeții.

Și „povestitoarea de basme“ isto
risește „Legenda despre Lenin" de 
Bajov, povestea populară „Trei urși“..i

...Dar nu numai în camerele bas
melor — ci și în celelalte 70 de ca
mere ale acestui imens palat se pot 
vedea multe lucruri interesante, care 
stîrnesc admirația nu numai a co
piilor. Ori încotro ți-ai arunca pri
virea totul vădește cît de mult se face 
aici pentru a se oferi copiilor din 
Sverdlovsk posibilitatea de a-și pe
trece cît mai plăcut timpul lor liber.

Camera „Globus“, aparținînd So
cietății geografice, este îndrăgită în 
mod deosebit de școlarii-geografi a- 
matori. In preajma vacanței de vară, 
copiii au discutat pe îndelete, planul 
unor minunate călătorii pe care ur
mează să le facă prin Ural și. alte 
regiuni ale țării. Vara aceasta tine
rii călători vor vizita Uralul de sud, 
Bașkiria, uzinele din Magnitogorsk 
și Celiabinsk. Tinerii geografi din Le
ningrad i-ău invitat pe cei din Ural 
la Palatul lor de pionieri; iar cei din 
Ural, fac pregătiri pentru a-i primi 
pe prietenii lor din Leningrad.

Pionierii au frumoasă tradiție de ă 
face schimb de descoperiri arheolo
gice, schimb de minerale, de colecții 
rare pentru ierbare, de probe de me- 
taleL Copiii din Ural trimit daruri în 
Ucraina, în Asig Centrală, în §âueaz,

Scrisori către redacție 
lt potriva iervitului „pe sprinceana” 
fi a superficialității față de seztsările 

„ oamenilor munciil

După un drum de la mină spre 
oraș, pe o căldură destul de pronun
țată .și după șut, am intrat împreună 
cu un tovqrăș, ca orice om, să mă 
„răcoresc“ cu un țap de bere. Am in- 
trat la restaurantul „Straja" din o- 
rașul nostru, Vulcan.

„Aici servește brigada „1 Mai"*  
Condusă de Iov. Musca Anton" — 
glăsuia un afiș. ,

Buuun! Ne-am așezat la masă și 
am așteptat pentru ca brigada de „ti
neret“ condusă de iov. Musca să ne 
servească. Un ospătar Intr-adevăr 
și-a făcut apariția cu o tavă plină 
de „țapi“.

— Doi țapi, te rugăm...
— Virteee! — a răcnit ospătarul 

Nicolae Petrică in drum spre noi 
(așa ni se părea cel puțin).

După ce a dat insă un țap ici, vreo 
trei dincolo, mai mulți la o altă masă, 
tava s-a golit șl noi am rămas fără 
lichidul răcoritor. Totuși, am aștep
tat calmi oa ¡ospătarul să„ vină din 
nou și cu acest prilej să-și respecte 
angajamentul față de noi. Am aștep
tat vreo douăzeci de minute, am aș
teptat o oră, am așteptat...

Intre timp ospătarul a făcut de mai 
multe ori naveta ~ intre ghișeul cu 
berea și mesele din local (de vreo 
6 ori), i-a „fericit“ pe unii cu cîte 
3-4 țapi consecutivi, a mai spus cile 
un: vineee !...

Exact la două ore după ce intrasem 
in restaurantul „Straja" (ora 17), os
pătarul a „răzbit" pînă la masa noas
tră pentru, a ne spune: „Nu mai a- 
vem bere! Dacă doriți altceva.

Da, am dorit altceva. Am cerut 
condica de sugestii și reclamații și 
am arătat in ea că ospătarul Nicolae 
Petrică_ servește „pe sprinceană“ și 
că și alți ospătari fac la fel.

...lnir-o altă zi am trecut dih nou 
pe la restaurantul „Straja" pentru d. 
mă convinge dacă sezisarea din con
dică a fost luată în seamă. In drep
tul ei am văzut scris un referat, re
feratul tov. Grecu, responsabilul res
taurantului. Și ce măsuri credeți c-d 
luat tov. Grecu 2 A scris că în ziud 
respectivă „nu era bere“ și dacă to
tuși a fost, ea s-a servit după orâ, 
17, ceea ce este un neadevăr sfruntata

A. PAN1Ș 
corespondent
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O gazetă de perete care scoate la iveală cu curaj 
lipsurile din întreprindere

Actuala ediție a gazetei de perete 
„Gărbunele păcii“, organ al comite
tului de partid și al comitetului de 
întreprindere de la mina Petrila, este 
scrisă viu, bdgată în conținut, cu- 
prinzînd aproape toate laturile ac
tivității din mină. Un merît deose
bit al colectivului de redacție al a-

De ce
Sectorul XI investiții de la mina 

Petrila se ocupă efectiv de lucrări 
miniere de deschidere a noi locuri 
de muncă; execută puțuri, galerii de 
transport principale șl suitori.

