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Să ridicăm la uri nivel înalt 
munca cultural-artistică de masă 

în Valea Jiului !
Bucurîndu-se de grija atentă a partidului, mișcarea artis

tică de amatori din Valea Jiului a cunoscut o puternică dez
voltare în anii regimului de democrație populară. In cadrul 
cluburilor muncitorești și căminelor culturale din raionul nos
tru, își duc activitatea 14 echipe de teatru, 14 echipe de jocuri, 
9 echipe de coi’, 7 fanfare și orchestre, zeci și zeci de soliști 
vocali și instrumentiști. Mișcarea artistică de amatori născută 
în anii puterii populare și care se dezvoltă necontenit, dă 
posibilitate oamenilor muncii tineri și vîrstnici să-și cultive 
talentul, să-și îmbogățească cunoștințele și în același' timp 
să-și petreacă în mod plăcut și folositor timpul liber.

Activitatea cultural-artistică se dezvoltă continuu sub di
ferite forme noi. Una din acestea o constituie brigăzile artis
tice de agitație. Apărute pe baza experienței sovietice, brigă
zile artistice dfe agitație au început să ia nințu înir-o serie de 
fabrici și uzine ale patriei noastre.

Brigada artistică de agitație este o formație alcătuită din 
8-10-12 artiști amatori (soliști vocali, instrumentiști, recita
tori, etc). Ea are menirea să aducă o contribuție de seamă la 
educarea oamenilor muncii din întreprinderi și instituții. Bri- 
fțada artistică, spre deosebire de echipele de cor, teatru, jocuri, 
anfare sau orchestre care dau spectacole pe scene cu prilejul 

anumitor manifestări, fiind alcătuită dintr-un număr restrîns 
de artiști amatori, poaife prezenta programe la intervale de 
4-5 zile, în pauze sau la încetarea lucrului. Ea se poate orga
niza ușor în cadrul minelor de cărbune din raionul nostru, 
precum și în cadrul instituțiilor și întreprinderilor. In brigada 
artistică de agitație trebuie să fie recrutați cei mai activi și 
talentați artiști amatori din cadrul echipelor de cor, teatru, 
jocuri, etc. înființarea brigăzilor artistice de agitație nu pre
supune ca celelalte formațiuni artistice din cadrul cluburilor 
muncitorești și căminelor culturale să fie desființate sau des
completate

Odată înființate, brigăzile artistice de agitație trebuie să 
pregătească bogate programe inspirate în cea mai mare mă
sură din faptele petrecute la locul de muncă. Programele tre
buie să cuprindă lucrări umoristico-salirice, scenete, cîntece, 
dialoguri, poezii, ghicitori, precum și lucrări ale scriitorilor și 
compozitorilor profesioniști, care pot fi ușor adaptate la con

dițiile specifice locului de muncă.
Mînuind îndeosebi arma ascuțită a satirei, brigăzile ar

tistice de agitație care vor lua ființă în Valea Jiului vor con
tribui, la lupta pentru lichidarea a tot ceea ce este vechi, pu
tred și care frînează drumul nostru înainte.

După cum arată însăși faptele petrecute în diferite între
prinderi din patria noastră, brigăzile artistice de agitație repre
zintă un element de o mare valoare pentru desfășurarea unei 
munci artistice de mare eficacitate. De aceea, este necesar ca 
ele să fie înființate și în Valea Jiului, să fie ajutate să se dez
volte și să-și ridice din ce în ce nivelul artistic.

Astfel de brigăzi, în mod practic, se pot organiza ușor, 
pentru că în fiecare întreprindere sau instituție se’găsesc ele
mente talentate. Brigăzile pot dă rezultate bune în orice sector 
de activitate. Este inexplicabil faptul că comitetele sindicale 

jiin Valea Jiului, directorii de cluburi și cămine culturale s-au 
dezinteresat de această nouă formă a muncii artistice de ama
tori. Nepăsarea organelor sindicale din raionul nostru și a 
secției culturale a Sfatului popular raional față de promovarea 
unor forme noi ale muncii culturale trebuie lichidată. Este ne
cesar ca în fiecare întreprindere, instituție și unitate comer
cială să fie create brigăzi artistice de agitație.

Oamenii muncii din Valea Jiului, alături de întregul popor 
muncitor, se pregătesc intens pentru sărbătorirea celei de a 
zecea aniversări a eliberării patriei noastre. In vederea acestui 
eveniment, brigăzile artistice de agitație care vor fi create în 
Valea Jiului, trebuie să sprijine intens întrecerea socialistă, 
ăxîndu-și activitatea pe probleme cum sînt stimularea, spriji
nirea și' popularizarea fruntașilor în producție, combaterea ma
nifestărilor de indisciplină de care dau dovadă unii tovarăși, 
criticarea celor care* dau produse de proastă calitate sau făc 
risină. De asemenea, brigăzile artistice de agitație trebuie să 
Critice într-o fortnă ascuțită, îritîrzierile de la lucru, birocra
tismul, neîolosireă din plin a celor 8 ore de lucru, nefolosirea 
utilajelor, etc.

Sarcini importante revin cercului literar „Minerul“ din 
Petroșani. El are datoria să antreneze cît mai mulți tineri pen
tru a scrie lucrări necesare reperforiilor brigăzilor artistice 
de agitație: să creeze momente vesele, dialoguri, monologuri, 
poezii, epigrame și scurte scenete. Organizațiile de partid «au 
sarcina să considere brigăzile artistice de agitație un mijloc 
d&*3$£mă ce contribuie la întărirea agitației politice de masă 
și să le dea ajutorul necesar. Ele trebuie să verifice cu spirit 
de răspundere programele acestor brigăzi, exactitatea faptelor.

Comitetele de partid din localitățile Văii Jiului trebuie să 
îndrume organele sindicale în ceea ce privește formarea și spri
jinirea brigăzilor artistice de acritație De asemenea este o sar
cină de cinste a secției culturale raionale să îndrume directorii 
căminelor culturale în vederea înființării brigăzilor artistice 
de amtatie la sate.

depunem +oate. puterile pentru a sprijini noul în munca 
caFrHmiaJțt«aOștiră- crearea brigăzilor artistice de agitație!

DIN VALEA JIULUI
Crește productivitatea muncii brigăzilor de mineri 

de Ia mina Petrila
In cursul primelor 15 zile 

de desfășurare a întrecerii 
socialiste realizările majori
tății brigăzilor de mineri de 
la mina Petrila-au crescut sim
țitor. De pildă, realizările 
brigăzilor de mineri din sec
torul I au crescut în perioada 
8-15 iunie cu- aproximativ 5 
la sută, fapt care a dus la 
creșterea corespunzătoare a 
producției de cărbune. Intre 
1-15 iunie planul de producție 
ai sectorului 1 a fost îndepli
nit in proporție de 113 la 
sută. „

Cu aproape 8 la sută a cres
cut în prima jumătate a lunii 
iunie și producția de cărbune 
extrasă de colectivul sectoru
lui V. Această creștere este 
rezultatul direct al sporirii 
productivității muncii în ca
drul brigăzilor de mineri. In 
acest sector brigăzile condu
se de minerii Iosif Liptac, 
Constantin Jigolea, Petrache 
Nagy, Gheorghe Afloarei și 
Ioan Maliță au depășit pro
ductivitatea planificată cu 
31-51 Ia sută.

