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Tot iaaai sus steagul întrecerii socialiste

Succese aie brigăzilor de tineret de la mina AninoasaÑn construcții !
Anul acesta, ca și în anii care au trecut, muncitorii con

structori din Valea Jiului au sarcina de a executa un mare vo
lum de lucrări de construcții de locuințe muncitorești și clă
diri social-culturale. Constructorii de pe’ șantierele din Lupeni, 
Vulcan, PetriLa și din alte localități vor preda în folosință pînă 
la Ziua minerului un număr de 235 apartamente iar în cursul 
lunilor următoare ei trebuie să termifte alte sute de aparta
mente precum și alte construcții Că magazine aLimentare, că
mine, farmacii, creșe, etc.

Constructorii sînt hotărîți să dea în acest an minerilor 
Construcții mai multe, mai bune și mai ieftine decît pînă acum. 
In acest scop, ei intensifică întrecerea socialistă și extind me
todele înaintate de muncă,'’ aplică experiența constructorilor 
sovietici, care îi ajută să obțină noi și însemnate succese în 
producție.

Insă pentru ca muncitorii constructori să-și poată realiza 
aceste sarcini sporite este necesar ca pe șantiere să se ia o 
seamă de măsuri 'tehnico-organizatorice care să asigure con
diții optime de lucru. Trebuie acordată o mare atenție aprovi
zionării la timp a fiecărui loc de muncă cu materialele necesare, 
ceea ce va duce la înlăturarea timpilor morți și deci la mări
rea productivității muncii constructorilor.

In această privință însă, pe șantierele de construcții din 
Valea Jiului sînt lipsuri serioase. Pe șantiere cum sînt cele 
din Petroșani, Lupeni și Lonea, lipsește materialul lemnos. 

Această lipsă va fi în parte lichidată prin punerea în funcțiune 
á gaterului mecanic de la Cîmpul lui Neag. Insă constructorii 
mai duc lipsă și de alte materiale ca var, cărămidă, pietriș, etc.

In Valea Jiului se găsește multă piatră de var. Conduce
rea' trustului 7 construcții a și înființat anul trecut un cuptor 
de var. Acesta însă nu funcționează „din lipsă de combustibil“, 
cu toate că în raionul nostru există cantități suficiente de com
bustibil. In schimb, varul necesar șantierelor se aduce din altă 
parte. Aceeași situație este și în ceea ce privește cărămida. Că
rămida pentru construcții se aduce din alte regiuni, m tfrnp ee 
în raionul nostru există pămînt bun pentru cărămidă la Bănîța, 
unde a funcționat o fabrică de cărămidă. La fel, pe Maleia, 
întreprinderea de industrie locală „6 August“ are o presă de 
cărămidă. Aici s-ăr putea produce anual cantități mari de cără
midă. Conducerea trustului 7 construcții n-a acordat suficientă 
atenție problemei folosirii resurselor existente în raionul nostru 
pentru producerea materialelor necesare pentru lucrările de 
construcții.

Aducerea de la distanțe mari â varului, cărămizii și a altor 
materiale de construcții dă naștere la întreruperi în producție 
din cauza nesosirii la timp a unor transporturi, provoacă mari 
cheltuieli, ridică prețul de cost al lucrărilor.

Lipsuri mai sînt și în extinderea experienței înaintate și a 
metodelor sovietice, în calificarea de noi cadre de constructori. 
In luna aprilie, pe șantierul din Vulcan a început aplicarea de 
către brigada specializată a tov. Mihai Hengelman, a tencuielii 
mecanizate după metoda sovietică Kutencov. Datorită folosirii 
acestei metode înaintate, s-a obținut reducerea cu 50 la sută 
a timpului necesar pentru tencuieli interioare și deci scurtarea 
simțitoare a timpului de predare a locuințelor pentru mineri și 
în același timp se execută lucrări de bună calitate. Cu toate că 
s-a organizat un schimb de experiență între șantierul Vulcan 
și alte șantiere în scopul extinderii acestei metode, ea n-a fost 
extinsă decît pe șantierul Institutului de mine din Petroșani. 
Or, aplicarea ei este necesară și pe șantierele din Lupeni, Uri
ca ni, Lonea, etc. Vinovat de aceasta este serviciul Organizarea 
muncii de la trust (șeful serviciului tov. Aurel Olteanu) care 
încă nici acum n-a terminat studierea posibilităților de extin
dere pe toate șantierele a acestei metode.

Pe șantierele de construcții din Valea Jiului au venit să 
lucreze mulți muncitori noi, tineri și tinere, dornici de a deveni 
zidari, dulgheri, fierari, betoniști, etc. Dar, în acest an, pe șan
tiere încă n-a fost deschisă nici o școală de calificare.

Toate aceste lipsuri și greutăți din munca constructorilor 
pot și trebuie lichidate cît mai curînd. Conducerile întreprinde
rilor și a trustului 7 construcții au datoria să asigure condiții 
pentru realizarea planului de construcții. Multe materiale de 
construcții ca lemn, var, căr-ăm!dă, nietriș, etc. s-ar putea pro
cura prin valorificarea resurselor locale, prin folosirea bogă
țiilor naturale ale raionului nostru. De aceea, sfaturile populare 
din Valea Jiului au datoria să. pună în v loare resursele locale 
în ceea' ce privește materialele de construcții.

Organizațiile de partid din întreprinderile de construcții și 
comitetele de întreprinderi au datoria să mobilizeze toate forțele 
la luptă pentru îmbunătățirea condițiilor tehnico-organizatorice 
pe șantiere pentru ca muncitorii constructori să poată lucra 
din plin ș: în bune condițiuni. Ele trebuie să acorde mai multă 
atenție desfășurării întrecerii socialiste, extinderii experienței 
înaintate, să educe pe muncitorii constructori pentru ca ei să 
lupte cu roată hotărîrea pentru îndeplinirea la timp a planului, 
pentru a executa lucrări de bună calitate și la un preț de cost 
redus.

Brigă®He miniere de tine
ret din întreagă Valea Jiului 
dau în prezent bătălia pentru 
a da viață angajamentelor 
luate în întrecerea „Pentru 
cea mai bună brigadă ute- 
mistă din industria cărbune
lui“. însemnate succese do- 
bîndese în această întrecere 
și brigăzile de mineri de la 
Aninoasa.