In acest sector lucrează mineri 
cunoșcuți ca loan Reisz și Ladislau 
Haidu, mineri cu experiență bogată 
și, alături de ei, tineri care încă n-au 
o experiență îndelungată în executa
rea acestor lucrări de minerit.

Lucrările miniere ce se execută în 
’acest sector stagnează de multe ori 
din cauza proastei organizări a mun
cii pe care o practică conducerea sec
torului în frunte cu tov. Ioan Tontea.

• Brigada pe care o conduc, lucrea
ză în orizontul X A din sectorul V. In 
munca noastră âm întîmpinăt o serie de 
greutăți din partea conducerii sectoru
lui. De pildă, cu toate că am executat 
o galerie dublă aproape de strat, noi 
totuși trebuie să pierdem 2 ore în 
fiecare șut pentru a face hotar și să 
ducem vagonetele cu 'piatră 200 m., 
manual, fiindcă conducerea sectoru
lui nu s-a îngrijit nici pînă în pre
zent să instaleze un macaz de unde, 
cu ajutorul unei locomotive sau prin 
alt mijloc, să se aducă goalele și 
să tragă plinele afară.

Din cauză că n-am avut bandaje 
Sproape o lună de zile au rămas 20 
cîmpuri nebandajate. Pentru a nu 
scădea productivitatea muncii a tre
buit șă executăm bandajarea acestor 
câmpuri în timpul liber.

? Oriunde a muncit tehnicianul Hein- 
rich Herțeg, a avut mulți fii. La sec
torul II, Ia V Și în prezent la I, cît 
și la alte mine din Valea Jiului, peste 
lot pe unde a fost, ca un „modest“ 
tehnician el a cerut un singur lucru 
(de mică importanță după părerea 
sa): să fie recunoscut de toți subor
donații ca un „bun părinte“, tot așa 
cum el a înțeles și mai înțelege și 
'azi să recunoască pe unii din șefi 
drept părinții săi.

Bunul părinte Herțeg s-a apropiat 
ătît de mult de mineri îneît cu toții 
doreau cît mai repede să nu-l mai 
vadă. Așa se explică faptul ca tehni
cianul Heinrich Herțeg a avut „feri- 
cirea’*,  spre deosebire de alți tehni
cieni mineri, să se plimbe în decur
sul anilor de la o mină la alta și de 
la un sector la altul.

Dece ? — își vor pune mulți între
barea. Iată dece: dacă te duci la 
„tata Herțeg“ să-ți rezolve o pro
blemă sau să ceri ajutor în muncă, 
de cele mai multe ori îl găsești în
fundat în bonuri și liîrțoage. Aștepți 
un timp pentru ca mal apoi aă fii 
întrebat; ce dorești, fiule? începi să 
spui: tovarășe șef, am fost greșit în
cadrat... nu mi-au fost plătite lucră
rile executate, care nu s-au recepțio
nat just.,, nu avem material la locul 
de muncă, etc. Din nou aștepți un 
timp după care primești răspunsul 
cam în felul următor: Ce-ți trebuie . 
âtîția- bani, fiule! Nu-ți ajunge 5 la 
sută depășire; sau; fiule, vrei s-ajungi 
ca Irimiel... sau: Fiule, mă cunoști 
pe mine? Uită-te bine în ochii mei, 
fiule! N-am timp acum, fiule... Iar

' In cea de a 13-a etapă — ultimă 
& turului categoriei A la fotbal — 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Dinamo Orașul Stalin — Mi
nerul 3—0; Dinamo București — Me
talul Cîmpia Turzii 1—1; Loco
motiva.*  București —*■  Progresul 0—0;

Spicuixi din gazeta de perete 
„Cărbunele păcii" de la mina Petrila 

ceste i gazete de perete este atitudi
nea combativă, luată prin articolele 
publicate la gazeta de perete, față 
de lipsurile cele mai caracteristice 
de la mină.

nu merge bine sectorul XI
Alături de conducerea sectorului, 

nici maiștrii mineri nu se preocupă 
de buna aprovizonare a brigăzilor 
cu material lemnos, șine de cale fe
rată, etc. Un asemenea exemplu îl 
constituie maistrul miner Gheorghe 
Boaghe. Șeful sectorului, tov. Ioan 
Tontea, în loc să trimită zilnic mai 

. multe cărucioare de lemn în sector, 
planifică doar 3 cărucioare cu lemn 
tare pe zi, ceea ce nu satisface ce
rințele brigăzilor de mineri care lu
crează la înaintări.