Un progres se observă și; 
în cadrul sectorului 111. Bri-! 
găzi de mineri cum sînti 
cele conduse de Cornel Ce-, 
nușa, loan Zilai și Iosif Ra
dar au sporit productivitatea 
muncii între 1-15 iunie cu 
24-53 Ia sută. Acest fapt a 
determinat o creștere a pro
ducției de cărbune pe sector 
cu aproximativ 4 la sută.

Minerii de la mina Petrila'f 
își intensifică eforturile pen-ț 
tru a obține noi succese în di- 
recția creșterii producției și? 
productivității muncii.

Legume și zarzavaturi din grădini proprii
Pe strada Jiplui din Pe

troșani locuiesc în majoritate 
mineri pensionări. Aici locu
iește și minerul pensionar 
Vasile Rață, care pînă nu 
demult lucra la mina Petrila.

In primăvara aceasta, pen
sionarul Mihai Rață și soția 
lui au fost printre primii de 
ne această stradă, care și-au 
însămînțat grădinile cu le
gume și zarzavaturi de pe 
Iîngă case. Intr-o dimineață 
pe cînd tovarășii! Rață și so
ția sa se aîlăU^^Î'â îă'1 lucru 
în grădină, un vecin l-a stri
gat:

— De dimineață te-ai mai 
apucat de lucru, Rață-băcil...

— Ce să faci? — i-a răs
puns rîzînd bătrînul. Cine 
se scoală de dimineață, de
vreme prînzește...

De atunci a trecut ceva 
mai mult de o lună de zile. 
Mare a fost însă bucuria lui 
Rață-baci și soției lui cînd 
au cules deja prima salată, 
primele fire de ceapă verde, 
usturoi, ridichi și alte zarza
vaturi din grădina pe care 
au muncit-o. Acum, familia 
tovarășului Vasile Rață are 
aproape tot felul de zarzava
turi în grădina sa proprie, 
fără a fi nevoită să meargă 
să le cumpere din piață. In 
scurt timp va recolta din

grădină morcovi, cartofi și 
fasole verde. Astfel, cei peste 
600 lei. pensia pe care o pri
mește lunar bătrînul miner 
Rață pentru anii munciți în 
mină, poate să-i întrebuin
țeze cu folos în altă parte.

La fel ca .bătrînul miner 
pensionar Vasile Rață rint si 
minerii pensionari Pamfil 
Luca, Dura Radu și alții de 
pe strada Jiului care în pre
zent culeg recolte bogate de 
legume și zarzavaturi din 
propriile lor grădini. Dar. 
pentru a obține acest lucru 
ei își îngrijesc cu dragoste 
grădinile de legume, le pră
șesc și plivesc Ia timp.

Cursurile de limba rusă și-au încheiat activitatea
In Valea Jiului crește an 

de an numărul oamenilor 
muncii încadrați în cursurile 
populare de limba rusă. A- 
ceasta oglindește hotărîrea 
celor ce muncesc de a-și în
suși tot mai mult bogata ex
periență a oamenilor sovietici 
—- constructori ai comunis
mului și de a o aplica în 
lupta pentru construirea so
cialismului în patria noastră.

In anul școlar 1953-1954,

în învățăinîntul popular de 
limba jfusă au fost încadrați 
sute de oameni ai muncii. In 
acest an, datorită activității 
intense desfășurate de cercu
rile A.R.L.U.S. din Valea Jiu
lui majoritatea cursurilor 
populare de limba rusă au 
funcționat în condiții buna 
Printre cursurile populare de 
limba rusă care au desfășu
rat o activitate rodnică se

află cele organizate la O.C.L’.1 
Petroșani, Filatura Lupeni și 
altele.

De curînd, în întreprinde
rile și instituțiile din raionuL 
nostru a avui loc încheierea, 
cursurilor populare de limba 
rusă. Cele 23 cursuri popu
lare de limba rusă — 17 ciclu 
1 și 6 ciclu 11 — care au 
funcționat în anul școlar 
1953-1954, au fost absolvite 
de 247 oameni ai muncii.

ORAȘUL VULCAN SE RECONSTRUIEȘTE
In urmă cu mâi bine de 20 

de ani capitaliștii au închis 
mina Vulcan. De atunci în 
casele minerilor din Vulcan

s-ău cuibărit mizeria și să
răcia.

In toamna anului 1949, au 
început lucrările • de redes
chidere a minei Vulcan, iar

la 12 aprilie 1951 din mina' 
Vulcan au ieșit primele va- 
gonete de cărbune. Acum, 
mina se dezvoltă pe zi ce tre
ce. Aici lucrează combine de 
cărbune „Donbas“, mașini de 
încărcat, etc. Numeroase bri
găzi de mineri își depășesc 
cu regularitate sarcinile de 
plan. Mulți mineri de aici au 
fost distinși cu ordine și me
dalii.

La Vulcan, prin grija parti
dului și guvernului, se recon
struiește orașul. In centrul 
orașului, în locul vechilor că
suțe se înalță zeci de blocuri 
cu peste 300 apartamente con
fortabile pentru mineri. Și lu- * 
crările de construcție conti
nuă cu avînt.

IN CLIȘEU: Șantierul de 
construcții din mijlocul ora
șului Vulcan.
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•VAgrotehnica
Cultura porumbului ocupă în ra

ionul nostru o suprafață destul de 
mare. Condițiile climaterice dîn pri
măvara acestui an (temperatura scă
zută și ploile multe) au favorizat 

icreșterea și dezvoltarea rapidă a bu
ruienilor și au împiedicat vegetația 
normală a porumbului.

Pentru a crea condițiile cele mai 
favorabile creșterii și dezvoltării po
rumbului trebuie să trecem fără în- 
tirziere la îngrijirea și întreținerea 
culturilor de porumb. Întreținerea 
porumbului constă din mai multe lu
crări care trebuie executate atunci 
cînd plantele le cer. Cele mai impor
tante lucrări sînt:

PRĂȘI LA l-a. Îndată ce porum 
bul a răsărit și terenul prinde scoar
ță sau răsar buruieni se face prima 
prășită la adîncimea de 8-10 cm. Pra,- 
șila I-a la porumb este hotărîtoare. 
bacă această lucrare nu se execută 
la timp și în bune condițiuni, pro
ducția de porumb va scade, fiind 
chiar compromisă.

Dacă scoarța care se formează la 
suprafața solului și buruienile nu 
sint distruse la timp, ele înăbușe po
rumbul, care se îngălbenește, îmbă- 
trînește înainte de vreme. De aceea, 
prașilei l-a trebuie să i se dea o im
portanță deosebită și să fie executată 
în timpul cel mai scurt după răsări
rea porumbului.

Atunci cînd porumbul ajunge la 
3-4 frunze trebuie făcut răritul. Ră- 
ritul este o lucrare de cea mai mare 
răspundere în cultura acestei plante 
prețioase. Prin executarea răritului 
trebuie să asigurăm fiecărei plante 
suprafața de hrănire și spațiul de ve
getație cele mai potrivite. Dacă se 
lasă cultura prea rară sau prea dea
să se reduce cu mult producția. La 
porumbul hîngăresc, scorumnic, gal
ben timpuriu, semănat la 50 cm. în
tre rînduri, trebuie să lăsăm distanța 
de 50 cm. pe rînd pentru a asigura 
40.000 plante la hectar, adică 4 plan
te la m. p.

La cultura porumbului trebuie să 
executăm ce] puțin trei prașile care 
se fac atunci cînd se formează scoar
ța la suprafața solului și apar, bu
ruieni.

