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Jugul colonialist al S.U.A. 
în America Latină

Cotropirea și jefuirea altor popoare este una din expresiile 
cele mai vii ale politicii externe a Statelor Unite ale Americii. 
Aceasta s-a dovedit cu prisosință în decursul istoriei. Despre 
aceasta pot să vorbească zeci și zeci de popoare ale lumii care 
au simțit-o pe propria lor piele.

In scopul răpirii independenței și jefuirii popoarelor, S.U.A. 
au folosit Și folosesc cele mai josnice mijloace. Unei însemnate 
părți din țările Americii Latine i-a fost dat să cunoască mai 
multe dfn aceste mijloace. Pentru a putea atrage la carul lor 
aceste țări, S.U.A. au folosit metoda creării unei organizații 
numite Organizația Statelor Americane (O.S.A.). Cu ajutorul 
acesteia S.U.A. aservesc astăzi țările Americii Latine, le trans
formă în vasali politici și militari. Trebuie arătat că Statele 
Unite ale Americii au creat O.S.A. sub perdeaua „luptei împo
triva comunismului'-, aceasta pentru a distrage atenția popoa
relor de la adevăratele lor scopuri.

Anii de după oel de al doilea război mondial au dovedit ce 
urmăresc de fapt S.U.A. prin O.S.A. Ele au impus unei serii 
de țâr; din America Latină acorduri militare prin care le-au 
legat de mașina lor de război. In aceste țări au fost create nu
meroase baze militare. Penetrația capitalului nord-american a 
iost mult intensificată

Monopolurile nord-americane acordă o atenție deosebită 
acaparării resurselor petrolifere ale țărilor vecine. Venezuela, 
principalul furnizor de petrol în zona mării Caraibelor, a ocu
pat acum patru ani primul loc printre țările Americii Latine 
în ceea ce_ privește suma investițiilor directe de capital nord- 
american, în timp ce în 1929 ea ocupa locul al cincilea. In 
1952 investițiile de capital nord-american în Venezuela se ridi
cau le 1200 milioane de dolari.

Băncile, corporațiile industriale și comerciale din S.U.A. 
ocupă o situație predominantă în economia țărilor Americii 
Latine. Standard Oii Company — în industria petroliferă, Uni- 
ted States Șteel Corporation — în industria minieră, Anaconda 
Copper Mining. Company — în metalurgia metalelor neferoase 
etc. — iată numai cîțiva din stăpînii Americii Latine.

Monopoliștii nord-americani flecăresc de multă vreme des
pre „ajutorul" pe care pretind că-1 dau țărilor slab dezvoltate 
din punct de vedere industrial, că acest „ajutor“ aduce „pros
peritate“, „civilizație“. Popoarele care primesc faimosul „aju
tor" american își dau seama ce fel de „prosperitate" și „civili
zație“ le aduce acesta. Economia țărilor lor este încătușată de 
numeroasele rămășițe ale feudalismului. Ea este adaptată nu 
potrivit interesului popoarelor, ci după poftele imperialismului 
nord-american Așa se explică faptul că economia țărilor Ame
ricii Latine s-a specializat în producerea cîte unui produs. Bra
zilia, Columbia și alte cîteva republici au fost transformate îrf 
uriașe plantații de cafea. Baza economiei Cubei și Republicii 
Dominicane, este zahărul, iar a Venezuelei — petrolul.

Statele Unite ale Americii își mențin dominația în republi
cile lat’no-americane cu ajutorul unor dictatori care îndepli
nesc cu docilitate ordinele Washingtonului. Este suficient ca 
unii din aceștia să se abată de la regulile stăpînilor ca să fie 
înlocuit imediat — de cele mai multe ori printr-o lovitură de 
stat. Asemenea lovituri de stat au fost organizate de S.U.A. în 
ultimii ani în Venezuela și Ecuador, în Chile, Costa Rica și 
Peru, în Columbia, Brazilia și Guatemala.

Dictatura monopolurilor nord-americane a adus în aceste 
țări sărăcie și mizerie Ziarul burghez mexican „El Nacional" 
făcînd bilanțul dominației monopolurilor nord-americane în 
America Latină scria: „Marea majoritate a populației este 
analfabetă și istovită din punct de vedere fizic și moral... In 
America noastră există țări unde 98 la sută din populație suferă 
de boli de stomac, 90 la sută se hrănesc cu totul insuficient și 
80 L. sută suferă de malarie. In -ceea ce privește învățămîntul 

și ocrotirea sănătății, 95 la sută din populație este lipsită de 
toate binefacerile progresului".

In ciuda măsurilor represive pe care Statele Unite ale 
Americii le ia în scopul înrobirii popoarelor latino.-americane, 
acestea luptă astăzi tot mai dîrz pentru scuturarea jugului mo
nopolurilor nord-americane.