Gu toate că am sezisat aceste lip
suri, conducerile sectorului și exploa
tării, nu iau nici o măsură‘tehnico- 
organizatorică pentru ca productivi
tatea muncii sa crească, pentru ca 
normele să fie îndeplinite și depășite 
de către 'brigăzile de mineri care lu
crează în acest sector. Nu-i deajuns 
că numai brigada mea sau alte cî- 
tevă din sector își îndeplinesc nor
mele, ci trebuie ca pentru toate bri
găzile care lucrează în acest sector 
să fie create condiții pentru îndepli
nirea și depășirea planului. Faptul că 
brigada mea obține lună de lună de
pășiri de plan se datorește experien
ței acumulate, dar dacă am fi sprijin 
niți din plin am obține rezultate și 
mai frumoase. Același lucru se în
tîmplă și cu alte brigăzi în care lu
crează tineri care n-au încă o expe
riență îndelungată și adesea se lo-' 
vesc de unele probleme ce nu le cu
nosc, Dacă conducerea sectorului și

Tatăl K F î * i 
de-l găsești mai supărat îți răspundej 
ieși afara!...

Fiule în sus, fiule ha jbs. Pînă lă 
urmă rămâi fiul domnului Herțeg, 
fără ca s-ajungi să capeți în mod 
just șl la timp rezolvarea cererii eu 
care te-ai adresat. Acestea sînt nu
mai cîteva aspecte de felul cian șe 
poartă „tata Herțeg“ cu „fiii săi“.

In sectorul I „tata Herțeg“ numără 
de asemenea mulți fii a căror încre
dere n-a reușit s-o cîștige în decur
sul activității sale, mai ales în tim
pul cînd a fost înlocuit pentru atitu
dinea sa urîtă față de colectivul de 
mineri din sector. Totuși el ă mai 
încercat disperat să cîștige încrede
rea oamenilor muncii din sectorul i.

In acest scop a pus pe normatorul 
sectorului să-i întocmească un tabel 
cu toți „fiii“ care sînt șefi de brigăzi 
și schimb (ceilalți nu prea au va
loare) și cu tabelul în mînă a în
ceput să-și cheme „fiii“ să semneze 
în dreptul numelui lor. Aceasta, cică, 
ar fi un apel prin care minerii din 
sectorul I, adînc pătrunși de dragos
tea și încrederea față de „tata Her
țeg“, doresc din tot sufletul ca, el să 
nu mai plece din sector, pînă n-o 
ieși la pensie. Unul cîte unul, Adal- 
bert Kibedi, Rudplf Cozma, Nicolae 
Ardean, Francisc Szaboslay și mulți 
alții au fost chemați în birou unde li 
s-a spus: semnează aici, fiule! Pen
tru ce? — au mai îndrăznit unii să în
trebe. O să vezi la urmă, la condeiul, 
fiule, și semnează! După ce au sem
nat, unii de frică, alții din curiozi
tate să vadă ce va fi, „tata Herțeg“ 
le-a spus: Așa-i că n-am avut nimic

Știri sportive
Flamura Roșie — Locomotiva Timi
șoara 1—1; Flacăra — Metalul Hu
nedoara 8—0; Locomotiva Tg. Mu
reș — Știința Cluj 1—0; Știința Ti
mișoara — C.C.A, 0—0.

După această etapă, modificări s-au 
produs în plutonul de mijloc al cla-

Intrucît articolele din actuala edi
ție pot servi ca model de critică cu
rajoasa și pentru alte colective aie 
gazetelor de perete, iar lipsurile ară
tate sînt comune și altor întreprin
deri, reproducem ,mai jos două arti
cole publicate de gazeta de perete 
„Gărbunele păcii'*.

investiții ?
maiștrii mineri le-ar arăta cum Tre
buie să lucreze, dacă le-ar crea con-j 
diții optime și ei ar putea să obțină 
indici de îndeplinirea planului mai 
mari și totodată cîștigurile lor ar fi 
mai frumoase. Dar tocmai acest lu
cru nu se întîmplă în sectorul XI al 
minei Petrila. (