Adîncimea se micșorează treptat 
la fiecare prașilă cu 2-3 cm., pentru 
a evita tăierea rădăcinilor de po
rumb care prin dezvoltarea lor se a- 
propie din ce în ce mai mult de su
prafața solului.

La 4 martie 1921 s-a primit la 
Kremlin pe adresa lui Lenin și Stalin 
o știre din partea Comitetului revo
luționar din Abhazia, prin care se 
aducea la cunoștință că „din voința 
oamenilor muncii a luat naștere o 
nouă republică socialistă — Abhazia". 
Astfel, și aici au început să fîlfîie 
steagurile victorioase ale Marelui 
Octombrie.

Odată cu instaurarea puterii popu
lare, Republica Sovietică Socialistă 
Autonomă Abhază, care făcea parte 
din R.S/S. Grúzia, a pășit pe calea 
largă a dezvoltării sale economice și 
culturale. Sub conducerea Partidului 
Comunist și Guvernului Sovietic, cu 
ajutorul marelui popor rus și al celor
lalte popoare frățești din U.R.S.S., 
oamenii muncii din Abhazia au rea
lizat succese remarcabile.

înainte de Revoluție, industria Ab
háziéi era reprezentată de cîteva în
treprinderi particulare meșteșugărești, 
care prelucrau materie primă agri
colă, și de cîteva fabrici de cherestea de 
importanță locală. In prezent, repu
blica dispune de o industrie înain
tată, înzestrată cu tehnica cea mai 
modernă. Mîndria Abháziéi Sovietice 
o constituie centrul industrial creat 
la Tkvarceli. Valea tumultosului rîu 
de munte Galidzghi era odinioară 
pustie; hogatele resurse de cărbune 
de pămînt de calitate superioară ză
ceau de veacuri neatinse. In prezent, 
republica obține pe an ce trece tot 
mai mult cărbune și energie electrică 
din Tkvarceli. Minele de aici sînt în
zestrate cu combine carbonifere, 
transportoare, haveze grele, locomo
tive electrice și alte mecanisme mo
derne.

porumbului
COPILITUL — este o altă lucrare 

de îngrijire la culturile de porumb, 
care se face cu scopul de a înlătura 
lăstarii laterali. Copilitul dă rezul
tate foarte bune în regiunile sece
toase. Copilitul trebuie făcut cît mai 
devreme. Nu se admite ruperea lăs
tarilor. Aceștia trebuie tăiați cu cuți
tul bine ascuțit. In anii secetoși co
pilitul aduce sporuri de recoltă de 
cca. 30 la sută. Copilitul se face ori 
de cîte ori apar lăstari și se termi
nă înainte de inspicare. Qdată cu co
pilitul se smulg plantele atacate de 
tăciune care trebuiesc arse.

POLENIZAREA SUPLIMENTARA 
la porumb aduce sporuri de 600-700 
kg. boabe la ha. Polenizarea supli
mentară artificială este o metodă si
gură de sporire a producției la po.- 
rumb și se recomandă să se facă pe 
suprafețe cît mai întinse. Poleniza
rea trebuie să se facă în momentul 
cel mai potrivit și pentru aceasta tre
buie să urmărim în mod sistematic 
dezvoltarea plantelor Polenizarea 
suplimentară la porumb trebuie în
cepută atunci cînd mătasea știuleți- 
lor a apărut la cel puțin 50 la sută 
din plante. <

Înainte de a începe polenizarea 
artificială, trebuie să adunăm polen 
de la cît mai multe plante. Aduna
rea polenului cît și polenizarea tre
buie să se facă dimineața, după ce 
se ridică rouă, pînă la orele 9-10, 
timp în care polenul nu se împrăștie.

Polenul trebuie recoltat numai cînd 
e copt, polenul copt cade ușor cînd 
se scutură spicul.

Culegerea polenului de pe spice se 
face în căldări, în săculețe de hîrtie 
sau aparate speciale. Scuturarea po
lenului pe mătasea știuleților se 
poate face direct din săculețele cu 
polen colectat, iar dacă polenul a 
fost colectat în căldări, atunci se răs- 
pîndește pe mătase prin atingere cu 
ajutorul unor tampoane făcute din 
blănițe moi.

Polenizarea se face odată cu re
coltarea polenului și anume: în pri
mul rînd se polenizează mătasea de pe 
știuleți și apoi se recoltează polenul 
de pe această plantă. In acest fel se 
înlătură posibilitatea polenizării flo
rilor cu polenul lor propriu, adică 
autopolenizarea.

Ing. A. ROMANOVIC1 '

IN ABHAZIA SOCIALISTA
de A. M. CIOC1UA 

președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.A.S.S. Abhaze

întreprinderile 
din Suhumi — ca
pitala Abhaziei — 
produc din ce în 
ce mai multe măr
furi de consum 

popular. Aici funcționează fabrica de 
tutun „Stalin“, combinatul de încăl
țăminte și piele „Sergo Ordjonikidze", 
fabrica de conserve, combinatul de 
carne, fabrica de produse zaharoase, 
de mobilă și altele. Industria locală 
se dezvoltă neîncetat.

Abhazia este împînzită de o rețea 
deasă de linii electrice. Aici au fost 
construite puternica termocentrală de 
la Tkvarceli, hidrocentrala de la Su
humi și altele. La începutul anului 
curent au intrat în iuncțiune noi hi
drocentrale.

înainte de Revoluție, Abhazia nu 
avea căi ferște. In prezent în republi
că există toate felurile de căi de 
transport — ferate, aeriene, mariti
me, auto. Calea ferată de pe litoralul 
Mării Negre, terminată în anii Ma
relui Război pentru Apărarea Patriei, 
a scurtat drumul dintre Abhazia și 
regiunile centrale ale țării cu 1.400 
km. *în comparație cu vechiul traseu 
prin Tbilisi-Baku, folosii înainte.

Sistemul economic socialist și o- 
rînduirea colhoznică au creat posi
bilități inepuizabile de dezvoltare și 
transformare radicală a agriculturii, 
înainte de Revoluție aproape 70 la 
sută din pămîntul arabil al Abhaziei 
aparținea moșierilor și mînăstirilor. 
După instaurarea Puterii Sovietice, 
țăranii muncitori au devenit stăpîni

Nervozitate sau lipsă de interes ?
Sînt unii oameni care au cîte-o 

slăbiciune. Vasile Pîrvulescu este 
normator la sectorul II al minei Pe- 
trila și slăbiciunea sa este că-i ner
vos din cale afară, mai ales cjnd se 
apropie sfîrșitul șutului (atunci „slă
biciunea“ crește în intensitate).

Intr-o zi, l’a 11 iunie a. c., șeful 
său de sector, tov. inginer losif Mo- 
goș, i-a încredințat o sarcină, cam 
pe la sfîrșitul schimbului.

— Tovarășe Pîrvulescu, să scoți o 
situație cu realizările din această 
lună ale brigăzilor conduse de mine
rii Arcadie Haiduci, Ștefan Keresteși, 
Gheorghe Croitoru...

— Lasă-mă dom’le în pace !...
Tovarășe Pîrvulescu, dar înțe

lege că această situație ne trebuie 
pentru...

— Ce mă interesează pe mine 1 
Uite dom’le, ce-s eu normator sau de?...