Una din formele pe care o ia mișcarea antiimperialistă în 
țările Americii Latine este lupta pentru naționalizarea bogă
țiilor naturale jefuite de monopolurile nord-americane. După 
cum se știe cercurile guvernante din Statele Unite ale Americii 
au pornit la 18 iunie a. c. o intervenție militară împotriva mi
cului stat Guatemala, pentrucă guvernul acestuia a înfăptuit o 
reformă agrară în folosul țărănimii lipsite de pămînt. Desigur 
că această reformă a atins interesele companiei nord-americane 
United Fruit. Astăzi poporul Guatemalei se apără cu arma în 
mînă împotriva mîrșavului atac pornit împotriva sa. In 1952 
în Bolivia a fost naționalizată industria cositorului, cart* pînă 
atunci aparținea în întregime companiilor străine. In Chile, 
masele populare cer naționalizarea zăcămintelor de cupru — 
baza economică a țării.

Astăzi în țările Americii Latine se lărgește tot mai mult 
mișcarea pentru dezvoltarea comerțului cu Uniunea Sovietică 
și țările de democrație populară. Argentina, de pildă, are astăzi 
acorduri comerciale cu Uniunea Sovietică. Romînia. Ceho
slovacia și Ungaria, iar Brazilia — cu Cehoslovacia.

Popoarele latinc-americane luptă1 în zilele noastre tot mai 
dîrz pentru independență națională, pentru pace. Cauza lor va 
învinge pentru că este dreaptă.

Crește avîntul întrecerii socialiste 
în întîmpinarea zilei de 23 August

Mai multe bunuri de larg consum
Chemarea la întrecere so

cialistă în întîmpinarea zilei 
de 23 August lansată de cele 
13 întreprinderi din orașul 
București a stîrnlt un viu en
tuziasm în rîndul oamenilor 
muncii din Valea Jiului.

întruniți în consfătuiri de 
producție muncitori, tehni
cieni. ingineri și funcționari 
din întreprinderile Văii Jiu
lui își iau angajamente spo
rit? în muncă.

Muncitorii, tehnicieni^, ingi
nerii și funcționarii de la în
treprinderea de industrie lo
cală „6 August" din Petro

șani, s-au angajat printre al
tele sa depășească planul de 
producție global prevăzut pe 
perioada 1 ianuarie — 23 Au
gust cu 5 la sută și să re
ducă prețul de cost cu 2 la 
sută față de trimestrul II. In 
ceea ce privește producția 
bunurilor de larg consum ei 
s-au angajat să producă pes
te plan 2.000 kg. arcuri pen
tru somiere, 100 dormeze, 
100 tone var, etc.

Pînă la data de 20 august 
se vor pune în funcțiune 2 
gatere pentru tăierea buște
nilor, iar pînă Ia data de 15

iulie se va deschide în orașul 
Petroșani un magazin pentru 
desfacerea bunurilor de larg 
consum produse de întreprin
derea „6 August". De aseme
nea, pînă lș data de 15 au
gust se va înființa în orașul 
Lupeni o secție de tapițerie 
și o secție de patiserie.

Muncitorii de la secția, tîm- 
plărie a întreprinderii s-au 
angajat ca la data, de 22 au
gust să producă mobilă în 
contul zilei de 1 septembrie. 
In vederea îmbunătățirii ca
lității produselor se vor în
ființa 9 brigăzi de calitate.

In abatajele minei Aninoasa
In ultimele zile, la mina 

Aninoasa, întrecerea socia
listă a luat Un avînt sporit. 
Vestea că colectivele a 13 în
treprinderi din. București au 
lansat chemarea la întrecere 
socialistă în cinstea zilei de

nerul Aurel Cristfca ă obținut 
pe primele 23 zile din luna 
iunie o depășire a sarcinilor 
de plan de 90 la sută. Exem
plul acestei brigăzi a fost ur
mat și de minerii din brigă
zile conduse de tov. Constan-

23 August a făcut să creas- . tin Hoțea, I-lie Negoi,; Mihai 
Farcaș și Iuliu “Tocaci care 
muncind organizat și-au în
trecut zilnic sarcinile de

că elanul de muncă al mine
rilor de aici Zi -de zi ei ob
țin succese mai însem
nate în muncă.

Lucrînd într-un abataj ca
meră din sectorul I și folo
sind metode de lucru sovie
tice, brigada condusă de mi

In
Numeroase brigăzi de mi

neri de la Vulcan își-depă
șesc lună de lună sarcinile 
de plan ce le revin pe anul 
1954.