Normator al sectorului este tînă- 
rul Constantin Bică, care n-a mat lu
crat la mină, și deci nu cunoaște în
deaproape lucrările miniere pe care 
le execută brigăzile din acest sector. 
El nu cunoaște bine ce înseamnă 
piatra tare și piatra foarte tare, se 
ghidează în normare numai după ta
rif și lucrează mecanic, fără a ține 
cont de condițiile specifice; nu intră 
în mină în fiecare zi, din care cauză 
se întîmplă că multe brigăzi rămîn 
în urmă. Piatra este variată, cînd pia
tră moale, cînd tare, cînd foarte tare 
sau nisipoasă și umedă. Din această 
cauză mulți mineri fără experiență 
bat găurile un șut întreg. Normato- 
rul care esté anunțat dé acest lucru 
de către brigadieri răspunde: „lasă 
că aranjăm noi la sfîrșitul lunii“; iar 
la sfîrșitul lunii ne pomenim că sîn- 
tem amenințați că să fim sub normă.

Această practică este greșită. Con
ducerea sectorului împreună cu ser
viciul de muncă și salarii ăr trebui 
să ia măsuri pentru îndreptarea a- 
cesfef situații care dăunează bunului 
mers al lucrărilor, care împiedică și 
alte sectoare productive să-și înde
plinească sarcinile de plan.

IULIU HAIDU 
. BMILIAN POPESCU

cu voi și nu mi-ăm bătut jbc de voi 
niciodată? Pentru asta ați semnat. 
(Fără să le spună adevărul pentru 
care au fost chemați majoritatea șe
filor de brigăzi și de schimb au fost 
forțați să semneze deși ei nu erau 
de. acord cu rămînerea tehnicianului 
Herțeg pe mai departe în sectorul 1).

Iată un exemplu de sfidare a oa
menilor muncii, de comportare urîtă 
a unui conducător rupt de mase care 
caută să abuzeze de forță pentru a-și 
cîștiga încrederea pe care a pierdut-o.

Gu toate sezisările făcute de oa
menii muncii referitor la atitudinea 
tehnicianului Herțeg, conducerea ex
ploatării încă n-a luat măsuri con
crete față de tehnicianul Herțeg, care s 
ar fi un exemplu pentru toți acei 
care au atitudini învechite, de neper- 
mis.

Exemplul tehnicianului Herțeg nu 
trebuie urmat de nici un tehnician 
de la mina noastră. Conducătorii 
tehnici, maiștrii mineri, tehnicienii 
și inginerii trebuie să lupte cti per
severență pentru a-și întări legătu
rile lor cu muncitorii mineri, în spi
ritul colaborării tovărășești în mun
că, rezolvînd în mod just și la timp 
cererile oamenilor muncii pe care îi 
conduc.

Să sțîrpim din rădăcină vechile 
atitudini din munca conducătorilor 
noștri tehnici, din comportarea lor 
față de oamenii muncii, atitudini ce 
nu-șî găsesc astăzi lecui în munca și 
lupta noastră pentru ridicarea con
tinuă a buneistări a celor ce mun
cesc 1

ION URZICA

samentuluij Flacăra a trecut pe lo
cul 5, Locomotiva București pe locul 
6, Locomotiva Tg. Mureș pe locul 7, 
Știința Cluj pe locul 8, Știința Timi
șoara pe locul 9, iar Minerul pe lo
cul 10. Progresul Oradea a cedat ul
timul loc echipei Metalul Hunedoara.

Pe urmele materialelor 

publicat» în „Steagul Bofu"
4 • ■ ■■ ■■ /

„Trebuie îmbunătățită 
munca cultural-educativă 

pe șantierele de construcții *
In „Steagul Roșu“ nr. 1451 a apă

rut articolul intitulat „Trebuie îmbui 
nătățită munca cultural-educativă pe 
șantierele de construcții“. In acest’ 
articol s-a arătat că unele comitete 
de întreprindere de pe șantierele de- 
construcții nu se preocupă în sufi-.) 
cientă măsură de munca culturală.;

Printre comitetele de întreprindere! 
care au fost criticate se află și cei; 
al «întreprinderii 703 construcții Pe
trila. In legătură cu aceasta, tov.. 
Gheorghe Căpraru, responsabilul co-. 
misiei muncii culturale de masă â’i 
comitetului de întreprindere 703 con
strucții Petrila, ne informează că aur 
fost iuate măsuri concrete pentru îm-. 
bunătățirea muncii culturale. Astfel, j 
s-au luat măsuri-pentru urgentareaiș 
executării mobilierului necesar celor 
două cluburi, împrospătat fond«*  ' 
de cărți al bibliotecilor și s-a reorga
nizat echipa artistică care a și pre-. 
zentat un program artistic în ziua dej 
29 mai a. c. De asemenea, comisia'-; 
muncii culturale de rrtasă a fost or-; 
ganlzată pe probleme șl ăi trecut la' 
activitate după plan de muncă.