La încheierea primei jumă
tăți a lunii iunie, titlul de cea 
mai bună brigadă utemistă 
pe mină era revendicat de 
către două brigăzi de tineret 
de la Aninoasa. Prima — cea 
condusă de minerul Aurel 
Cristea din sectorul I, care

Pe toate șantierele de con
strucții din Valea Jiului, 
muncitorii și tehnicienii con
structori muncesc cu avînt 
pentru a da minerilor în fo
losință cît mai multe locu
ințe. In acest scop, construc
torii folosesc pe larg în mun
ca lor experiența înaintată a 
constructorilor sovietici. Ast
fel, pe șantierele de construc- 
-țit -ek» -Valea- JwjluL-lycrează. 
un număr de 45 brigăzi com
plexe și de specialitate. Prin
tre acestea se numără brigă
zile conduse de tov. Tudor

Legume și zarzavaturi pentru oamenii muncii

La unitățile comerciale „A- 
I prozar“ din Petroșani sosesc 

zi de zi tot mai mari canti
tăți de legume și zarzavaturi. 
In cursul lunii mai, prin a- 
ceste unități s-au vîndut oa
menilor muncii 42 tone de

Turneul Teatrului National din Craiova în Valea Jiului
Joi seara, Teatrul Național 

din Craiova a prezentat la 
Petroșani un spectacol cu 
piesa „Să nu-i zici pe nume“ 
de Vasili Minco (în romînește

De cîteva zile, mai ales 
dimineața între orele 7 și 8, 
pe străzile orașului Lupeni 
este mare ’ animație. Copii 
îmbrăcați în haine de sărbă
toare, cu buchete de flori în 
mîini, se îndreaptă grăbiți 
spre școli. In aceste zile la 
toate școlile din oraș au loc 
examenele de sfîrșit de an. 
Pentru elevi, zilele în care 
au loc examenele sînt zile de 
adevărată sărbătoare.

lrttrînd la școala elemen
tară nr. 1 din Lupeni, pe co
ridoare, în sălile de clasă, 
în cancelarie, peste tot întîl- 
nești aceeași atmosferă de 
sărbătoare.

și-a întrecut productivitatea 
planificată cu 68 la sută, iar 
a doua — cea condusă de 
minerul Nicolae Stânciu din 
sectorul III care a obținut 
acelaș rezultat. Și pentru că 
realizările sînt aceleași, ră- 
mîne ca desfășurarea între
cerii socialiste pe cea de a 
doua jumătate a lunii să de
cidă care-i brigada fruntașă, 
a lui Aurel Costin sau a lai 
Nicolae Stanciu.

Pentru titlul de cea mai 
bună brigadă utemistă pe 
mină luptă însă cu însufle
țire și alte brigăzi de tineret 
de la Aninoasa. Spre exem
plu, brigada de tineret con-

Angajamentele constructorilor
Sandu de la Vulcan care a 
reușit să reducă pasul lanțu
lui de lucru de la 4 la 2 zile, 
Fridrich Krausz și Ioăn Beer 
de la Petroșani, Gheorghe 
Roteanu de la Lonea și al
tele, care de asemenea obțin 
frumoase succese în muncă.

Zilele trecute, muncitorii și 
tehnicienii constructori de pe 
șantiere și-au luat noi angă- 
jamente în cadrul întrecerii 
socialiste, hotărîți să cin
stească cea de a 10-a ani
versare a eliberării patriei

din Valea Jiului 
diferite legume și zarzava
turi și 3 tone de fructe.

In primele 15 zile ale lunii 
iunie, cantitățile de legume 
și zarzavaturi sosite în Va
lea Jiului au sporit simțitor. 
Astfel, pînă acum au sosit

de Lucia Demetrius și Sonia 
Filip).

La spectacol au participat 
peste 400 de oameni ai mun
cii din orașul Petroșani.

Sărbătoarea examenelor
In clasă V-a A, elevii dau 

lucrare scrisă la limba ro- 
mînă. Tov. jjrof. D. Păunes- 
cu, directorul școlii, a scris 
pe tablă cele două subiecte 
pentru lucrare, după care e- 
levii, bine pregătiți, au înce
put lucrarea. Elevii Ion Var
ga, Aurel losivescu și Ga- 
briel Gabor au fost printre 
primii care au terminat lu
crarea. Ei, ca și ceilalți de 
altfel, au făcut o lucrare 
bună.

Tot la limba romînă dau 
lucrare scrisă și elevii din 
clasa V-a B, supraveghiați 
și îndrumați de tov. prof. Sil

dusă de minerul vîrstnic Fran- 
cisc Bodo a obținut deja o 
productivitate cu 41 la sută 
mai ridicată de cît prevedeau 
sarcinile de plan, iar cele 
conduse de minerii Vicențiu 
Ingătescu și Mihai Biro — 
cu 21 respectiv 28 la sută.

In întrecerea dintre brigă
zile de tineret nu numai pro
ductivitatea muncii hotărăște, 
ci și calitatea cărbunelui și 
ă lucrărilor, economiile de 
materiale și energie, discipli
nă muncii. De aceea, brigă
zile utemiste de lă mină A- 
ninoasa depun eforturi stă
ruitoare pentru a îndeplini 
cu cinste și aceste obiective.

noastre și Ziua minerului cu 
noi succese în muncă. In 
cinstea Zilei minerului con
structorii de la Lupeni vor/ 
da în folosință 65 aparta
mente, cei din Urica'ni 48 a-; 
partamente, cei de la’ Vulcan* 
și Lonea cîte 33 aprtamente, 
Îa Petrila 32 apartamente șl i 
la Petroșani 24 apartamente. 
In total de Ziua minerului, ' 
constructorii din Valea Jiu
lui vor da în folosință un 
număr de 235 noi aparta- ' 
mente pentru mineri.

20.560 kg. cartofi timpurii, 
22.950 kg. ceapă verde,
62.560 kg. gulii, 6850 kg. sa
lată, 6280 kg. mazăre verde, 
1420 kg. castraveți și altele, 
in total au sosit peste 120 
tone de legume și zarzava
turi.

Ieri, colectivul actoricesc 
al Teatrului Național din 
Craiova a prezentat un spec
tacol cu aceeași piesă în sala 
palatului cultural din Lupeni.

via Sfura. In clasă nu se 
aude decît scîrțîitul penițelor.: 
De față este și tov. Paulă 
Gurăn, instructoareă de pio
nieri. Ea este mulțumită de 
rezultatele examenului scris.- 
Intr-adevăr, lucrările elevilor, 
Mariana Lupașcu, Ligiă 
Străuț, Fibia Vasiu, Ligiă 
Grozescu și Ana Moiaga do
vedesc hotărîrea tinerelor 
vlăstare ale oamenilor mun
cii din Lupeni de a deveni 
demni constructori ai socia
lismului în patria noastră.

- *1
ELISEU CHIȘU 
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DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR
Pe insula florilor

„Insula florilor", care In limba 
i finlandeză se numește Kokkasaar, 

■ este una din insulele stincoase de 
' lingă malul lacului Ladoga. In ve

chime, aici, pe pămintul pietros, 
creșteau printre ghețari trandafiri 
sălbateci. Astăzi, pe această insulă 

i funcționează o pepinieră a Tnstitu- 
! tutui unional de fitotehnie. Pe nu

meroasele parcele experimentale, in 
I condiții climaterice aspre se fac in 

fiecare an experiențe cu sute de va- 
l rietăți de plante care cresc în 

U.R.S.S. și in străinătate: Aici sint 
. cultivate de pildă, trifoi alb și roșu, 

adus din Anglia, ovăz și In — din 
'' Germania, morcovi — din Italia, 

gria și secară — din China, diferite 
ierburi furajere — din India, și 
alte culturi.

Colectivul pepinierei îngrijește cu 
dragoste plantațiile folosind cele mai 
înaintate metode agrotehnice. Se 

j ține o evidență riguroasă a fazelor 
I de dezvoltare a plantelor. Multe so- 
\ iuri de diferite culturi, după ce au 

fost încercate in pepinieră, au luat 
o largă răspîndire in agricultura 
regiunilor nordice ale Uniunii So
vietice.

In prezent, in pepinieră sint pe 
terminate lucrările agricole de pri
măvară. Insula florilor s-a acoperit 
cu covorul verde al tinerelor plante.