★
„Slăbiciunea“ normatorului Vasile 

Pîrvulescu este cu tîlc. Ea esté un 
paravan după care el își ascunde lip-

Cărți noi
Predarea cofelor la colectare — datorie patriotică

Editura pentru literatură politică
Broșura explică pe înțelesul tutu

ror liotărîrile guvernului cu privire 
la colectarea produselor agricole, 
vegetale și animale, arată scopul și 
importanța îndeplinirii planului de 
colectări și subliniază că predarea 
cotelor către stat constituie o dato
rie patriotică. Broșura arată de a- 
semenea avantajele și înlesnirile a- 
cordate de guvern prin aceste hotă- 
rîri gospodăriilor colective, întovără
șirilor agricole și gospodăriilor in-

In ajutorul celor ce studiată

Editura pentru literatură politică
K. Ostroviteanov — Despre obiectul 

economiei politice. 40 pag., 55 băni.
Editura de stat pentru literatură 

științifică
G. Ghilels — Capacitățile de produc

ție ale întreprinderilor și folosirea 
lor. 96 pag., 1,95 lei.

I. B. Novițki - Obligațiile de re
gres între organizațile economice 
socialiste. 222 pag., 6,50 lei.

cu drepturi depline 
asupra pămîntului 
lor. In prezent, Ab
hazia are o agri
cultură subtropica
lă înfloritoare, mul

tilateral dezvoltată. O largă dezvol
tare a luat-o în republică cultura 
ceaiului- și tutunului. .

In fiecare an se extind suprafețele 
destinate culturilor citrice, grădinilor 
de pomi fructiferi, viilor, plantațiilor 
de tung și altor diferite culturi in
dustriale. Datorită grijii permanente 
a Partidului Comunist și Guvernului 
Sovietic, a crescut considerabil nive
lul de mecanizare a muncilor agri
cole. Anul acesta, se va trece pentru 
prima oară la mecanizarea prelucră
rii și recoltării plantațiilor de . <ai. 
Folosirea energiei electrice cuprinde 
tot mai multe ramuri ale producției 
colhoznice. Sprijinindu-se pe ajutorul 
tot mai mare acordat de partid și gu
vern, țărănimea colhoznică din repu
blică întărește și dezvoltă neîntre
rupt gospodăria obștească. Remune
rarea medie a zilelor-muncă a cres
cut în colhozurile republicii de aproa
pe patru ori în comparație cu nivelul 
dinainte de război.

Traducînd în viață hotărîrile Ple
narelor din septembrie și februarie- 
martie ale C.(s. al P C.U.S., oamenii 
muncii din Abhazia își consacră toa
te forțele sporirii producției lâ hectar 
a tuturor culturilor agricole, dezvol
tării continue a creșterii animalelor 
și legumiculturii.

Mari succese au fost obținute în 

surile din muncă, dîndu-și aere de om 
arhiocupat. Lucru cert este că nor- 
matorul Pîrvulescu nu avea de unde 
să pună la dispoziția șefului său de 
sector situația pe care i-o ceruse, pen
tru că nu ține o asemenea evidență 
și pentru că nici n-are „chef“ s-o 
țină.

La mina Petrila evidența întrecerii, 
cu mici excepții, se ține cum nu se 
poate mai defectuos. Normatorii spun 
pe un ton mai ridicat sau mai scăzut 
că „regulamentul“ nu prevede ca ei 
să facă acest lucru, responsabilul cu 
întrecerea, tov. Demeter este mutat 
dintr-un birou într-altul, cifrele gra
ficului din curtea minei nu sînt schim
bate cu săptămînile. Și toate acestea 
se întîmplă sub privirile binevoitoare 
ale tovarășilor din comitetul de în
treprindere și a conducerii minei.

Pînă cînd normatorul Pîrvulescu 
și evidența întrecerii vor mai fi lă
sate să aibă „slăbiciuni"?

1. IACOB

dividuale în scopul necontenitei îm
bunătățiri a vieții țărănimii noastre 
muncitoare.

Predîndu-și la timp și din cele mâi 
bune produse cotele de colectare — 
se spune în broșură —, țărănimea 
muncitoare își dovedește dragostea 
față de Patrie, față de regimul de 
democrație populară, contribuie la 
întărirea alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare pen-i 
tru făurirea unei vieți mai bune, 

probleme economico-financiare

A. E. Pașerstnik — Dreptul la mun
că. 256 pag., 7,40 lei.

Editura financiară de stat
I. A. Cistov — Evidența și dările de 

seamă. 120 pag., 2,20 lei.
V. A. Golosciapov — Evidența exe

cutării bugetelor. 152 pag., 3,50 
lei.

V. V. Ikonnikov (sub redacția) — Cir
culația bănească si creditul în 
U.R.S.S.

A. C. Sucikov — Veniturile de stat 
ale U.R.S.S. 268 pag., 8 lei.

domeniul construcției culturale. In 
prezent, în republică funcționează a* 
proximativ 440 școli, nouă școli me
dii speciale, institutul pedagogic 
„A. M. Gorki“, o serie de institute 
de cercetări științifice etc.

înflorirea culturii — socialistă în 
conținut și națională în formă — a* 
poporului abhaz este viu oglindită de 
dezvoltarea literaturii și artei. Pretu
tindeni, chiar în satele muntoase cele 
mai îndepărtate, au fost deschise clu
buri, biblioteci, săli de lectură. Pe cînd 
în 1920 în Abhazia existau numai trei 
biblioteci, în prezent se numără peste 
50 biblioteci, șapte case de cultură, 
91 cluburi sătești, 46 săli de lectură, 
80 instalații de cinematograf etc.

Abhazia este renumită pentru mi
nunatele sale localități balneare. În
tregul litoral și raioanele muntoase 
ale republicii constituie o zonă bal- 
neo-climaterică permanentă. Nu
mai anul trecut la stațiunile bal
neare din Abhazia s-au odihnit peste 
40.000 de oameni ai muncii din re
publicile frățești.

Oamenii muncii din Abhazia da
torează succesele lor în construirea 
comunismului conducerii Partidului 
Comunist și Guvernului Sovietic, în
făptuirii consecvente a înțeleptei po
litici naționale leninist-staliniste. In 
Abhazia lucrează cot la cot pentru 
înflorirea marii Patrii a socialismu
lui abhazi, ruși, gruzini, armeni și 
reprezentanți ai multor altor națio
nalități. Fiind conștienți că baza vie
ții lor țpricite și pline de bucurii o 
constituie, prietenia de nezdruncinat 
dintre popoarele U.R.S.S., oamenii 
muncii din Abhazia întăresc necon
tenit această prietenie. (Agerpres)
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Dezvoltarea întrecerii socialiste în atenția organizației de baza
Cu fiecare an care trece mina Vul

can cunoaște o tot mai mare dezvol
tare. Concomitent cu dezvoltarea mi
nei au crescut și sarcinile de plan. 
In acest an producția de cărbune a 
minei Vulcan trebuie să crească sim
țitor față de nivelul producției din 
anul trecut. întrecerea socialistă, dez- 

ț voltarea ei continuă constituie un fac
tor hotărîtor în îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor de plan.

Este știut că întrecerea socialistă 
dă cele mai bune rezultate atunci 
cînd organizațiile de partid își în
deplinesc rolul de conducător poli
tic al luptei pentru realizarea ritmi
că a planului.