Printre brigăzile de mineri 
care luptă cu avînt sporit în 
cadrul întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan se nu
mără și cele conduse de frun
tașii întrecerii socialiste, An
drei Vizi, Andronic Iovan,

plan
cu 50-75 la sută.

Succese frumoase în pro
ducție înregistrează de ase
menea și brigăzile de mineri

conduse de tov. Augustin Gu- 
ran, Ioan Moldovan, Ilie Ro- 
șioru, Francisc Bodo, Nicolae 
Breda și altele care în cin
stea zilei de 23 August ex
trag cu 30-42 H sută mai 
mult cărbune peste plan.

Muncind cu hotărîre pen
tru a da patriei cît mai mult 
cărbune, minerii de la Ani
noasa întîmpină ziua de 23 
August cu noi Fealizări fa 
muncă.

MIHAI GIRLEA 
corespondent

contul .lunilor viitoare
Pavel Boyte și Traian Păcu
rar. Aceste brigăzi, aplicînd 
metode de muncă sovietice 
au reușit să lucreze încă de 
pe acum în contul lunilor 
septembrie și octombrie .1954. 
in prezent, ele înregistrează 
depășiri cuprinse între 36-48 
la sută peste sarcinile de plan.

In contul lunilor iulie șl 
august lucrează și brigăzile 
conduse de minerii Tache 
Vătăman, loan Nechber, Pe

tru Feher, loan Rapolteauu, 
Ludovic Antal și altele. A- 
ceste brigăzi și-au întrecut 
productivitatea planificată pe 
primele două decade ale lunii 
iunie în proporție de 20-30 la 
sută.

In prezent, aceste brigăzi 
desfășoară larg întrecerea so
cialistă în întîmpinarea zilei 
de 23 August.

A. PANIȘ
t. corespondent

Spectacole pentru mineri
Minerii din Valea Jiului au 

îndrăgit mult teatrul; ei vin 
cu drag la spectacole.

Alături de spectacolele pre
zentate de Teatrul de Stat 
din Petroșani, în localitățile 
miniere vin să prezinte spec
tacole pentru mineri și alte

teatre din țară. După turneul 
Teatrului Național, din Cra
iova care a prezentat în zi
lele de 17 și 18 iunie specta
cole în Petroșani și Lupeni 
cu piesa „Să nu-i zici pe 
nume" la care au participat 
aproape 1.000 de oameni ai

muncii, în ziua de 23 iunie, 
Teatrul de Stat din Pitești, 
a prezentat în Petroșani piesa 
„Mașenca", iar în ziua de 27 
iunie Teatrul de Stat din 
Ploești va prezenta la Petro
șani în premieră pe țară piesa 
„Sondaj adînc".

Fruntași în aplicarea metodelor de înaltă productivitate
In atelierul mecanic al U- din Petroșani, numeroși mun- 

zinej de reparat utilaj minier citori strungari aplică meto

1 *

dele de tăiere rapidă și inten
sivă a metalelor. Printre a- 
ceștîa se numără » și strun
garii Simion Danciu, Con
stantin Drăghici. Mircea Ce- 
sovan, Gavrilă Pocat, Simion 
Pascu, Viorel Florea și alții. 
Datorită aplicării acestor me
tode de lucru ei au reușit să 
sporească productivitatea mun 
cii în medie cu 50-60 la sută. 
Această creștere 'a producti
vității muncii a contribuit la 
sporirea producției în cadrul 
secției. In luna mai planul de 
producție al secției mecanice 
de la U.R.U.M.P. a fost de
pășit cu 45,3 la sută.

IN CLIȘEU: Strungarul 
Mircea Cesovan. fruntaș în 
aplicarea metodei de tăiere 
rapidă a metalelor, lucrînd 
la strung.
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DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR
Pe șantierele construcțiilor hidrotehnice

Hidrocentrala de la Dubosari
Această zi de muncă era la fel ca 

toate celelalte. Jos, în groapa de fun
dație, la o adîncime de mulți metri se 
dădea o luptă crincenă cu stihia ape
lor subterane. Urma să se betoneze 
sectorul de pe locul viitoarei clădiri 
principale a hidrocentralei. Brațul 
lung de aproape 40 metri al macara
lei, scrîșnind din încheieturi, era gata 
să răstoarne in groapa de fundație 
cupa încărcată cu trei tone de beton, 
cînd constructorii au observat că în- 
tr-un colț a început să se prelingă o 
șuviță subțire de apă. Pe sector a 
apărut încă o mică șuviță, apoi o a 
doua, și mai puternică. Era de la sine 
înțeles că au dat peste un mare izvor 
care-și croia drum din adîncurile pă- 
mîntului și care dacă nu va fi stă
vilit și răpus de îndată, va inunda 
întreaga construcție. Lucrînd în apă 
pînă la brîu, folosind 18 pompe și 
alte mașini, constructorii au pășit la 
cuderirea sectorului,' metru cu metru, 
pînă au astupat gura șuvoiului de 
apă.