Absolvenții institutelor de 
învățămînt superior dinGruzia

In cele 19 institute de învățămînt 
superior din Gruzia Sovietică a în
ceput sesiunea examenelor de primă
vară.

La Universitatea de stat din Tbilisi 
s-au prezentat la examene aproxima
tiv 4.0G0 de studenți. Anul acesta, 

- Universitatea va da o promoție de 
peste 1.000 de tineri specialiști cu 
38 profesiuni — geologi, economiști, 
chimiști, biologi etc. Secția de zia
ristică, înființată pe lîngă Faculta
tea . de filologie, va da pentru prima 
oară o promoție de numeroși lucră
tori în presă.

1 In auditoriile Institutului agricol 
gruzin domnește o vie animație. Aici 
dau examene la cele 13 facultăți a- 
proximativ 2.000 studenți. Printre cei 
450 de absolvenți ai Institutului se 
află agronomi, ingineri silvici etc.

Construirea canalului Terek-Kunaa 
în Oșetia de nord

ln regiunile premuntoase ale Cau- 
cazului se construiește canalul. Terek- 
Kuma, care va alimenta cu apă și va 
iriga parțial aproape 2.000.000 ha. 
din stepa Nogai, situată în sud-estul 
părții europene a U.R.S.S. Noul ca
nal va permite să se creeze în vastele 
regiuni de stepă, care sufereau de pe 
urma insuficienței de apă, o impor
tantă bază pentru dezvoltarea crește
rii animalelor și, în primul rînd, pen
tru creșterea oilor cu lină fină.

De aici, apele Terekului vor curge 
prin canalul principal spre rîul Kuma. 
Ramificațiile acestei magistrale se 
vor întinde pînă la Marea Caspică. 
Pășunile pentru oi vor fi situate de-a 
lungul canalelor de irigație, a căror 
lungime este în total de aproximativ 
1.000 km. Irigarea fînețelor și pășu
nilor prin imersiune va ridica pro-

Constructorii de case din Solomna
Colectivul de constructori de case 

de la fabrica de. cherestea din Solom
na a pus la punct metoda de fabrica
ție a unor case prefabricate din pa
nouri, care vor servi drept cămine 
pentru 80 de persoane. Suprafața lo
cativa utilă a fiecăreia din aceste 
clădiri este de 353 m. pătrați. Pri
mele cinci cămine au și fost con
struite.

La această fabrică se-pune de ase
menea la punct asamblarea caselor 

//V CLIȘEU: Una din străzile noi ale coloniei Soholniki, orașul 
Kimovska din Mozbas.

ducția la hectar a ierburilor, ceea ce 
va permite să se treacă o parte con-' 
siderabilă a turmelor de oi de munte 
la întreținerea în stepa Nogai în tot 
cursul anului.

Inafară de aceasta, canalul va fur
niza energie electrică ieftină, Centra
lele electrice construite aici vor per
mite să se mecanizeze multe lucrări 
din zootehnie, care necesită un mare 
volum de muncă.

Canalul Terek-Ruma va da anual 
sute de milioane de metri cubi de apă 
pentru irigarea pămînturilor ,,negre“ 
neproductive, situate la nord-vest de 
Marea Caspică. Colhozurile vor pu
tea obține aici de zece ori mâi mult 
fîn decît pînă acum.

Constructorii canalului, dispunînd 
de o tehnică puternică, au și execu
tat o serie de importante lucrări.

prefabricate cu un singur apartament, 
destinate stațiunilor de mașini și 
tractoare din țară. Constructorii de 
case prefabricate au expediat de a- 
semenea prima partidă de piese pen
tru aproape 2.000 de stupi de albine.

Anul acesta, constructorii de la fa
brica de cherestea din Solomna vor 
fabrica și furniza prisăcilor colhozni
ce din țară 13.700 garnituri de com- 
olete prefabricate de stupi.

O mulgătoare- autoare 
____ de că ți ____ _

Mulgătoarea Nadejda Reva din 
colhozul „Bolșevik*', regiunea Cer- 
kasî, R.S.S. Ucraineană, a fost dis
tinsă cu titlul de onoare de Erou al 
Muncii Socialiste pentru succesele 
realizate în ridicarea productivității 
creșterii animalelor. Tînăra mulgă
toare obține anual de la fiecare din 
cele opt vaci pe care le îngrijește, 
peste 7.000 litri de lapte. Nadejda 
Reva și-a împărtășit experiența în 
munca sa, înlr-o broșură apărută 
recent in editura „Tînăra Gardă".

Ferma de lapte este mîndria col
hozului „Bolsevik“. Pentru cele 212 
vaci au fost construite grajduri mo
derne, înzestrate cu lumină electri
că și adăpători automate. Ferma 
este înconjurată de o pădure verde, 
care o ferește de vîniul din stepă.

Mulgătoarea Nadejda Reva % și 
tovarășele ei au muncit intens pen
tru a obține o cantitate de lapte 
cit mai mare de la fiecare vacă.

Alături de milioane de alți țărani 
muncitori sovietici, Nadejda Reva a 
frecventat cursurile zootehnice de 
trei ani. Aplicînd în practică cunoș
tințele ' cu privire ța cele mai noi 
metode de hrănire și întreținere a 
animalelor, mulgătoarea caută să 
obțină noi și noi succese. In anul 
1953 cantitatea de lapte dată de 
vacile îngrijite de ea a crescut la 
7.300 litri. .

Scurte știri agricole
La prima plantație de stejar de 

plută din țară, situată pe litoralul 
caucazian al Mării Negre, a început 
recoltarea scoarței de plută ajunsă la 
maturitate.

Această plantație a fost făcută cu 
mai mult de 20 de ani in urmă și, în 
prezent, ocupă o suprafață de aproxi
mativ 500 hectare. Aici a crescut o 
întreagă pădure cu peste 100.000 de 
stejari de plută.

★
Lucrările de construcții agricole au 

luat o mare amploare în Armenia So
vietică. in anul curent în, colhozurile 
republicii se vor construi aproxima
tiv 1.500 de clădiri pentru fermele de 
animale, turnuri de siloz, uscătorii 
de tutun, crescătorii de viermi de mă
tase în artelurile care se ocupă cu se
ricicultura etc.

In familia frățească a popoarelor 
din Uniunea Sovietică se dezvoltă’și 
înflorește necontenit Republica So
vietică’ Socialistă Karelo-Fină.

in trecut, Karelta era numită „ți
nutul păsărilor sălbatice“ și al „pote
cilor neumblate“. Poporul Kareliei nu 
avea un stat propriu. Oprimat de un 
aparat funcționăresc birocratic, de 
chiaburi și negustori, el a visat vea
curi de-a’rîndul la o viață liberă și a 
cîntat în nemuritoarele rune ale „Ka- 
levalei“ pe minunata „Sampo“, de 
la care nădăjduiau să le vină ferici
rea.

Marea Revoluție din Octombrie, pu- 
nînd capăt asupririi' sociale și națio
nale, a adus libertate și poporului 
karelo-fin. Traducînd în viață înțe
leaptă politică națională leninist-sta- 
linistă, Partidul Comunist și Guver
nul Sovietic au luat toate măsurile 
necesare pentru renașterea politică, 
economică și culturală a poporului 
karelo-fin.