La mina Vulcan întrecerea socia
listă a constituit și constituie una 
din preocupările importante ale orga
nizației noastre de bază, a fiecărui 
comunist din întreprindere. Ca urma
re a muncii politice de masă. încă la 
începutul acestui an brigăzile con
duse de minerii comuniști și candi
dați de partid Andrei Vizi, lancu Oc- 
tavian, Pavel Bôyte și altele și-au 
luat angajamentul să îndeplinească 
sarcinile de plan ce Ie revin pe acest 
an înainte de termen. Urmînd exem
plul membrilor de partid, zeci de bri
găzi de mineri de la mina noastră 
și-au luat asemenea angajamente. 
Peste 70 la sută din minerii și teh
nicienii minei sînt antrenați în între
cerea socialistă, iar 41 la sută aplică 
metode înaintate.

In planurile de muncă trimestriale 
ale organizației de bază au fost pro
gramate adunări generale în care să 

. se analizeze desfășurarea întrecerii 
socialiste. In adunarea generală, a or
ganizației de bază care a avut loc în 
ziua de 8 aprilie, a fost analizat fe
lul în care comitetul A.R.L.U.S. din 
cadrul minei s-a ocupat de extinde
rea metodelor de muncă sovietice. In 
luna mai, organizația de bază a ana
lizat de asemeni felul cum comitetul 
de întreprindere s-a preocupat de în
trecerea socialistă. Această analiză a 
avut un caracter mai larg. Din ra
portul prezentat de tovarășul loan 
Zac, președintele comitetului de în
treprindere și discuțiile purtate de 
comuniști a reieșit că comitetul de în
treprindere mai are unele lipsuri în 
ceea ce privește îndrumarea grupelor 
și secțiilor sindicale în privința or
ganizării întrecerii socialiste. De ase
menea au fost scoase la iveală lipsu
rile ce continuă să mai dăinuie în or
ganizarea și desfășurarea întrecerii 
socialiste, aplicarea și extinderea me
todelor înaintate, întărirea discipli
nei în muncă, etc.

Preocupată de lichidarea lipsurilor 
scoase la iveală în cadrul acestor a

dunări, organizația de bază a întoc
mit un proiect de măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea muncii. Prin
tre punctele din proiect este întări
rea disciplinei în muncă. Fiecare 
membru și candidat de partid a pri
mit sarcina de a duce o susținută 
muncă de lămurire pentru ca în bri
găzile în care lucrează nici un mi
ner să nu lipsească nemotivat de la 
lucru. S-a hotărît ca membrii de 
partid care obișnuiesc să lipsească 
nemotivat de la șut să fie chemați în 
fața organizației de bază. Printre 
membrii de partid chemați în fața or
ganizației de bază pentru cazuri de 
indisciplină se numără Traian David 
și Moise Ursu. Criticați pentru a- 
ceasta, ei s-au angajat să lichideze 
cu absențele nemotivate. In prezent 
la mina Vulcan nu este nici un mem
bru sau candidat de partid care să 
lipsească nemotivat de la șut.

Un alt punct prevăzut în proiectul 
de măsuri este extinderea metodei 
graficului ciclic la încă 5 brigăzi de 
mineri. Celelalte puncte din proiectul 
de măsuri prevăd, printre altele, a- 
plicarea de către fiecare tehnician a 
inițiativei maistrului Gheorghe Sviș- 
tea de la Lupeni, în așa fel ca pînă 
la sfîrșitul trimestrului II fiecare bri
gadă de mineri să-și îndeplinească 
sarcinile de plan, calificarea tinerilor 
noi veniți la mină, îndrumarea femei
lor spre cursurile de calificare, cu
noașterea din timp de către fiecare 
brigadă a sarcinilor de plan ce-i re
vin. Spre a asigura traducerea în 
viață a măsurilor luate, organizația 
de bază a trasat sarcini concrete în 
această direcție celor mai buni co
muniști. Totodată ea a ținut cont de 
aptitudinile și capacitățile fiecărui 
tovarăș în parte. Extinderea în ca
drul întrecerii socialiste a metodei 
graficului ciclic a fost încredințată 
tovarășilor Iosif Cotoț și Ion Mure- 
șan, iar tov. Ion Zac a primit sar
cina să organizeze aplicarea inițiati
vei maistrului miner Sviștea de către 
toți maiștrii mineri de la mina Vul
can.

Biroul organizației de bază nu s-a 
mulțumit numai cu trasarea de sar
cini ci a urmărit îndeaproape felul 
cum ele sînt duse la îndeplinire. Con
trolul îndeplinirii sarcinilor asigură 
aplicarea lor în viață. Cunoscîndu-și 
sarcinile ce le revin, tovarășii Iosif 
Cotoț și loan Mureșan au studiat cu 
tehnicienii din activul fără de partid 
posibilitatea aplicării metodei grafi
cului cilic la brigăzile conduse de 
minerii Octavian lancu, luliu Czico 

și Martin Vass. Încă din prima lună 
de muncă, aceste brigăzi și-au de
pășit ciclurile planificate.

Organizația de bază a urmărit în
deaproape și felul cum conducerea 
minei și comitetul de întreprindere 
țin evidența și popularizează realiză
rile obținute de brigăzile de mineri. 
La mina noastră sînt afișate cu regu
laritate succesele brigăzilor, precum 
și realizările obținute de sectoarele 
minei. Pentru a stimula întrecerea 
socialistă, a fost amenajat un panou 
pe care sînt trecute brigăzile care 
și-au luat angajamentul de a^și ter
mina sarcinile de plan înainte de ter
men. Pe acest panou sínt trecute două 
cîte două brigăzile care se întrec în
tre ele, angajamentele luate și felul 
cum sînt îndeplinite. Acest fel de a 
urmări realizările face pe mineri să 
fie direct interesați în sporirea rea
lizărilor lor.

Succesele obținute de organizația 
noastră de bază în această direcție 
nu ne îndreptățește să nu ne vedem, 
și lipsurile care mai există. Dacă în 
urma proiectului de măsuri luat de 
organizația de bază nici un membru 
de partid nu mai absentează de la 
șut, la mina noastră mai sînt unii 
mineri care mai suferă de această 
boală. Ori în combaterea acestei ra
cile, organizația noastră de bază a 
făcut destul de puțin, *fapt care a 
produs greutăți în realizarea planu
lui.

De asemenea, organizația -noastră 
de bază n-a îndrumat și sprijinit în 
suficientă măsură comitetul de între
prindere în mobilizarea la întrecere 
socialistă pe bază de angajamente 
concrete a muncitorilor auxiliari, cum 
ar fi de exemplu acei de la transpor
turi, întreținere, etc.

In vederea întăririi disciplinei în 
muncă, organizația noastră de bază 
își propune să intensifice munca po
litică de masă. Organizația de bază 
va atrage în această muncă pe toți 
membrii și candidații de partid, pe 
toți muncitorii înaintați din întreprin
dere. Va fi intensificată munca po
litică de la om la om pentru extin
derea metodelor înaintate.

Lichidînd cu lipsurile pe care le 
mai are, organizația noastră de bază 
se va achita cu cinste de rolul- de 
conducător politic al întrecerii socia
liste — factor hotărîtor în îndepli
nirea și depășirea ritmică a sarcini
lor de plan.

M1HAI CAROL 
secretarul organizației de bază 

mina Vulcan

împotriva reînvierii 
militarismului german

Miercuri după-amiazî a avut ioc 
în palatul cultural o adunare a oa- > 
menilor muncii din Lupeni. Cu acest 
prilej, tov. loan Andrei, președintei« 
C.C. al sindicatelor din industria car
boniferă, a vorbit despre lupta popoa
relor din Europa împotriva reînvierii 
militarismului german, pentru asigu
rarea securității colective în Europa.