...N-a trecut nici un an de cînd în 
adînca groapă de fundație, mai jos 
de albia rîului, din care s-au excavat 
milioane de metri cubi de pămînt, a 
fost turnat primul beton. In prezent, 
aici se înalță un baraj uriaș cu porți 
betonate, precum și clădirea princi
pală a hidrocentralei, în care se mon
tează o a doua turbină.

Hidrocentrala de la Dubosari va 
furniza- energie ieftină industriei 
R.S.S. Moldovenești, orașelor Chiși- 
nău, Tiraspol și Grigoriopol, multor 
safe din valea Nistrului și din îm
prejurimi. Prin darea în exploatare 
a noii hidrocentrale baza energetică 
a republicii va crește de trei ori.

Pe șantierul hidrocentralei de la 
Dubosa'ri lucrează mulți ingineri, teh
nicieni și muncitori a căror viață se 
împletește strîns cu istoria electrifi
cării Țării Sovietice. Mulți dintre ei 
au lucrat la Dneproghes, pe șantie
rul canalului Volga-Don, la construi
rea hidrocentralei de la Volhov.

Constructorilor li s-au creat toate 
condițiile pentru a duce o viață civi
lizată și a se odihni cît mai plăcut. 
La marginea Dubosarilor a apărut 
într-un scurt timp un adevărat oraș, 
în care au fost construite aproape 
două sute de case de locuit, un club, ■ 
un spital, o policlinică, cantine, ma
gazine, grădinițe de copii etc.

Lucrările de construcție sînt în toi. 
Membrii numerosului colectiv nu-și 
precupețesc eforturile, talentul și e- 
nergia pentru a apropia ziua cînd 

x uriașele turbine ale hidrocentralei vor 
începe să funcționeze, cînd firele e- 
lectrice vor duce lumină în toate păr
țile, în orașele, satele, colhozurile, 
stațiunile de mașini și tractoare ale 
republicii.

Nu este departe-ziua cînd1 valurile 
puternice ale Nistrului vor pune în 
mișcare prima hidrocentrală de pe 
pămîntul R.S.S. Moldovenești. Aceas
ta va fi o sărbătoare pentru toți oa
menii muncii din republică, va fi o zi 
plină de bucurii.

Pe șantierul canalului 
magistral al Donului

Pe malurile Donului se execută lu
crări hidrotehnice și de irigație. Îna
intează tot mai departe în adîncul ste
pei canalul magistral al Donului, 
lung de 190 kilometri, care pornește 
de lîngă Marea Țimleanskaia. La ki
lometrul 28 canalul cotește brusc 
spre sud, în direcția rîului de stepă 
Sal, unde drumul îi este tăiat de 
creasta cumpenei apelor dintre Dori 
și Sal. Constructorii au hotărît ’să 
sape în acest loc o albie subterană 
a canalului magistral, ceea ce va re
duce de cinci ori volumul lucrărilor 
de terasament.

Cursul subteran al apei se constru
iește sub forma a două tunele para
lele încătușate în tubinguri de fontă. 
Debitul lor va fi de 100-110 m. cubi 
de apă pe secundă. Acesta va fi pro
priu zis un rîu bogat în ape, care va 
curge sub pămînt. Unul din tuneluri, 
în diametru de 6 in. și lung de peste 
6 kilometri, a și fost construit și căp
tușit cu tubinguri de metal. Pe șan
tier se folosește un mare număr de 
excavatoare pășitoare, screpere și 
alte mașini.

Canalul magistral al Donului vă 
alimenta cu apă rețeaua de irigație 
a zeci de; colhozuri și sovhozuri din 
zona secetoasă a acestui ținut.

Lucrările pe șantierul 
hidrocentralei de la Stalingrad

Odată cu venirea primăverii lucră
rile de construcție de pe șantierul hi
drocentralei de la Stalingrad au luat 

o și mai mare amploare. Aici au îrf- 
ceput să funcționeze puternice hidre - 
mecanisme.

Mașinile au săpat canalul Volga- 
Ahtuba, lung de cîțiva kilometri, au 
excavat o mare parte din pămîntul 
din groapa de fundație a clădirii hi
drocentralei și a barajului deversor. 
au aluvionat cîteva diguri și batar- 
douri, izolînd instalațiile hidrotehnice 
ale hidrocentralei în curs de construc
ție pe apele Volgăi și Ahtubei.

In prezent, trei drage refulante 
sapă un canal de derivație în lun
gime de 6 kilometri, prin care vor 
trece vasele după oe Volga va fi 
traversată de baraj. Aici urmează să 
fie excavați 10.000.000 m. cubi de pă
mînt.