Datorită ajutorului frățesc al ma
relui popor rus și al tuturor celor
lalte popoare din .U.R.S.S., oamenii 
muncii din republică au obținut im
portante succese în dezvoltarea eco
nomiei și culturii lor. încă în anul 
1940, producția industrială a repu
blicii depășea de 11 ori nivelul anu
lui 1913.

In martie 1940, cea de a șasea se
siune a Sovietului Suprem ăl U.R.S.Ș., 
satisfăcînd dorința oamenilor, muncii, 
a hotărît să transforme Republica 
Sovietică Socialistă Autonomă a Ka
reliei în Republica Sovietică Socialis
tă Unională Karelo-Fină. In fața po-

ln familia frățească a popoarelor din U.R.S.S.

R.S.S. Karelo-Fină pe calea unui 
nou a vînt

porului karelo-fin 
s-au deschis noi 
perspective de dez
voltare.

In perioada de 
după război, dato

rită grijii permanente a
Comunist și Guvernului

de I. VTORUȘIN 
secretar al C.C. al P.C.

din R.S.S. Karelo-Fină

Partidului 
____ ___ ________  Sovietic și 
ajutorului frățesc al popoarelor din 
U.R.S.S., popqrul karelo-fin a lichi
dat în scurtă vreme urmările războiu
lui și a făcut pași mari înainte. S-au 
executat mari lucrări de construcție. 
A fost reconstruită din punct de ve
dere tehnic ramura principală a eco
nomiei naționale a republicii — in
dustria «forestieră.

Industria lemnului dă an de ân o 
producție tot mai mare. Anul trecut 
transportul lemnului din păduri a 
crescut cu 1.500.000 m. cubi în com
parație cu anul 1952, iar anul acesta 
va crește cu 2.150*000 m. cubi în com
parație cu anul 1953.

Paralel cu creșterea producției ex
ploatărilor forestierei crește și pro
ducția de hîrtie, celuloză, carton, pla
caj, case prefabricate și produse chi- 
mico-lemnoâse.

Industria extractivă, industria peș
telui și alte ramuri industriale au luat 
de asemenea o mare dezvoltare. A- 
nul trecut volumul global al produc
ției industriale a crescut cu 18 la sută 
în comparație cu 1952,

treprindeju ale

O mare atenție 
se; acordă dezvol
tării industriei u- 
șoare și alimentare, 
extinderii rețelei de 
magazine și în- 

alimentației publice, 
deservirii nevoilor de trai ale popu
lației.

Transformări radicale s-au petrecut 
și în viața satului karelo-fin. Agri
cultura socialistă a republicii este 
astăzi înzestrată cu o tehnică de prim 
rang.

Paralel cu dezvoltarea economiei 
se ridică și bunăstarea materială a 
oamenilor muncii, crește nivelul lor 
cultural. Se știe că în Kărelia dina
inte de Revoluție, aproape 85 la sută 
din localnici erau neștiutori de carte. 
Astăzi din lipsa de cultură de altă
dată n-a mai rămas nici urmă. A 
fost înfăptuit învățămîntul general 
de șapte ani și se fac pregătiri pen
tru trecerea la învățămîntul general 
de 10 ani.

încă înainte de război a fost în
temeiată Universitatea de Stat Ka- 
relo-Fina. In republică funcționează 
și un institut pedagogic.

Partidul Comunist și Guvernul- So
vietic nu precupețesc nimic pentru 
dezvoltarea științei și artei popora
lul karelo-fin, pentru înflorirea ciu

turii sale — națională în formă și 
socialistă în conținut.

In republică-a fost creată și des
fășoară o rodnică activitate științifi
că filiala karelo-fină a Academiei de 
Științe a U.R.S.S. Tot aici funcțio
nează și o filială a Institutului Marx- 
Engels-Lenin-Stalin de pe lîngă C.C. 
al P.C.U.S.

înfloresc literatura și arta poporu
lui karelo-fin. In republică funcțio
nează numeroase teatre, în fiecare o- 
raș și centru raional există cămine 
culturale, săli de teatru și de cinema, 
cluburi. La Petrozavodsk se constru
iește un teatru de dramă.

In anii Puterii Sovietice, în R.S.S. 
Karelo-Fină s-au ridicat numeroase ■ 
cadre de muncitori și fruntași ai agri* 
culturii, oameni de știință, medici, 
profesori și învățători, ingineri, agro- \ 
nomi și tehnicieni.

Poporul karelo-fin își dă perfect 
seamă că succesele obținute în dez- 
voltarea economiei și culturii se da- 
toresc în întregime înțeleptei politici 
naționale leninist-staliniste a Parti
dului Comunist, ajutorului frățesc al 
popoarelor din U.R.S.S. și în primul 
rînd al marelui popor rus.

Republica Karelo-Fină are legături 
trainice cu toate celelalte republici 
frățești ale Uniunii Sovietice. La 
Petrozavodsk și în celelalte centre 
ale republicii sosesc din toate colțu
rile țării mărfuri și produse valoroa
se. La rîndul ei, R.S.S. Karelo-Fină 
trimite în orașele și satele Patriei So
vietice garnituri de trenuri încărcate 
cu lemn, cherestea, ansambluri de 
case prefabricate, hîrtie, mică și alte 
produse. (Agerpres).
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„Participăm la întrecerea pe regiune 
între gazetele de perete“

Știri din întreprinderile raionului nostru

Aceste cuvinte' scrise pe gazeta de 
perete de La mina Vulcan te fac să 
privești cu interes deosebit conți nutyl 
articolelor aparute. Și curiozitatea îți 
este satisfăcută în mare măsură. Ga
zeta de perete de la mina Vulcan cu
prinde articole interesante și variate.

In articolul, din ultima ediție, în
titulat „Să încheiem cu succes anul 
de învățămînt politic al U.T.M.“ co
respondentul Dumitru Vichiriuc arată 
realizările obținute în învățămîntul 
politic de către utemiștii Aurel Ciocoi, 
Vasile Vîrnă și alții, critieînd tot
odată atitudinea de dezinteres mani
festată de tinerele Eugenia Petrilean 
și lolanda Stros față de această pro
blemă importantă.

Sub titlul „Brigăzi fruntașe în mun
că“ tov. Anatolie Paniș popularizea
ză rezultatele obținute în întrecerea 
socialistă de brigăzile de mineri con
duse de Andronic lovan, Andrei Vizi, 
Pavel Bâyte și altele. In articol se 
arată că brigada minerului fruntaș 
al întrecerii socialiste Andronic Io- 
van lucrează în contul lunii septem
brie. -Tot în contul lunii septembrie 
lucrează și brigada Condusă de mi
nerul Andrei Vizi, iar acele condușe 
de Pavel Boyte, Octavian Iancu și A- 
lexandru Cioara extrag cărbune sau 
efectuează lucrări de pregătiri în con
tul lunilor viitoare.

In articolul său, intitulat „Tovarăși 
cu care nu ne putem mîndri“ cores
pondentul Ionel Herța critică cu tă
rie pe minerii Vasile Pop, Ioan Vass, 
Eugen Cazimir și Emeric Orban care 
obișnuiesc să lipsească nemotivat de 
la șut.