In sprijinul 
culturalizării maselor

i

Iscroni este una din comunele dia 
Valea Jiului care, sub regimul bur- 
ghezo-moșieresc, fusese lăsată Într-Q; 
cumplită înapoiere culturală.

In anii puterii populare însă, a în- 1 
ceput să se schimbe fața acestei co- i 
mune. Datorită grijii regimului de- j 
mocrat-popular pentru a crea condiții j 
cît mai prielnice în vederea ridicării 
nivelului cultural al oamenilor mun
cii, în comună Iscroni a fost insta
lată acum doi ani o stație de radio- 
ficare, care deservește peste 150 de 
difuzoare aflate în casele țăranilor 
muncitori. Abonații acestei stații pot 
asculta zilnic emisiunile posturilor 
noastre centrale între orele 6-9 și 13-24.

In ultimul timp, numeroși oameni 
ăi muncii din Iscroni, dorind să as-, 
culte emisiunile de radio ^le postur£ 
lor noastre centrale, au cerut sâ 
se instaleze și în casele lor difuzoare.

NOTA bibliografică

Mihall Eminescu — POEZII
Colecția Albjna E.S.P.L.A.

Volumul „Poezii" de M. Eminescu 
cuprinde cîteva dintre cele mai fru
moase versuri ale marelui nostru; 
poet.

In poezii că „împărat și proletar“, 
„Cugetările sărmanului Dionis", 
„Scrisoarea III“, „Viața“, Eminescu 
își manifestă revolta sa împotrivă 
strîmbei orînduiri sociale, împotrivă 
stăpînitorilor și a clericilor care fă- 
găduesc celor mulți și obidiți o lume 
măi bună după moarte, avînd toată! 
grija să păstreze pentru ei bunurile 
lumii acesteia.

îndrăgostit de pămîntul patriei 
noastre, de susurul izvoarelor și foș
netul pădurilor, de cîmpia bogată în s 
rod, Eminescu cîntă frumusețile na
turii în poezii caj „La’ mijloc de co
dru...“, „Ce te legeni...“, „Revedere", 
„Somnoroase păsărele“ și altele.

Eminescu ne-ă lăsat minunate poe
zii de dragoste ca: „Pe aceeași uli
cioară“... „Povestea teiului“, „Pe 
Iîngă plopii fără soț...“

Versurile lui M. Eminescu pătrund 
tot mai mult în masă, marele poet 
clasic fiind prețuit și iubit de oa
menii muncii.
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Conferința de Ia Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe 

Declarația ministrului Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze, CIU EN-LAI

GeNEVA (Agerpres). — In ședii|- nească mirare. O asemenea denatu- 
ța plenară din 11 iunie a celor 19

In urma votului de neîncredere din Adunarea Naționali Francezi

Guvernul Laniel și-a prezentat demisia

delegații care participă la discutarea 
problemei coreene, Ciu En-lai, minis
trul Afacerilor Externe al R. P. Chi
neze, a declarat că propunerile în 
cinci puncte făcute la 5 iunie de 
V. M. Molotov, șeful delegației Uniu
nii Sovietice, au ca scop realizarea 
la ^prezenta conferință a unui acord 
prealabil asupra principiilor funda
mentale referitoare la problema co
reeană. Delegația Republicii Populare 
Chineze sprijină întru totul aceste 
propuneri ale lui V. M. Molotov.

■ In continuare, Ciu En-lai s-a refe- 
' rit la poziția adoptată în ședința din 
>5 iunie de reprezentantul S.U.Ă., B. 
i Smith, care a declarat că nu este de 
acord eu propunerile lui V. M. Molo- 

'tov. Smith, a spus Ciu En-lai, s-ă 
■pronunțat împotriva înființării unui 
organ pe întreaga Coree, însărcinat 
cu pregătirea și organizarea alegeri- 

ilor pe întreaga Coree, precum și îm- 
tpotriva constituirii unei comisii in
ternaționale pentru supravegherea a- 
¡legerilor libere în Coreea. Argumen- 
(tde aduse cu acest prilej de repre
zentantul S.U.A. nu rezistă criticii.