Pe traseul canalului Kara-Kum
Lucrările de pe traseul canalului 

Kara-Rum, ce se construiește în 
R.S.S. Turkmenă, iau o amploare din 
ce în ce mai mare.

Colectivul constructorilor canalului 
are sarcina de a termina în anul; 
1958 în partea de sud-vest a deșer
tului Kara-Kum, lucrările de con
strucție a canalului navigabil și de 
irigație, a zeci de noduri hidraulice și 
a unui imens lac de acumulare.

Canalul va traversa regiuni lipsite 
de apă pe o distanță de peste 300 km. 
Alimentarea cu apă a unui vast teri
toriu din pustiu- va da putință să se 
valorifice pentru islazuri o suprafață 
de aproximativ 5.000.000 ha. de pă
mînt. Qdată cu venirea apelor fluviu
lui Amu-Daria în oaza Murgab, su
prafețele irigate din valea fluviului 
se vor mări de două ori, iar recolta 
globală a bumbacului brut va spori 

"de trei ori.
Numeroasele detașamente de con

structori au pornit ■ ofensiva asupra 
pustiului din est și vest.. Construcția 
magistralei de apă se efectuează și 
lîngă Amu-Daria, în adîncul pustiu
lui.

La săparea albiei canalului se fo
losesc pe scară largă mașinile. Aici 
funcționează 60 drage refulante. a- 
proximativ 150 screpere și buldozere, 
excavatoare electrice și cu motor Die
sel. Șantierul primește din Siberia 
material lemnos, din Ural nuternice 
tractoare și mașini de terasament, 
din Moscova și- Minsk autocamioane, 
din Gruzia drage.

Crește puterea energetică ă șan
tierului. In sectorul de cap al șantie
rului va fi dată în curînd în exploa
tare o centrală electrică plutitoare cu 
o putere de 1.500 kw. O dragă cu o 
capacitate de producție de 300 m. cubi 
de pămînt pe oră este gata pentru a 
ieși pe traseu. Se așteaptă sosirea al
tor două drage cu aceeași productivi
tate. -in orașul Marî se construiește 
o uzină de reparații mecanice. Din 
carierele locale se extrage piatră pen
tru construcții. Se construiesc linii 
de înaltă tensiune, drumuri, linii de 
telecomunicații, case de locuit și in
stituții social-culturale.

Pe diferite sectoare ale traseului 
se construiesc și se lărgesc șase a- 
șezări muncitorești, cu localuri de 
școală, cluburi, dispensare, cantine și 
case de locuit.

Lucrările principale de pe traseul 
canalului Kara-Kum au început anul 
trecut. Constructorii au executat 
3.600.000 m. cubi de lucrări de tera
sament. Apa a pătruns în partea de 
sud-est a' pustiului Kara-Kum, la o 
distanță de 100 km. de Amu-Daria și 
umple o vastă .depresiune din nisi
puri. Aici se va crea un lac artificial 
cu un volum de 350.000.000 m. cubi.

Pe fundul viitoarei
Mări Kahovka

In lunca fluviului Nipru — de lâ 
Zaporojie pînă la Kahovka — se ter
mină transportarea lemnelor tăiate și 
curățirea unui imens teritoriu care 
va constitui fundul viitoarei Mări 
Kahovka. După construirea nodului 
hidraulic Kahovka, aici va lua ființă 
un vast lac de acumulare cu o supra
față de 2.330 km. pătrați. Lungimea 
,,mării“ va fi de 234 km., iar lățimea 
va atinge în unele locuri aproximativ 
30 km.

Constructorii au executat un volum 
uriaș de lucrări: a fost terminată cu 
cinci luni înainte de termen tăierea 
a 3.500.000 m. cubi de lemne.

In pădurile din lunca Niprului 
trăiau multe animale sălbatice. In 
urma tăierii pădurilor, cerbii și cas
torii, ratonii, căprioarele și alte ani
male au fost strămutate în diferite 
rezervații ale Ucrainei.

Pe malurile viitoarei Mări Kahovka, 
dincolo de zona supusă inundației se 
desfășoară în prezent lucrări de plan
tare a unor noi păduri.

Vara aceasta, în Uniunea Sovieti
că vor funcționa peste 2.000 sana
torii și cîteva mii de case de odihnă. 
Aproximativ 5.000.000 persoane, a- 
dică un număr cu mult mai mare 
decît anul trecut, își vor petrece con
cediile anul acesta în casele de odih
nă din U.R.S.S. Numai în sanatoriile 
și casele de odihnă care aparțin sin
dicatelor, se vor odihni anul acesta 
peste 3.000.000 de oameni ai muncii. 
Marea majoritate a acestora primesc 
bilete de băi gratuite sau cu o redu
cere de 70 la sută din costul întreți
nerii. Această sumă fie 70 la sută- 
din costul biletului de băi este supor
tată de către asigurările sociale de 
stat.