In preajma conferinței sindicale europene

Pentru rezolvarea pe cale pașnică 
a problemei germane

r Joi după-amiază a avut loc în sala 
de ședințe a minei Petrila o. adunare 
la care au participat sute de mineri, 
ingineri, tehnicieni, funcționari. Cu 
acest prilej tov. Ion Andrei, președin
tele Comitetului Central al sindicate
lor din industria cărbunelui a vorbit 
despre apropiata conferință a sindica
telor europene ce va ’ avea loc Iă 
Berlin în zilele de 20-22 iuhie a. c. 
Vorbitorul a arătat că această con
ferință inițiată de Federația Sindicală

Plin de conținut este și articolul 
scris de tov. Dumitru Lucâ în care 
se tratează activitatea culturală dusă 
de tov. Mar ia Smitko, Silvia Toma' 
și Valeria Bîrsan care pregătesc pie
sa „inimă vitează“ precum și munca 
depusă pe tarîm cultural de losif 
Eizler, Lucia Pop și Irina Relemen.

Un fapt pozitiv în munca colecti
vului de redacție al gazetei de perete 
este că el a reușit să atragă cores
pondenți din rîndul minerilor și teh
nicienilor. Majoritatea articolelor de 
la gazetă sînt scrise de corespondenții 
voluntari ai* gazetei.

Activitatea bogată a colectivului 
de redacție se datorește sprijinului 
și îndrumării de care s-a bucurat din 
partea organizației de bază, care s-a 
ocupat cu simț de răspundere de a- 
ceâstă problemă.

Ca fapt negativ este însă acela că 
nici pînâ acum colectivul de redacție 
nu a căutat să instruiască corespon
denții asupra felului cum trebuie scris 
un articol pentru a avea' un conținut 
și mai bogat. Astfel, în articolul 
despre realizările minerilor nu se a- 
rată care sînt factorii care au con
tribuit la obținerea acestor succese, 
or, după cum se știe, majoritatea a- 
cestor brigăzi aplică metoda sovieti
că a graficului ciclic, lucrează cu u- 
tilăje de înaltă tehnicitate.

Licbidînd cu aceste lipsuri, colec
tivul de redacție va face din gazetă 
de perete de la mina Vulcan armă pu
ternică în lupta pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan.

Mondială la care vor participa dele
gați din toate țările europene, are ca 
scop șă organizeze lupta oamenilor 
muncii împotriva remilitarizării Ger
maniei occidentale, pentru rezolvarea 
pe cale pașnică a problemei germane.

In încheiere minerii prezenii Ia a* 
dunăre au votat o moțiune adresată 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R.P.R. prin care asigură Fede
rația Sindicală Mondială că vor lupta 
și mai hotărîți pentru apărarea cauzei 
păcii în lume.

In sprijinul luptei 
minerilor

Colectivul de muncitori și tehni
cieni de la atelierul de grup al minei 
Jieț-Lonea sprijină activ lupta mine
rilor pentru a da patriei cît mai mult 
cărbune.

Numai în ultimul timp colectivul 
acestui ■ atelier a executat reparații 
generale la 3 bucăți troley, la 15 bu
căți angrenaje, 20 bucăți cap de ac
ționate pentru crațere, la 200 m. lanț 
cu palete și la 3 ventilatoare. De ase
menea au fost reparate zeci de cio
cane de abataj, perforatoare și nume
roase alte mecanisme necesare mun
cii minerilor.

Contribuții de seamă la realizarea 
acestor succese au adus în mod deo
sebit muncitorii Vilhelm Czipel, Ale
xandru Juhasz, loan Vild, loan Gre-, 
guș, Gheorghe Băaăian și loan Szi
lagyi care au dat peste două norme 
zilnice fiecare. La fel, brigăzile ute- 
miste conduse de tov. loan Tucaciuc 
și Cornel Muntean și-au întrecut zil
nic sarcinile de plan cu 80-40 la sută.

V. M1HA1 
corespondent f

Muncă însuflețită
încă de la începutul bunii iunie, nu

meroase brigăzi de mineri de la mina 
Uricani au pornit la muncă hotăfîtă 
pentru depășirea sarcinilor de plan 
lunare. Și rezultatele n-au întîrziât 
să se arate.

Brigada de mineri condusă de frun
tașul întrecerii socialiste loan ReCsak, 
de pildă, lucrînd la pregătiri de noi 
locuri de muncă, după metoda gra
ficului ciclic a reușit să-și depășeas
că sarcinile de plan pe primele 12 
zile din luna iunie cu 75 la sută. E- 
xemplul brigăzii tov. Recsak a fost 
urmat și de brigăzile conduse de tov. 
Gheorghe Matei, Ludovic Bartha și 
Martin Vere? care folosind metode de 
muncă sovietice și-au depășit zilnic 
productivitatea planificată cu 52-64 
la sută.

Cu 30-47 la sută și-au întrecut sar
cinile de plan pe intervalul de timp 

1-13 iunie și minerii din brigăzile 
conduse de tov. Alexandru Eizker, 
Nicolae BerCuș, Ioan Todoran, Dio- 
nisie Kacso, Gheorghe Paraschiv și 
alții de la mina Uricani.

1. MUNTEANU 
corespondent

Pe șantierul 
de construcții

Zi de zi, muncitorii constructori de 
pe șantierul „Blocuri Noi“ din Lenea 
obțin noi succese în întrecerea socia
listă pentru a da minerilor locuințe 
mai multe și de calitate bună.

Lucrînd la montarea planșeelor din . 
elemente prefabricate, brigada de ti
neri constructori condusă de tov. Va
sile Popescu și-a depășit zilnic sar
cinile de plan cu 110 la sută. Tot la 
montarea planșeelor lucrează și mun
citorii din brigada condusă de tov. 
losif Splica. Datorită bunei organi
zări a muncii această brigadă reali
zează cîte două norme zilnice.

Asemenea succese înregistrează și< 
brigăzile conduse de muncitorii Gh.! 
Roteanu, Ioan Balaș și altele care 
își depășesc productivitatea planifi
cată cu 50-60 la sută.

M. MORARU 
corespondent

Spre noi succese
Pe șantierele și în atelierele între

prinderii de construcții și montaje' 
din Petroșani întrecerea socialistă se 
desfășoară cu avînt sporit. Numeroși 
muncitori reușesc sa-și întreacă cu 
mult sarcinile de. plan.

In frunte se situează zidarii Carol 
Albu, Ștefan Radar și Carol Cszika 
care folosind din plin timpul de lucru 
și-au întrecut zilnic sarcinile de plan 
cu aproape 100 la sută.

Succese însemnate în 'muncă au 
obținut pînă acum și tîmplarii Balint 
Fo'dor, losif Pingert, Ștefan Horvath 
și Petru Rustriân care și-au întrecut 
productivitatea planificată cu 44-50 
la sută.

IOAN VLAD 
corespondent

Legea privitoare la măsurile pen
tru dezvoltarea creșterii animalelor 
în anii 1954-1956, pune ca sarcină 
principală în fața crescătorilor de a- 
nimale din țara noastră dezvoltarea 
rapidă a șeptelului, în scopul ridică
rii nivelului de trai al celor ce mun
cesc și a aprovizionării industriei 
ușoâre și alimentare cu materiile pri
me necesare. Sarcini de răspundere 
revin în această direcție sfaturilor 
populare din Valea Jiului, gospodă
riilor anexe ale întreprinderilor și ță
ranilor muncitori cu gospodării indi
viduale.