A luat apoi cuvîntul minerul frun
taș Carol Dvorac care a exprimat 
ho’tărîrea minerilor din Valea Jiului 
de a lupta pentru apărarea păcii. In 
numele brigăzii pe care o conduce, 
tov. Dvorac s-a angajat ca în cinstea 
conferinței sindicale europene care se 
va ține peste cîteva zile la Berlin, 
să-și depășească zi de zi sarcinile de 
plan cu 40 la sută.

Minerul Traian Dămian, care a 
luat apoi cuvîntul, a spus: Noi știm 
că prin sporirea necontenită a pro
ducției aducem contribuții de seamă 
la întărirea capacității de apărare a 
patriei, la apărarea cauzei scumpe a 
popoarelor — pacea. De aceea, îm
preună cu brigada pe care o conduc 
mă angajez să ne depășim norma de 
lucru cu 50 la sută.

Minerul fruntaș în întrecerea so
cialistă, Eugen Bărtha și-a luat de 
asemenea angajamentul ca în cinstea 
conferinței sindicale europene să du
bleze realizările obținute în produc
ție în ultimele luni.

La atelierul de grup 
al minei Anînoasa

Muncitorii de la atelierul de grup, 
al minei Aninoasa antrenați în între
cerea socialistă, obțin succese fru
moase în producție.

Lucrînd cu însuflețire la întreține
rea morii de rambleu Piscu, lăcătu
șii Adalbert Wuerik și Nicolae 0ur- 
lec au realizat pe prima decadă ■ din 
luna iunie depășiri a sarcinilor de 
plan de 35-40 la sută.

Un exemplu demn de urmat în 
muncă îl dă și lăcătușul loan Bevețz. 
Efectuînd lucrări de întreținere a in
stalațiilor de la puțul „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ harnicul lăcătuș Bevețz 
și-a întrecut zilnic sarcinile de plan 
cu peste 30 la sută.

L. L1C1U ' 
corespondent

Primim cu bucurie chemarea 
la întrecere

Colectivul de redacție al gazetei 
de perete „Firul Păcii“ de la Filatura 
Lupeni a adresat redacției noastre o 
scrisoare de răspuns la chemarea co
lectivelor de redacție ale gazetelor 
de perete „Să construim Hunedoara“ 
și „Drum nou“, . colective care au 
inițiat întrecerea între gazetele de 
perete din regiunea noastră. In scri
soare se arată printre altelei Activi
tatea gazetei de perete din întreprin
derea noastră a ajuns în ultimul timp, 
datorită lipsei de inițiativă de care 
a dat dovadă colectivul de redacție, 
la un nivel scăzut. De aceea, chema
rea la întrecere constituie pentru noi 
un imbold în muncă, iar întrecerea 
un prilej de a ridica activitatea ga
zetei de perete la nivelul sarcinilor 
ce stau în fața colectivului de mun
citori, tehnicieni și funcționari din în
treprinderea noastră. Primim cu bu
curie chemarea la întrecere și ne 
vom strădui să facem din gazeta de 
perete o tribună a experienței înain
tate, o oglindă a realizărilor colecti
vului nostru, o armă de luptă pen&u 
înlăturarea greșelilor și a lipsurilor. 
Vom sprijini astfel munca politică 
de masă desfășurată de organizația 
de bază și comitetul sindical din în
treprinderea noastră pentru mobili
zarea oamenilor muncii la înfăptui-

Să îmbunătățim activitatea gazetelor 
de perete!

rea Hotărîrilor partidului și guver
nului.

Chemarea Ia întrecerea pe regiune 
între gazetele de perete a fost un 
stimulent în muncă pentru numeroa
se alte colective de redacție ale ga
zetelor de perete. Mai sînt însă în 
Valea Jiului și unele colective de re
dacție care n-au pășit încă la lupta 
pentru lichidarea lipsurilor din acti
vitatea gazetelor de perete.

Unde-i colectivul de redacție ?
Dacă pentru majoritatea gazetelor 

de perete din Valea Jiului chemarea 
la întrecere a constituit un stimulent, 
în munca colectivului de redacție al 
gazetei de perete de la preparația de 
cărbuni Petrila, aceasta n-a produs 
nici o mișcare.' Aceasta se poate ve
dea și din faptul că articolele nu 
sînt schimbate la tinap, cum e cazul 
cu cele existente în prezent care sînt 
expuse la gazetă de aproape o lună 
de zile.

Majoritatea gazetelor de perete din 
Valea Jiului au afișate într-un colț 
ai gazetei, colectivul de redacție.

Gazeta de perete de la preparația 
Petrila face excepție de la această 
regulă. Și aceasta nu pentru că ga

zeta de perete ar avea o activitate 
susținută, să spunem în domeniul cri
ticii, ci pentru că așa cum este ea 
în prezent nu face deloc cinste co
lectivului de redacție.

Vrei să stai de vorbă cu tovarășii 
din colectivul de redacție? Nu poți, 
fiindcă nu-i cunoaște nimeni. Nu-i 
cunosc nici muncitorii din întreprin
dere și, pe deasupra, nici biroul or
ganizației de bază, în frunte cu tov. 
Simion Crișan nu știe prea multe 
despre munca colectivului de redacție.

Unde-i colectivul de redacție?... La 
această întrebare va trebui să răs
pundă biroul organizației de bază de 
la preparația Petrila în frunte cu tov. 
Simion Crișan.

(Margareta Chiorean, coresp.)

Gazeta „Ghimpele“ dela 
U.R.U.M.P. a rămas în 

urma vieții
Numărul 23 al gazetei de satiră 

și umor „Ghimpele“ de la Uzina de 
reparație a utilajului minier din Pe
troșani a apărut la data de 22 apri
lie 1954. Conținutul articolelor pu
blicate în acest număr oglindește 

străduința colectivului de redacție 
din care fac parte tov. loan Șereanu, 
Francisc Horvath, Gheorghe Chirca, 
Aurel Chiorean și alții de a consacra 
acest număr zilei de 1 Mai. Foarte 
bine. Toți muncitorii înaintați din u- 
zină, au nutrit atunci un sentiment 
de laudă pentru colectivul de redac
ție. Cei criticați vedeau însă cu totul 
altfel colectivul de redacție. — Ce 
au aceștia cu noi, de ce nu ne lașă 
în pace? — protestau ei.

Timpul s-a scurs repede. Au trecut 
ultimele zile ale lunii aprilie, a tre
cut luna mai, au trecut și primele j 
13 zile din luna iunie și cu toate a- 
cestea colectivul de redacție al gaze
tei de satiră și umor „Ghimpele“ din 
care', reamintim, fac parte tov. loan 
Șereanu, Francisc Horvath, Gheorghe 
Chirca. Aurel Chiorean și alții, nu 
s-a obosit să măi schimbe articolele.

Aceasta spre bucuria si liniștea1 i 
chiulangiilor, birocraților. înăbușitori
lor criticii, care, din păcate, se mai 
găsesc la U.R.U.M.P.

Este timpul ca această stare de lu
cruri să trezească la realitate biroul 
organizației de bază de la U.R.U.M.P. 
care are datoria să efectueze contro
lul asupra muncii colectivului de re
dacție al gazetei „Ghimpele“, să-l a- 
jute pentru a ieși din situația umo
ristică în care se află în prezent.