Oamenii muncii din Uniunea So
vietică sț bucură din ce în ce mai 
mult de posibilitatea folosirii stațiu
nilor balneo-climaterice. Numai în 
ultimii doi ani, numărul locurilor în 
sanatorii și case de odihnă a sporit 
cu 32.000, In prezent, există sanato
rii bine amenajate în cele mai diferite 
regiuni ale Uniunii Sovietice. In Uj 
craina, de pildă, funcționează apro
ximativ 550 sanatorii ale organelor 
pentru ocrotirea sănătății, ale minis
terelor și ale diferitelor direcții. In 
decurs de un an, în aceste sanatorii 

'se pot odihni aproximativ 1.000.000 
persoane. In sanatoriile din Crimeeâ 
s-au odihnit anul trecut 350.000 de 
oameni ai muncii. Anul acesta acti
vitatea în aceste sanatorii va fi și 
mai intensă.

Pentru bolnavii de reumatism, ini-

Odihna de vară a oamenilor muncii 
din U.R.S.S.

mă,, stomac, se construiesc sanatorii 
minunate la Odesa, în Carpați, la 
Slaviansk și în alte localități ale 
Ucrainei, care este bogată în resurse 
curative naturale. Noi regiuni bal
neo-climaterice au fost amenajate în 
ținuturile de nord ale Uniunii Sovie
tice. Astfel, în apropiere de Leningrad 

1N CLIȘEU: Una din minunatele sanatorii ale Uniunii Sovietice. 
Aici vin zilnic oameni ai muncii din toate colțurile țării pentru d-și re
face sănătatea.

există peste 20 sanatorii pentru a- 
dulți și copii, peste 100 case de odih
nă. Construcția de sanatorii continuă. 
Se construiesc noi clădiri de sana
torii și case de odihnă în renumita 
stațiune balneo-climaterică Soci din 
Caucaz. Mari lucrări de construcție 
s-au desfășurat la Jeleznovodsk, Piâ- 

tigorsk și Essentuki — localități bo
gate în izvoare de ape minerale cu
rative. Pe rîul Kama se creează o 
nouă stațiune balneo-climaterică pen
tru muncitorii industriei carbonifere. 
Se lărgesc de asemenea stațiunile 
balneo-climaterice din Gruzia, Arme
nia, Turcmenia și din Orientul Înde
părtat.

Sezonul balneo-clirnateric se desfă
șoară intens și în sanatoriile și casele 
de odihnă din Republicile Baltice. A- 
nul acesta, au fost lărgite considera
bil sanatoriile de pe litoralul Mării 
Baltice, de la Riga. Astfel, in cursul 
anului acesta, ele vor putea deservi 
peste 100.000 oameni ai muncii. In 
sanatoriile și casele de odihnă din 
R.S.S. Estonă, situate în cele mai 
pitorești colțuri ale republicii, se vor 
odihni cu 5 000 mai mulți oameni ai 
muncii decît anul trecut.

In Uniunea Sovietică, pe lîngă sa
natoriile și casele de odihnă ale or
ganelor pentru ocrotirea sănătății, 
organelor sindicale și ale diferitelor 
ministere, există și sanatorii aparți- 
nînd întreprinderilor. De pildă, mun
citorii și funcționarii uzinei de trac
toare din Celeabinsk — una din cele 
mai mari uzine din U.R.S1S. — au 
posibilitatea să-și petreacă concediul 
în sanatoriul uzinei. Oamenii muncii 
de la această întreprindere își petrec 
aici concediul. Ei primesc foi de 
drum dintre care maioritateș sînt Gra
tuite. Toate cheltuielile sînt suportate 
de comitetul sindical al uzinei, din 
fondurile asigurărilor sociale.

(Agerpres),
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ÏN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST
Chemarea întreprinderilor fruntașe din Capitală a 

dat un nou avînt întrecerii socialiste ce se desfă
șoară in întreprinderile din Valea Jiului. In întimpi- 
ttarea zilei de 23 August, cea de a 10-a aniversare 
a eliberării patriei noastre, oamenii muncii din Va
lea. Jiului iși iau angajamente sporite în producție.

Știrile care sosesc la redacția noastră oglindesc 
hotărirea celor ce muncesc de a intimpina ziua de 
23 August cu noi și remarcabile succese in pțoducție.

Oamenii muncii din Valea Jiului sînt hotăriți să 
dea viață angajamentelor pe care și le-ău luat.