Ciu En-lai a citat fapte care arată 
acțiunile părții americane de zădărni
cire a acordului de armistițiu în Co- 
|reea. Partea americană, a spus el, 
ieste aceea care a încălcat mereu a- 
cordul de armistițiu din Coreea, pu
țind în felul acesta comisia neutră 

¡’de supraveghere în fața unei serii de 
(’dificultăți. Cu toate acestea, repre
zentantul S.U.A. a cutezat să învi- 
¡nuiască calomnios partea coreeano- 
chineză de încălcarea acordului de ar
mistițiu și ignorînd rolul și succe
sele comisiei neutre de supraveghere 

(din Coreea repetă cu încăpățînare că 
comisia" n-a înfăptuit în cel mai bun 
caz, în general nici un fel de supra
veghere. Aceasta nu poate să nu stîr-

In avangarda, luptei pentru pace 
și independență națională

, (Urmare din pag. l-a)

presiuni, partidele comuniste și mun
citorești din Spania, Grecia, din ță- 
Jrile Americii Latine organizează 

■ lupta tuturor patrioților pentru a se 
pune capăt subordonării țărilor lor 
dictatului monopolurilor americane, 

‘devenite reazimul celor mai odioase 
-¡regimuri de dictatură, asuprire și te- 
jroare. In proiectul de program al 
Partidului Comunist din Brazilia se 
subliniază că un larg și puternic 
front unic al tuturor forțelor anti- 
Ijmperialiste și antifeudale este unica 
terță capabilă să smulgă Brazilia de 
sub dominația americană și din si
tuația umilitoare în cane se află ea și 
s-o ducă spre un viitor luminos, fe
ricit.

Partidele comuniste și muncitorești 
din țările capitalului înțeleg foarte 
bine că pentru a crea frontul unic al 
forțelor naționale și democratice ele 
trebuie să dea dovadă de multă ener
gie și inițiativă, să ducă o luptă ne
cruțătoare împotriva agenturii impe
rialiștilor, care propovăduiesc renun
țarea la suveranitatea națională si 
care încearcă să scindeze rîndurile 
luptătorilor pentru pace și indepen
dență națională.

In partidele comuniste și muncito
rești dlntr-o serie de țări capitaliste, 
coloniale si dependente au avut loc 
anul acesta congrese ordinare. Aceste 
conprese s-au desfășurat sub semnul 
mobilizării tuturor forțelor națiitnilor 
la Liotă nentru slăbirea încordării 
Internaționale, pentru pace și inde
pendentă națională. Aceste congrese 
au marcat o. etapă importantă în dez

rare a stării reale a lucrurilor de că
tre reprezentantul S.U.A. nu poate fi 
explicată altfel decît prin străduința 
sa nu numai de a împiedica realizarea 
unui acord la actuala conferință in 
problema supravegherii internaționale 
a alegerilor libere în Coreea, ci și 
de a crea un pretext pentru licfîida- 
rea comisiei neutre de supraveghere 
a armistițiului în Coreea. Partea a- 
mericană dorește acest lucru pentru 
a avea mînă liberă de a înarma tru
pele lisînmaniste, pentru a pune ar
mistițiul din Coreea într-o situație și 
mai nestabilă creînd în felul acesta 
o amenințare pentru pacea din Co
reea și pentru securitatea Chinei.

Reglementarea pașnică a problemei 
coreene este indisolubil legată de pa
cea și securitatea în Extremul Orient 
și în lumea întreagă. In cursul discu
tării problemei privind reglementa
rea pașnică în Coreea a fost obținută 
de pe acum sau este pe punctul de 
a se realiza o apropiere ă punctelor 
de vedere în cîteva probleme. Nu e- 
xistă nici un motiv să ne oprim la 
jumătatea drumului, nu există nici un 
motiv să se renunțe lă continuarea 
discuțiilor și la căutarea" unui acord 
pe bâza propunerilor șefului delega
ției sovietice, V. M. Molotov. La șe
dința din 5 iunie, reprezentantul 
S.U.A. a declarat că delegația sa este 
gata să supună spre judecata opiniei 
publice mondiale divergențele care 
s-au ivit în cursul discuțiilor. Noi nu 
știm ce are el în vedere prin aceasta. 
Dacă urmărește scopul de a da curs 
țipetelor clicii lisînmaniste cu privi
re la părăsirea conferinței de la Ge
neva și consideră că nu mai este ne
cesar să se continue discutarea pro
blemei coreene la actuala conferință, 
atunci noi nu putem fi de acord cu 
aceasta. Sîntem încredințați că opinia 
publică mpndiaiă nu va permite a- 
ceasta. - . •<>. ' 