(T. D. Tufaru, coresp.), •
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Conferința de presă 
la conferința

GENEVA (Agerpres). —■ TASS 
transmite:

La 15 iunie a avut loc o conferință 
de presă a delegației sovietice la con
ferința de la Geneva. Reprezentantul 
delegației sovietice, L. F. llicev, a ex
pus desfășurarea ședinței din 15 iu
nie a conferinței de la Geneva privi
toare la problema coreeană și a răs- 
.puns la o serie de întrebări ale re
prezentanților presei.

Întrebat de un ziarist ce poate să 
spună reprezentantul delegației so
vietice în legătură cu articolul pu
blicat la 15 iunie în ziarul „La Suis- 
se“, care apare la Geneva, despre ple
carea din Geneva a d-lui Menon, s-a 
dat următorul răspuns:

In numărul din 15 iunie al ziarului 
„La Suisse“ a fost publicată o notă 
în care se arată că conform știrilor 
primite de agehția United Press, dl. 
Menon ar fi plecat din Geneva fiind 
„profund dezamăgit de vădita intran-

Declarația Partidului
NEW YORK (Agerpres). — Parti

dul Comunist din S.U.A. a dat pu
blicității o declarație adoptată la re
centa conferință a reprezentanților 
organizațiilor partidului comunist 
din 11 regiuni ale Statelor Unite.

„Milioane de oameni, se spune în 
declarație, se pronunță în modul cel 
mai hotărît împotriva războiului și a 
folosirii bombei cu hidrogen. Ei iau 
atitudine pentru încheierea unui ar
mistițiu în Indochina și împotrivă 
primejdiei intensificării și extinderii 
războiului din Indochina. Ei își dau 
seama că dacă acest război nu va 
lua sfîrșit cît măi curînd, el ăr pu-

Succesele paHidelor progresiste în alegerile 
municipale parțiale din Italia

ROMA (Agerpres).
i Ziarul „Unita“ a publicat date 
centralizate despre rezultatele alege- 
'rilor municipale într-o serie de re
giuni ale țării.

Partidele comunist, socialist și de
mocrații independenți, care au pre
zentat liste separate sau comune, au 
întrunit 370.073 voturi — 43,6 la 
sută. La alegerile din 7 iunie 1953 ei 
au întrunit 349.938 voturi — 39,89 
la sută.

a delegației sovietice 
de la Geneva
sigență a comuniștilor care în mod 
practic a făcut să eșueze misiunea sa 
de mediator“. In aceeași notă se spu
ne că dl. Menon ar fi plecat din Ge
neva cu impresia „că rușii și chinezii 
l-au indus în mod intenționat în e- 
roare, lăsîndu-i să creadă că ei sînt 
dispuși să accepte un compromis în 
problema controlului asupra îndepli
nirii condițiilor armistițiului în Indq- 
china“.

Informația menționată a ziarului 
„La Suisse“, alcătuită pe baza știri
lor primite din partea unor pretinse 
„surse demne de încredere“ ale agen
ției americane United Press, a fost 
publicată cu scopul vădit de a induce 
în eroare opinia publică' în privință 
acelora care pun cu adevărat piedici 
în calea realizării unei înțelegeri în 
problema supravegherii îndeplinirii a- 
cordului de încetare a operațiunilor 
militare în Indochina.

Comunist din S. U. A.
tea provoca un război mondial cu fo
losirea bombei cu hidrogen...

...Năzuința spre pace, tratative și 
comerț crește pretutindeni — cu ex
cepția cercurilor guvernamentale, a 
mccarthiștilor, aliați ai guvernului, 

■ și a unor grupări din conducerea 
partidului democrat care propovădu
iesc războiul“.

In continuare, în declarația Parti
dului Comunist din S.U.A. se subli
niază că în Europa . occidentală, A- 
merica Latină, precum și în Statele 
Unite, amenințate în prezent „de cri
za economică care se apropie“, se in
tensifică cererile de extindere a co
merțului dintre Răsărit și Apus.

Partidele de guvernămînt (demo- 
crat-creștin, social-democrat, liberal 
și republican), care au prezentat 
iiste separate sau comune, au întru
nit 267.790 voturi — 32,16 la sută. 
La alegerile din 7 iunie 1953 ele au 
întrunit 290.106 voturi — 33,07 la 
sută.

Partidele de extrema dreaptă — 
monarhist și neofascist — au pierdut 
de asemenea un număr considerabil 
de voturi.

Dezvoltarea industriei alimentare 
în R. Cehoslovacă

Hotărîrea din 15 septembrie 1953 
a guvernului R. Cehoslovace cu pri
vire la ridicarea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii este apli
cată cu succes în toate sectoarele in
dustriei alimentare a R. Cehoslovace. 
Piața este aprovizionată cu tot mai 
multe, mai variate și mai bune pro
duse.

Numai în Slovacia fabricile de 
paste făinoase au mărit numărul 
sortimentelor de pîine și paste făi
noase de la 34 la 42. Industria cărnii 
și-a îmbogățit sortimentul de pro
duse cu opt articole noi. S a înre
gistrat de asemenea o însemnată 
creștere a calității produselor. In 
Slovacia se fabrică nouă feluri noi 
de produse lactate, iar 90 la sută din 
întreaga cantitate de unt fabricată 
este de calitate superioară.

★
Industria frigotehnica este una din 

cele mai tinere ramuri ale industriei 
alimentare cehoslovace. In perioada 
primului plan cincinal (1949-1953) 
această industrie a luat un mare 
avînt.

In cursul planului cincinal got- 
twaldist, au fost construite numeroa
se întreprinderi frigotehnice cu o ca
pacitate totală de mai multe mii de

împotriva reînarmării

La 9 iunie, la conferința de la 
Scarborough a Congresului uniunii 
cooperatiste din Anglia, care numără 
11 milioane de membri, a fost adop

tată cu majoritate de voturi o rezo
luție împotriva reînarmării Germa
niei occidentale.

Acest fapt dovedește că majorita
tea oamenilor muncii din Anglia se 
pronunță împotriva politicii de re- 
înarmare a Germaniei occidentale. 
O rezoluție similară a fost adoptată 
recent la Conferința partidului coope
ratist din Anglia.

In legătură cu discutarea chestiu
nii reînarmării Germaniei occidentale, 
la conferință s-a dat o luptă înverșu
nată între liderii uniunii și membrii 
de rînd ai acesteia.

Zadarnic a încercat noul președinte 
al Congresului uniunii cooperatiste 
să-i convingă pe delegați să voteze 
împotriva rezoluției. Discursul lui 
nu a putut convinge nici în cea mai 
mică măsură.

Presa apreciază adoptarea rezolu
ției împotriva politicii de reînarmare 

metri cubi, precum și noi întreprin
deri pentru congelarea fructelor și 
legumelor. In aceste întreprinderi 
iructele și legumele sînt păstrate 
prin metoda congelării, pentru ca vi
taminele pe care le conțin să nu fie 
distruse. Pentru transportul mărfuri
lor congelate sînt folosite vagoane și 
camioane frigorifice. Tot utilajul și 
aparatele necesare întreprinderilor 
frigotehnice se fabrică în Cehoslova
cia. Tehnicienii cehoslovaci au obți
nut succese importante în îmbunătă
țirea tehnologiei și tehnicii congelă
rii. Astfel, anul trecut a fost introdus 
un nou procedeu de conservare a 
cărnii,- care a contribuit la creșterea 
cu aproape 100 la sută a capacității 
de înmagazinare a întreprinderilor 
frigotehnice iar în cazul unor anu
mite feluri de produse de carne a’ 
crescut cu peste 200 la sută. O do
vadă a muncii pline de abnegație pe 
care experții cehoslovaci o depun în 
acest domeniu este faptul că una din 
întreprinderile industriei frigotehnice 
a primit pentru a doua oară Steagul 
Roșu transmisibil al guvernului, pen
tru succese obținute în cadrul între
cerii socialiste desfășurate pe întrea
ga țară.