Răspund chemării 
la întrecere

In întîmpinarea zilei de 23 Au
gust, colectivul de muncitori și tehni- ■ 
cieni al cooperativei de producție 
„Partizanul“ din Petroșani s-a an
gajat să depășească sarcinile de plan 
pe trimestrul 111 cu 10 la sută; să 
reducă prețul de cost cu 5 la sută; 
să realizeze economii de 3 la sută la 
materiile prime și de 2 la sută la ma
teriile auxiliare; să reducă cheltuie
lile la secțiile de fabricație cu 3 la 
sută.

De asemenea, acest colectiv s-a 
angajat să întărească disciplina în 
muncă,» să îngrijească utilajele și să 
îmbunătățească calitatea . sortimente
lor.

★
Colectivul de muncitori și funcțio

nari de la întreprinderea Poligrafică, 
din Petroșani și-a luat angajamente 
sporite în întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 23 August. Printre 
altele ei s-au angajat să depășească 
sarcinile de plan pe lunile iulie și 
august cu 17 la sută; să sporească 
productivitatea muncii cu 1,5 la sută 
și să reducă rebuturile în procent de 
20 la sută; să înființeze o brigadă de 
calitate, iar pînă la data de 15 iulie 
să pună în funcțiune o mașină semi
automată de tăiat hîrtie.

I. T1SMĂNARU 
corespondent

★
In dorința de a răspîndi presa în 

mase tot mai largi de oameni ai mun
cii, colectivul de difuzori voluntari 
de la mina și preparația de cărbuni 
din Petrila din care fac parte tov. 
N. Novac, V. Debinschi, V. Anițescu, 
A. Afacerii a, N. Bălănucă, O. Mateaș, 
A. Stanici, M. Crișan și A. Bogdan, 
și-a luat în cinstea celei de a 10-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre, următoarele angajamente:

— mărirea numărului de abonați 
la ziare și reviste cu 30 la sută față 
de abonații existenți în prezent;

difuzarea zilnică a ziarelor;
— înființarea în incinta minei a 

unui ștand de cărți tehnice, științi
fice și literare.

Conștient de importanța difuzării 
presei în mase colectivul de difuzori 
voluntari va lupta pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a »acestor 
angajamente.

Pentru o mai bună aprovizionare cu legume și zarzavaturi 
a oamenilor muncii din Valea Jiului

‘ Zi de zi în localitățile miniere din 
Valea Jiului se desfac cantități tot 
mai mari de legume și zarzavaturi. 
Produsele legumicole de sezon care 
se desfac pe piață de către producă
tori și prin rețeaua comerțului socia- 

' list satisfac din ce în ce mai bine 
cerințele muncitorilor. Unele produse 
ca fasole verde, cartofi, castraveți, 
conopidă, etc. se găsesc în unitățile 
comerțului de stat șr cooperatist în 
tot cursul zilei și la un preț mai re
dus decît la producători. La producă
tori cartofii se vînd cu 3 lei kg., cas
traveții și conopida cu 10 lei kg. iar 
fasolea verde cu 4 lei kg. In același 
timp însă, la unitățile „Aprozar“ și 
cooperatiste, kilogramul de cartofi se 
vinde cu 2,90 lei, castraveții cu 6-8 
lei kg., conopid% cu 5 lei kg., iar fa
solea verde cu 3 lei kg.

Prin unitățile „Aprozar“ și coope
ratiste se desfac zilnic cantități mari 
de prodpse legumicole. Numai în pri
ma jumătate a lunii iunie, prin A- 
prozar au fost vîndute oamenilor 
muncii 120 tone produse legumicole, 
adică de 3 ori mai mult decît s-a 
distribuit în toată luna mai.

Trebuie arătat însă că în ceea ce 
privește aprovizionarea cu legume și 
zarzavaturi a celor ce muncesc, nu

Roadele muncii entuziaste
In primele două decade ale lunii 

iunie brigăzile de mineri de la Cim- 
pa au înregistrat succese grăitoare 
în muncă. Brigada de mineri condu
să de tov. Pavel Varga, de exemplu, 
lucrind într-un abataj cameră a reu
șit să extragă cu 52 la sută mai mult 
cărbune peste sarcinile de plan. De 
asemenea, minerii din brigăzile con
duse de tov. Gheorghe Gavrilă și 
Alfons Vago, și-au întrecut produc

Brigadă fruntașă pe uzină
In secția ajustaj a Uzinei de re

parat utiiaj minier din Petroșani lu
crează și brigada de, tineri munci
tori condusă d& tov. Năstase Oprea. 
Din brigadă fac parte tinerii Ioan 
Stegaru, Gheorghe Tatomir și alții. - 
Această brigadă . a devenit cunoscută 
pentru succesele însemnate obținute 
în producție.