In mod deosebit zootehnicienii, a- 
genții veterinari, au datoria de a 
contribui la ameliorarea raselor de a- 
nima-le, de a da un sprijin țăranilor 
Cu gospodării individuale în direcția 
răspîndirii metodelor înaintate de 
creștere și îngrijire a animalelor.

Ori cît de bune ca rasă vor fi ani
malele pe care le creștem dacă nu 
sînt îngrijite și hrănite la timp, nu 
vom putea obține rezultatele dorite. 
Hrănirea bună nu înseamnă însă să 
dăm animalelor nutrețuri în cantități 
mari. A da mai mult nutreț de cît 
este necesar, înseamnă a face risipă, 
iar a da mai puțin înseamnă a sub- 
alimenta animalele, a obține o prt>- 
ducție scăzută de produse animale.

Prima grijă a crescătorilor de ani
male este aceia de a le pregăti adă
posturi corespunzătoare. Adăposturile 
animalelor de producție și reproduc
ție trebuie să fie călduroase iarna și 
răcoroase vara, să fie bine aerisite, 
uscate și curat întreținute.

Numeroși țărani muncitori crescă
tori de animale din Valea Jiului, apli-

Toată atenția îngrijirii animalelor 
de producție și reproducție

cînd întocmai zootehminimul au reu
șit să aibe vite frumoase. Printre 
crescătorii de animale care obțin de 
la vitele lor o producție sporită se 
numără țăranii muncitori Valerlu Pa
vel, Vasile Stoica, Petru Leluga, V»o- 
rel Bota și Ilie Cpstea din comuna 
Banița. Ei au vite frumoase și bine 
îngrijite. Exemple asemănătoare a- 
vem și în cătunele orașului Petroșani. 
Țăranii muncitori Ion Gîrbea, Vasile 
Bota și Dumitru Stăncău din cătu
nul Dărănești, țăranii muncitori Du
mitru Gălățan, Ion Zgura, Dănilă 
Dumitru și alții din cătunele Matea, 
Dîlja și Boțoni, își îngrijesc bine vi
tele si au construit pentru ele adă
posturi corespunzătoare. Țăranii mun
citori care-și îngrijesc bine vitele și 
în primul rînd vacile cu lapte, obțin 
o producție sporită de lapte și de ca
litate bună.

Reproducătorii joacă un rol deose
bit de important în sporirea număru- 
iui de animale, în ameliorarea lor.

In ceea ce privește îngrijirea re
producătorilor în urjele comune din 
raion se constată un interes deosebit 
din partea sfaturilor populare și a în
grijitorilor. De exemplu, Sfatul popu
lar al comunei Iscroni este fruntaș 
în ceea ce privește grija pentru repro
ducători.

Pentru îngrijirea și întreținerea re
producătorilor în bune condițiuni atît 
pe timp de iarnă cît și pe timp de 
vară Comitetul executiv, al sfatului 

popular Iscroni a creat un lot zooteh
nic în suprafață de 24 ha. Lot zooteh
nic a cărui suprafață va asigura hra
na necesară reproducătorilor, are și 
sfatul popular al comunei Uricani.

Nu aceiași grijă față de reprodu
cători se poate vedea din partea to
varășilor de la Sfatul popular al o- 
râșului Petrila. Reproducătorii de aici 
sînt slab îngrijiți și hrăniți, din cauză 
că sfatul popular nu s-a preocupat 
îndeaproape de asigurarea cantități
lor necesare de furaje și de felul cum 
îngrijitorii întrețin animalele de re
producție.

Mulți țărani muncitori crescători 
de animale din Valea Jiului nu iau 
în considerare îndrumările agenților 
veterinari și ale zootehnicienilor,’ fo
losind tot aceleași metode vechi de 
îngrijire a animalelor. Așa de exem
plu, țăranii muncitori Trăian Atde- 
leanu, Ignat Stoica, Aurel Saturn, 
din comuna Banița pe lîngă faptul că 
au rămas în urmă cu sporirea anima
lelor, le îngrijesc într-un mod neco
respunzător. De asemenea, dacă intri 
în grajdurile unor țărani muncitori 
din cătunele Maleia, Dărănești, Bo
țoni și Dîlja găsești tot aceleași pro
cedee vechi de îngrijirea animalHor. 
O asemenea situație întîlnim la ță
ranii muncitori Lazar Prodân, Ion 
Popa, Petru Dăroni, Ion Blaj, Ion 
Brîndău și alții, care deși au posibi
lități nu se preocupă îndeaproape de 
îngrijirea animalelor de producție.

Lipsurile care s-au arătat în do
meniul creșterii animalelor și a apli-' 
carii metodelor zootehnice se datoresc 
și deputaților și comitetelor executive, 
ale sfaturilor populare, care nu în 
suficientă măsură au stimulat și răs- 
pîndit experiența pozitivă a țărani
lor muncitori cu vite îngrijite și a- 
dăposturi corespunzătoare. Pentru a 
se asigura o dezvoltare corespunză
toare a numărului de animale în ra- 
ionul nostru, pentru a le îmbunătăți 
continuu este necesar ca deputății 
sfaturilor populare, zootehnicienii, a- 
genții veterinari și toți cei ce lucrea
ză în acest domeniu, să depună o te
meinică muncă de lămurire în rîndul 
țăranilor muncitori, arătîndu-le im
portanța bunei îngrijiri a animalelor 
de producție — principal mijloc de 
sporire a producției animale și a ve
niturilor lor.

Experiența pozitivă a crescătorilor 
de vite fruntași trebuie să fie larg 
popularizată. De asemenea, trebuie 
încetățenite peste tot regulile zooteh- 
minimului, folosindu-se pentru aceasta 
conferințe și convorbiri organizate la 
căminele culturale.

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare trebuie să acorde toată aten
ția bunei întrețineri a reproducători
lor, să lupte pentru crearea din re
surse locale a bazei furajere necesare. 
Și pe viitor, sfaturile populare și o- 
colurile silvice, trebuie să sprijine 
țăranii muncitori cu materialele nece
sare pentru construirea de adăposturi.

Să luptăm pentru sporirea numă
rului de animale, pentru buna lor în
treținere si îngrijire.

t £. ȘlGMlREj < ;
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Dezbaterile din Adunarea Națională franceză
PARIS (Agerpres). — Joi după 

amiază Adunarea Națională franceză 
a început dezbaterile în legătură cu 
desemnarea noului guvern francez. 
Se știe că la 12 iunie, președintele 
Coty a însărcinat pe deputatul ra
dical Pierre Mendes France cu for
marea noului guvern, în locul guver
nului Laniel.

In ședința de joi, primul a luat cu- 
vîntul Mendes France. Potrivit rela
tărilor agenției France Presse, el „a 
cerut parlamentului să-i acorde în
crederea pentru o primă perioadă de 
patru săptămîni, care vor fi consa
crate obiectivului său principal — în
cetarea focului în Indochina“.