voltarea mișcării comuniste și munci
torești și dovedesc în mod concret 
întărirea continuă a unității și coeziu
nii partidelor comuniste și muncito
rești, întărirea prestigiului și influ
enței lor în rîndurile maselor popu
lare. Pe bâză aplicării creatoare a 
învățăturii atotbiruitoare a , lui Marx- 
Engels-Lenin-Stalin congresele parti
delor comuniste și muncitorești au 
elaborat programe cbncrete de ac
țiune, care exprimă interesele funda
mentale ale maselor populare.

Prezența la aceste congrese a re
prezentanților multor partide frățești, 
călduroasele mesaje de salut ale par
tidelor comuniste și muncitorești din 

Toate continentele constituie o de
monstrație vie a solidarității inter
naționale crescînde a clasei munci
toare în lupta pentru pace, democra
ție și independență națională.

Luptînd cu perseverență pentru 
traducerea în fapt a hotărîrilor adop
tate, pentru continua întărire a uni
tății rîndurilor lor, pentru ridicarea 
nivelului muncii organizatorice, pen
tru lărgirea și întărirea celulelor de 
întreprindere și îmbunătățirea muncii 
lor, lichidînd cu hotărîre greșelile și 
lipsurile, manifestările de oportunism, 
sectarism, lărgind pe toate căile le
găturile lor cu masele populare, parti
dele comuniste și muncitorești din ță
rile capitalului vor obține noi suc
cese în lupta pentru independență na
țională, pentru interesele vitale ^ale 
oamenilor muncii, pentru unitatea 
clasei muncitoare si unirea tuturor 
forțelor patriotice din țările lor, în 
lupta pentru pace, democrație și so
cialism.

PARIS (Agerpres). — Adunarea 
Națională a refuzat să acorde. guver
nului Laniel votul de încredére în le
gătură cu politica sa in Indochina. 
Moțiunea care sprijinea politica gu
vernului a fost respinsă cu 306 voturi 
față de 293.

In ședința de simbătă dimineața 
înainte de a se trece la vot Laniel a 
luat cuvîntul pentru a cere deputați- 
lor din majoritatea guvernamentală 
să nu nrovoace o criza de guvern în- 
trucit, a spus el, „în actualele con
diții căderea guvernului poate impu
ne o schimbare a politicii“. O.serie 
de deputați care au luat cuvîntul au 
anunțat că vor vota împotriva guver
nului. François Mitterand, membru 
al partidului U.D.S.R., l-a acuzat pe 
Laniel că vrea să „încurce lucrurile 
amenințînd Adunarea Națională cu 
dizolvarea și afirmînd că demisia gu
vernului ar pune în primejdie corpul 
expediționar din Indochina“. In în
cheiere ei a cerut demisia guvernu
lui. Charles Lussy, președintele gru
pului parlamentar socialist, a decla
rat de asemenea că grupul său va 
vota împotriva guvernului.

După rezultatul votului, Laniel à 
vizitat pe președintele republicii. A- 
genția „France Presse“ transmite că 
la eșirea din Elysee (locuința preșe
dintelui republicii) Laniel a comuni
cat că a prezentat demisia guvernu
lui. Se știe că procedura parlamenta
ră prevede posibilitatea ca președin
tele republicii să nu primească de
misia în cazul că numărul voturilor 
contra nu atinge majoritatea consti
tuțională de 314 voturi.

Potrivit relatării Agenției „France 
Presse“ Cercurile politice din Fran
ța, cu excepția ALR.P. (partidul ca
tolic), considerau sîmbătă după masă 
că criza de guvern este în mod vir
tual deschisă.

★
Votul de neîncredere în guvernul 

Laniel dat de Adunarea Națională 
Franceză, vot care a dus la prezen
tarea demisiei acestui guvern, este 
un rezultat firesc al evenimentelor 
petrecute în ultima vreme atît în 
Franța și Indochina cit și la confe
rința de la Geneva.