Germaniei occidentale
de. F. OREHOV

, a Germaniei occidentale ca o puter
nică lovitură dată liderilor laburiști 
de dreapta și tuturor acelora care se 
pronunță pentru politica de reînvie
re a militarismului german.

Comentînd hotărîrea conferinței, 
ziarul „Manchester Guardian“ scrie 
că ea este obligatorie nu numai pen
tru Comitetul Executiv, ci și pentru 
partidul cooperatist, care este o parte 
a mișcării cooperatiste. Acest lucru 
înseamnă că 18 membri ai parlamen
tului- din partea partidului coopera
tist vor trebui de asemenea să se 
supună acestei hotărîri. Ziarele arată 
că această împrejurare pune într-o 
situație dificilă pe unii membri ai 
parlamentului.

Adversarii reînarmării Germaniei 
occidentale au repurtat un succes. Nu 
încape nici cea mai mică îndoială că 
o mare parte a mișcării laburiste nu 
împărtășește ideea reînarmării Ger
maniei, indiferent dacă e vorba de 
reînarmarea ei în sinul „comunității 
defensive europene“, sau înafara ei.

(Agerpres)

Una din trăsăturile caracteristice 
ale conferinței de la Geneva a mi
niștrilor afacerilor externe, consacra
tă problemelor Asiei, este afirmarea 
ca mare putere a Republicii Populare 
Chineze. Se știe cît s-au străduit ex
perții războiului psihologic de a mi
nimaliza rolul marelui stat al po
porului chinez în dezvoltarea rela
țiilor internaționale actuale. Scribii 
vînduți dolarului au vărsat rîuri de 
cerneală căutînd să arate că diplo
mația americană nu va recunoaște 
nicicînd Republica Populară Chine
ză și că ignorarea Chinei este la li
bera voință a politicienilor de la 
Washington. Iri cadrul conferinței 
de la Geneva a reieșit însă cu pri
sosință faptul că Republica Populară 
Chineză poate și trebuie să-și înde
plinească în arena internațională ro
lul de mare putere, asemeni Statelor 
Unite, Angliei, Franței și Uniunii 
Sovietice.

Dacă pe plan politic interesul stîr- 
nit de propunerile constructive for
mulate atît în problema coreeană 
cît și în cea indochineză de delega
ția R. P. Chineze s-a manifestat în 
numeroase comentarii ale celor două 
mii de ziariști prezenți la Geneva, 
pe plan economic numeroase cercuri 
de afaceri au fost atrase de prezența 
la Geneva a delegației Republicii 
Populare Chineze, în jurul căreia gra
vitează astăzi discuțiile privitoare 
la lărgirea schimburilor comerciale. 
Interesul viu manifestat de cercurile 
de afaceri occidentale față de piața

Relațiile cu R. P. Chineză
în atenția cercurilor de afaceri occidentale
chineză s-a concretizat prin stabili
rea contactului direct a reprezentan
ților acestor cercuri cu delegații Re
publicii Populare Chineze. Discuțiile 
purtate în cadrul numeroaselor în
trevederi despre care telegramele de 
presă relatează zilnic, au scos în e- 
vidență posibilitatea extinderii consi
derabile a legăturilor comerciale din
tre China Populară și țările capita
liste.

Delegația de deputați laburiști 
condusă de fostul ministru al comer
țului Harold Wilson a calificat în
trevederea avută cu șeful delegației 
R. P. Chineze Ciu En-lai drept „ex
trem de cordială“. Deasemeni, în pre
sa britanică au apărut numeroase ar
ticole care menționau importanța le
găturilor comerciale cu China. De
putatul laburist Bevan à publicat în 
revista „Tribune“ un articol în care 
aduce critici vehemente miopiei ace
lor oameni politici care socot că pot 
să nu țină seama de existența Repu
blicii Populare Chineze ca mare pu
tere. Ca rezultat concret s-a anunțat 
vizita delegației de parlamentari bri
tanici în China, precum și schimbul 
de misiuni comerciale între China și 
Anglia în vederea încheierii unor 
importante tranzacții comerciale.

Industriașii și oamenii de afaceri 
francezi și germani au stabilit și ei 
la Geneva contacte cu delegația chi

neză. De asemenea crește interesul 
țărilor din Asia, care au suferit de 
pe urma politicii de embargo dusă 
de S.U.A., față de posibilitatea de a 
mări volumul schimburilor comer
ciale cu Republica Populară Chine
ză. Agenția France Presse anunță 
că guvernul japonez a revizuit lista 
așanumitelor „mărfuri strategice“ al 
căror export în China este interzis 
de S.U.A. Exprimîndu-și satisfacția, 
cercurile comerciale japoneze, preci
zează France Presse, au subliniat că 
această măsură ă guvernului „va 
permite Japoniei să dubleze sau să 
tripleze schimburile sale comerciale 
cu China comunistă“. De asemenea 
s-a aflat că Ceylonul negociază cu 
R. P. Chineză vînzarea în cursul a- 
cestui an a peste 50.000 de tone cau
ciuc ceylonez.

In ciuda restricțiilor și a presiu
nilor crescînde exercitate de cercurile 
influente americane asupra aliaților 
lor, comerțul Republicii Populare 
Chineze cu țările capitaliste a înre
gistrat o dezvoltare progresivă. Așa 
de pildă, comerțul R. P. Chineze cu 
țările capitaliste a înregistrat în 
1953 un progres de 29 la sută în 
comparație cu 1952. In ceea ce pri
vește Anglia, exportul ei în R. P. 
Chineză a crescut în această peri
oadă cu aproape o treime, iar impor
tul din R. P. Chineză a crescut 

cu mai mult de 3,5 ori. Rapor
tul O.N.U. dat publicității în primul 
trimestru al acestui an arată că în- 
tr-un singur semestru valoarea măr
furilor schimbate de țările occiden
tale cu R. P. Chineză însumează 
163.300.000 dolari și reprezintă un 
spor considerabil față de anii prece- 
denți. Țări ca Anglia, Franța, Belgia, 
Germania occidentală, Olanda, Țările 
Scandinave, Italia, Austria și Japo
nia și-au sporit simțitor volumul co
merțului cu China. Exporturile Fran
ței în R. P. Chineză au crescut in
tr-un singur an de peste zece ori, și 
aceasta cu toate că guvernul francez 
a preferat să țină seama mai curînd 
de legile americane decît de intere
sele dezvoltării economiei naționale 
și a împiedicat în mare măsură înde
plinirea' acordurilor încheiate de oa
menii de afaceri francezi. Este sem
nificativ faptul că Germania occiden
tală care caută pe toate căile să lo
vească în concurență săi și să-și con
solideze cu orice chip poziția pe pia
ța economică mondială capitalistă, 
și-a sporit într-un singur an de 13 
ori volumul schimburilor comerciale 
cu Republica Populară Chineză.

Viața își urmează cursul indife
rent dacă acest lucru este pe placul 
promotorilor politicii „de pe poziții 
de forță“; în evoluția relațiilor inter
naționale actuale viața a impus Re
publica Populară Chineză ca o mare 
putere și evenimentele de zi cu zi 
confirmă că ea își îndeplinește acest 
rol cu cinste. ~ .
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