Mendes France a prezentat un pro
gram general de acțiune al guvernu
lui, în care se prevăd următoarele trei 
etape: 1) obținerea unei reglementări 
a conflictului indochinez înainte de 

¡20 iulie; 2) pînă la 20 iulie, cel mai 
tîrziu, guvernul va prezenta Adunării

Ședința Consiliului de Securitate
NEW YORK (Agerpres). — ȚASS 

transmite:
La ședința din 16 iunie a Consi

liului de Securitate a continuat exa
minarea scrisorii trimise de delegatul 
Tailandei președintelui Consiliului de 
Securitate. Delegatul tailandez a spri
jinit punctul de vedere al secretarului 
de stat al S.U.A., Dulles, care, după 
cum se știe, s-a pronunțat în favoa
rea trimiterii unei subcomisii O.N.U. 
pentru supravegherea menținerii păcii 
în regiunea Indochinei. Delegatul Tai
landei a prezentat spre examinare

Dezvoltarea industriei alimentare 
în R. P. Polonă

Micile întreprinderi de panificație 
din Polonia sint înlocuite tot mai 
mult prin mari fabrici moderne de 
pîine. In fiecare oraș din Polonia au 
fost înființate întreprinderi moderne 
de panificație. Pretutindeni unde se 
înalță așezări muncitorești și cartie
re de locuințe, iau ființă și noi fabrici 
de pîine. In prezent în R. P. Polonă 
există 13 mari întreprinderi noi de 
panificație. La Nowa Huța și la 
Czestochowa se construiesc noi fabrici 
mecanice de pîine.

Prin înființarea acestor mari între
prinderi moderne de panificație se ur
mărește sporirea producției și îmbu
nătățirea calității produselor de pani
ficație. In ultimul an, producția in
dustriei de panificație din R. P. Po
lonă hS-a dublat. In marile întreprin
deri de panificație din R. P. Polonă 
s-au creat cele mai bune condiții de 
muncă. Majoritatea întreprinderilor 
sînt mecanizate: cîntărirea făinei, 
pregătirea aluatului, dozarea cantită
ților de apă și sare, modelarea plini
lor — toate aceste operații sînt efec
tuate cu ajutorul mașinilor. In pre
zent, atenția este concentrată în di
recția calității produselor.

★

In urma hotărîrii guvernului R. P. 
Polone cu privire la îmbunătățirea 
aprovizionării cu lapte și produse 
lactate a oamenilor muncii, industria 
de produse lactate își sporește efor
turile pentru a termina ctî mai curînd 
posibil construcțiile începute în anii 
precedenți și pentru a fi construite 
noi întreprinderi de produse lactate.

Nu de mult au fost date în folosin
ță numeroase întreprinderi, printre 
care o mare întreprindere la Ostro- 
wiec Swientokrzyski (voevodatul Ki- 
elce).

O întreprindere asemănătoare, care 
va fi cea mai mare întreprindere de 
acest fel din Polonia, va fi construită 
la Gdansk. In apropiere de Varșovia 
se construiește o mare întreprindere 
care va aproviziona cu lapte populația 
capitalei poloneze. O mare întreprin
dere de produse_ lactate a intrat în 
funcțiune primăvara aceasta la Rszes- 
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Naționale un program economic; 3) 
guvernul va prezenta parlamentului 
înaintea intrării acestuia în vacanță 
propuneri în legătură cu problema 
,,armatei europene“.

Deputății Benouville (A.R.S.), fost 
gaullist, și Sentper, din partea Sene
galului, au anunțat că nu vor acorda 
votul lui Mendes France.

Deputatul comunist Francois Bil- 
loux, care a luat cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, a declarat că grupul 
parlamentar comunist va vota pen
tru învestitură, ca urmare a declara
ției lui Mendes France în legătură 
cu obținerea unei încetări a focului 
în Indochina în termen de patru săp
tămîni. Billoux a adăugat: „Votînd 
pentru învestitura lui Mendes France 
vă dăm mijloace de a face pace în 
Indochina“.

După o întrerupere de două ore dez
baterile au fost reluate continuînd în 
cursul nopții.

Consiliului un proiect de rezoluție 
cu privire la crearea unei asemenea 
subcomisii.

Reprezentanții Statelor Unite, An
gliei, Turciei, Noii Zeelande și go- 
mindanistul s-au pronunțat pentru 
proiectul de rezoluție propus de Tai- 
landa.

In cercurile ziaristice ale O.N.U. 
se arată că proiectul de rezoluție 
prezentat de Tailanda a fost întocmit 
de Departamentul de stat al S.U.A. 
și urmărește să mascheze sub firma 
O.N.U. amestecul S.U.A în afacerile 
Indochinei.

zow. Acest oraș va deveni un impor
tant centru pentru calificarea profe
sională a specialiștilor din industria 
de produse lactate.

Inafară de întreprinderile sus-men- 
ționate, se construiesc numeroase alte 
întreprinderi prelucrătoare sau de a- 
provizionare cu produse lactate în o- 
rașul Bialystok, la Klobuck — în a- 
propiere de Czestochowa și în alte 
orașe ale țării.

★
Industria de produse zaharoase â 

Poloniei și-a îndeplinit încă la 18 
martie a. c. sarcinile pe primii cinci 
ani ai planului de șase ani, adică sar
cinile de producție pe anul 1954, și 
continuă să lucreze în ritm susținut.

Conducerea întreprinderilor este 
preocupată mai ales de înbunătățirea 
calității diferitelor produse zaharoase.

De la începutul acestui an, toate 
fabricile au produs cantități conside
rabile de produse de ciocolată, satis- 
făcînd pe deplin cerințele pieței. Sor
timentul de produse zaharoase se va 
lărgi continuu.

★
înainte de război, industria frigului 

din R. P. Polonă era una din cele 
mai înapoiate ramuri ale industriei 
frigotehnice cu o suprafață de depo
zitare de 20.000 m. pătrâți. Produc
ția anuală era 'de 100 compresoare 
pentru industria frigului.

După război, această industrie a 
început să se dezvolte cu rapiditate. 
In 1947 suprafața de depozitare a ce
lor sase uzine existente s-a ridicat 
la 38.000 m. pătrați. Anul acesta in
dustria alimentară are Ia dispoziție 
frigorifere instalate pe lingă abatoa
re Și fabrici de conserve de carne.

Au fost elaborate noi tipuri de ma
șini pentru menținerea unei țempera'- 
turi scăzute. Astfel, *ânul trecut au 
fost date în folosință trei instalații 
frigorigene, adaptate pentru depozi
tarea de mărfuri care necesită o tem
peratură de 20-30 grade sub zero. 
Numărul vagoanelor frigorifice de 
cale ferată a fost de asemenea con
siderabil sporit. (Agerpres)’

A«gKa și securitatea colectivă 
îu Europa

de V. MAEVSKI
Știrile sosite din Anglia relatează 

că propunerile sovietice cu privire la 
crearea unui sistem eficace de secu
ritate colectivă în Europa se bucură 
de sprijinul crescînd al păturilor largi 
ale opiniei publice engleze.

Proiectul sovietic al bazelor Trata
tului general european cu privire la 
securitatea colectivă în Europa, pre
zentat, după cum se știe, la conferin
ța de la Berlin a miniștrilor afaceri
lor externe, este discutat pe larg de 
către partidele și organizațiile demo
cratice din Anglia. Luptătorii pentru 
pace, muncitorii și funcționarii, care 
duc pe umerii lor toate poverile cursei 
înarmărilor și ale „războiului rece“, 
se pronunță pentru înfăptuirea ideei 
securității colective generale europene.