După cum se știe, la conferința mi
niștrilor Afacerilor Externe de la Ge
neva, propunerile echitabile și conci
liante ale guvernului R. D. Vietnam, 
propuneri sprijinite de Uniunea So
vietică și R. P. Chineză, au deschis 
perspective largi pentru a se pune 
capăt murdarului război colonialist 
din Indochina, care a provocat atîtea

Faptele demască
Prietenia atomiștilor cu revanșarzii

De curînd în orașul Ansbach (Ger
mania occidentală) guvernanții de la 
Bonn, din ordinul primit de peste 
Ocean, au hotărît să organizeze o 
săptămînă a „prieteniei germano-a- 
mericane". După cum relatează zia
rul „New York Herald Tribune“ a- 
ceastă „săptămînă a prieteniei“ s-a

PE SCURT
— Ziarul danez „Politiken“ a pu

blicat un amplu articol semnat de 
profesorul Stonder-Petersen de la U- 
niversitatea din Aarhus, care subli
niază necesitatea introducerii studiu
lui limbii ruse în învățămîntul se
cundar. Autorul relevă larga răspîn- 
dire pe care a luat-o limba rusă în 
Europa și Asia și influența însem
nată a literaturii clasice ruse asu
pra literaturii celorlalte țări, inclusiv 
asupra literaturii daneze.

*
J

— După cum anunță coresponden
tul din Paris al ziarului „Pakistan 

suferințe popoarelor vietnamez și 
francez. Dar nici guvernul fran
cez și nici delegația franceză de 
la Geneva condusă de ministrul de 
externe al Franței, Bidault, n-au pro
fitat de această situație atît de favo
rabilă pentru Franța. Dimpotrivă, sub 
tot felul de pretexte guvernul fran
cez s-a opus încheierii oricăror acor
duri, căutînd să cîștige timp în ve
derea tratativelor militare pe care le 
duce la Washington și în alte locuri 
cu privire la extinderea războiului 
din Indochina prin intervenția Sta
telor Unite și altor țări în acest război.

Jocul dublu al guvernului Laniel 
a fost demascat și condamnat cu tă
rie în Adunarea Națională Franceză. 
Faptul că peste 300 de <i outați și-au 
exprimat de astă dată împotrivirea 
față de politica actualului guvern a 
arătat că el a pierdut și sprijinul a 
numeroși deputați burghezi care în 
trecut votau în favoarea guvernului. 
Votul oglindește faptul că imensa 
majoritate a poporului francez cere 
cu tărie o politică franceză indepen
dentă, de apărare a păcii și securi
tății Franței. ,

Votul de blam dat în parlament 
guvernului Lar.iei este cu atît mai 
semnificativ cu cît el vine numai la 
cîteva zile după înfrîngerea, în co
misia de politică externă a Adunării 
Naționale, a tratatului „comunității 
defensive europene* . Aceasta arată 
că întreaga națiune franceză, cu ex
cepția slugilor recunoscute ale impe
rialismului american, își exprimă cu 
tot mai multă tărie neliniștea și de
zaprobarea atît față de continuarea 
războiului nedrept împotriva popoa
relor Indochinei, cît și împotriva re
învierii militarismului german, prin 
crearea faimoasei „armate europene“, 
care ar constitui o primejdie de moar
te pentru Franța și pentru pacea în
tregii Europe.

Poporul francez cere un guvern de 
unitate națională care să apere inte
resele Franței, să încheie cît mai re
pede pacea în Indochina, să refuze 
ratificarea acordurilor de la Bonn și. 
Paris, sș participe la organizarea se
curității colective în Europa. Calea 
spre făurirea unui asemenea guvern, 
cale arătată de Partidul Comunist 
Francez, constă în renunțarea la po
litica actuală de subordonare față de 
nlanurile cercurilor agresive din 
S.U.A., în unirea forțelor patriotice 
ale poporului francez în vederea a- 
părării păcii și democrației și a re
afirmării rolului Franței de mare pu
tere independentă, iubitoare de pate 
și libertate.

deschis cu o expoziție... a șase tunuri 
atomice americane.

Semnificativ începutl Precum se 
vede, organizatorii expoziției au sub
liniat prin aceasta că la baza „prie
teniei“ germano-americane se află a- 
lianța militară a revanșarzilor de la 
Bonn cu ătomiștii americani.

Times“ cercurile oficiale turce din 
Paris sînt foarte îngrijorate de rezul
tatele misiunii primului ministru al 
Turciei, Menderes, la Washington, 
unde el e încercat, fără succes însă, 
să obțină un împrumut.

*

— Agenția Kiodo Țușin anunță că 
în orezul importat de Japonia din 
S.U.A. au fost descoperite semințe 
veninoase de volbură. Semnalîndu-se 
cazuri frecvente de intoxicare, orga
nele -locale au interzis temporar des
facerea orezului importat din S.U.A.
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