Mișcarea tot mai intensă pentru 
crearea sistemului general european 
de securitate colectivă provoacă în 
mod neîndoielnic o serioasă neliniște 
în acele cercuri din Anglia care mi
zează pe reînarmarea Germaniei, pe 
crearea așa-numitei „comunități de
fensive europene“. Numai prin a- 
ceasta se poate explica trecerea sub 
tăcere și denaturarea deliberată de 
către presa burgheză engleză a esen
ței propunerilor sovietice.

Poporul englez este profund inte
resat în menținerea păcii. Războiul 
trecut a lăsat ruine nu numai la Lon
dra, Coventry, Sheffield. El a lăsat 
o urmă de neșters în conștiința ma
selor populare care au îndurat bom
bardamentele barbare ale aviației 
hitleriste, care au încercat durerea de 
a pierde rude și pe cei dragi. Un nou 
război ar aduce Angliei nenumărate 
dezastre.

Proiectul sovietic de Tratat general 
european cu privire la securitatea co
lectivă in Europa corespunde pe de
plin năzuințelor spre pace ale poporu
lui englez.

Acest tratat prevede că statele 
semnatare se obligă să nu se atace 
unul pe altul, să nu recurgă la ame
nințarea cu forța, să soluționeze pe 
cale pașnică toate litigiile care s-ar 
putea ivi între ele. Un atac armat în 
Europa împotriva unuia sau a cîtorva 
participanți la tratat va fi considerat 
ca un atac împotriva tuturor partici- 
panților lui și fiecare din statele 
semnatare ale tratatului va acorda 
victimelor agresiunii ajutor prin toate 
mijloacele, inclusiv folosirea forțelor 
armate în scopul asigurării păcii și 
securității internaționale.

Cele mai diferite pături ale poporu
lui englez se conving că la adăpostul 
„armatei europene“ este refăcut mi
litarismul german, sînt repuse pe pi
cioare aceleași forțe care în decursul 
ultimilor 40 de ani au dezlănțuit de 
două ori războiul în Europa. De a- 
ceea nu este întîmplător că politica 
care urmărește reînarmarea Germa
niei se ciocnește de împotrivirea ma
selor populare din Anglia. La confe
rințele acu ale ale sindicatelor din An
glia, care se desfășoară în prezent, 
sînt adoptate în unanimitate rezoluții 
de protest împotriva reînarmării Ger
maniei occidentale. O asemenea re
zoluție a fost adoptată de congresul 
Uniunii cooperatiste, care numără în 
rîndurile sale II milioane de membri.

Se știe că la discutarea problemei 
reînarmării Germaniei occidentale în- 
tr-o ședință a fracțiunii parlamentare 
a partidului laburist, care a avut loc 
în februarie a. c„ aproape jumătate 
din deputății laburiști ău luat atitu
dine împotrivă încercărilor lui Attlee 
și Morrison de ă impune partidului 
politica de sprijinire a reînarmării 
Germaniei și ău refuzat să voteze 
pentru rezoluția propusă de ei.

De fapt, aproape întregul partid se 
pronunță împotriva politicii de reîn
viere a militarismului german, care 
contravine intereselor naționale ale 
Angliei.

Oglindind neliniștea cercurilor con
servatoare, ziarul „Evening Stan
dard“ scrie că crearea „comunității 

europene“ poate duce doar la faptul 
că va da germanilor posibilitatea să 
atragă întreaga comunitate într-un 
război, dezlănțuit din propria lor ini
țiativă și la propria lor alegere.

In legătură cu aceasta, este lesne 
de înțeles interesul pe care îl mani
festă opinia publică engleză față de 
Tratatul general european cu privire 
la securitatea colectivă, care este o 
alternativă a „comunității defensive 
europene“. In opoziție cu politica de 
reînarmare a Germaniei și de creare 
de grupări militare opuse una Alteia, 
proiectul de Tratat general european 
cu privire la securitatea colectivă în 
Europa pornește de la faptul că po
tențialul miitar și resursele umane 
ale Germaniei occidentale nu vor fi 
în- nici un caz folosite împotrivă 
vreunei țări sau a vreunui grup de 
țări. Eforturile poporului german vor 
fi îndreptate împreună cu ale celor* 
lalte popoare europene spre asigura
rea securității în Europa.

Păturile largi ale poporului englez 
nu pot să nu vadă că politica de în
jghebare în Europa a unei grupări 
militare agresive, 4n frunte cu revan
șarzii vest-germani, este o politică 
americană care corespunde doar in
tereselor unui mănunchi de miliardari 
de peste Ocean. Cercurrle agresive 
din Statele Unite tind să provoace 
un conflict între popoarele europene 
pentru a-și asigura dominația în Eu
ropa. Dacă în Asia imperialiștii ame
ricani vor să lupte „împotriva asiati
cilor cu ajutorul asiaticilor“, în Eu
ropa ei scontează „să lupte împotrivă 
europenilor cu mîinile europenilor“^ 
Politica S.U.A. în Europa este de lă 
început și pînă la sfîrșit o politică 
anti-europeană și ca atare ea contra
vine intereselor naționale ale Angliei, 
Franței și ale tuturor celorlalte țări 
europene, independent de sistemul lor 
social.

Manifestînd un interes crescînd față 
de propunerile sovietice cu privire lă 
crearea sistemului securității colecti
ve în Europa, opinia publică engleză 
manifestă în același timp o serioasă 
neliniște în legătură cu pozițiile pe 
care se situează cercurile guvernante 
în această problemă de importanță 
vitală pentru Anglia.

Intr-adevăr, pronunțîndu-se împotri
va propunerilor sovietice cu privire 
la securitatea colectivă în întreaga 
Europă, reprezentanții oficiali englezi 
nu pot aduce nici un argument cît 
de cît serios. La început, ei au arătat 
că în Europa nu poate fi creat un sis
tem eficace de securitate fără parti
ciparea- S.U.A. Uniunea Sovietică ă 
ținut seama de această doleanță. In 
nota sa din 31 martie, Guvernul So
vietic a declarat că nu vede obstacole 
în calea rezolvării pozitive a proble
mei participării S.U.A. la „Tratatul 
general european cu privire la secu
ritatea colectivă în Europa“. In ace
lași timp, Guvernul Sovietic a decla
rat că este gata să examineze proble
ma participării U.R.S.S. la tratatul 
nord-atlantic.

Opinia publică engleză înțelege de 
ce cercurile agresive ale S.U.A. re
fuză să accepte propunerea sovietică 
cu privire la crearea sistemului ge
neral european de securitate colecti
vă. Politica americană nu are nimic 
comun cu interesele securității în Eu
ropa. Dar obiecțiunile cercurilor gu
vernante engleze împotriva acestor 
propuneri nu pot să nu stîrnească ui
mirea cetățeanului englez.

Interesele vitale ale Angliei reclă- 
mă asigurarea unei securități colec
tive, trainice și eficiente în Europa.- 
Istoria a arătat că lipsa unui aseme- 
n^p sistem a implicat pentru Anglii 
grave consecințe. Propunerile sovie
tice cu privire la securitatea colectivă 
în Europa creează bazele reale ale 
unei păci trainice și ale colaborării 
între popoarele europene și duc lă 
întărirea păcii în întreaga lume. / 
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