Muncind organizat, -membrii aces
tei brigăzi au »realizat lună de lună

Realizări ale
> Pe șantierele de co^trucții clin 
cadrul întreprinderii 703 Petrila, în
trecerea socialistă pentru îndeplini
rea sarcinilor -de plan se desfășoară 
cu avînt sporit. In fruntea întrecerii 
se află brigăzile de muncitori con
structori care aplică în munca lor 
metodele sovietice de lucru.

Brigada complexă condusă de frun
tașul întrecerii socialiste losif Vereș 
lucrind după metoda sovietică ,de zi-

Tinerii strungari
Tinerii muncitori de la atelierul de 

grup al minei Lupeni, încadrați în 
întrecerea socialistă, dobîndesc pe zi 
ce trece succese tot mai însemnate 
în producție.

La unul din strungurile din acest 
atelier lucrează brigada utemistă con
dusă de tov. Gavrilă Pleșu. Datorită 
folosirii din plin a timpului de lucru, 
membrii brigăzii conduse de tov. 
Pleșu au înregistrat pe primele două 
decade din luna iunie o depășire a 
sarcinilor de plan de 45 la sută. 

s-a făcut încă tot ce trebuia. Una din 
lipsurile de seamă este insuficiența 
chioșcurilor „Aprozar“ în cartierele 
muncitorești. Astfel, cu toate că lo
cuitorii noului cartier muncitoresc de 
lîngă arena sportivă din Petroșani 
au cerut încă din anul trecut înfiin
țarea în cartierul lor a unui chioșc 
„Aprozar“, această cerere a lor n-a 
fost rezolvată nici pînă acum. De a- 
semenea, sînt necesare asemenea u- 
nități în cartierele Gîrbeșți, Maleia, 
colonia muncitorească (str. Vlad Țe- 
peș) pe str. Gh. Gheorghiu-Dej și 
alte locuri din Petroșani. Aceeași si
tuație este și la Aninoasa, Vulcan, 
Lupeni. Din cauza lipsei de unități 
„Aprozar“ în diferite cartiere munci
torești, gospodinele sînt nevoite să se 
deplaseze la piețe sau' la unitățile 
din centrul orașelor. «

Conducerea organizației „Aprozar“ 
(director tov. Aladar Fernolend) n-a 
dovedit o preocupare față de extin
derea continuă a rețelei de chioșcuri 
„Aprozar“. Vinovați de această lipsă 
sînt și șefii secțiilor comerciale oră
șenești. Secția comercială a Sfatului 
popular al orașului Petroșani (șeful 
secției tov. Aiel’ania Hirean) tolerea
ză ca încăperile ’aripei de la Hale 
construite special pentru „Aprozar“,

tivitatea planificată cu 46 și respec
tiv 42 la sută.

Depășiri însemnate a sarcinilor de 
plan au înregistrat și brigăzile con
duse de minerii Avram Lupuleț, Gh. 
Marcu, Ștefan Lazăr și alții care și-au 
întrecut productivitatea planificată cu 
25-35 la sută.

I. CARPEN 
corespondent

depășiri de plan de 40-60 la sută. In 
primele două decade din luna iunie, 
lucrînd la montarea roților de vago- 
nete pentru mină,, ei și-au întrecut 
sarcinile de plan cu 200 la sută.

In prezent, tinerii din brigada con
dusă de tov. Năstase Oprea luptă cu 
avînt sporit pentru a înregistra noi 
succese în întîmpinarea zilei de 23 
August.

IOAN NICOLAE 
corespondent

constructorilor •
darie rapidă și-a depășit productivi
tatea planificată, pe primele două de
cade ale lunii iunie, cu 160 la sută. 
La fel, brigăzile de tencuitori condu
se de tov. Gheorghe Roteanu și Ioan 
Kinal, aplicînd metoda sovietică Ma- 
lîghin, au înregistrat zilnic depășiri 
de plan de 80-100 la sută.

ȘT. CRISTEA 
corespondent

Alături de această brigadă, reali
zări importante în muncă mai obțin 
și tinerii strungari Mircea Mocuță 
și Gheorghe Barbu care lucrînd după 
metoda sovietică de tăiere rapidă a 
metalelor și-au întrecut sarcinile de 
plan cu 38-42 la sută. Succese grăi
toare a obținut de asemenea și tînă- 
rul Dumitru C«relea care executînd 
lucrări de strunjire a roților de vă- 
goneți își depășește zilnic producti
vitatea planificată cu 30 la sută.

GH. RUSU 
corespondent

să fie folosite ca locuințe. De aseme
nea cei 620.000 lei destinați pentru 
amenajarea curții halei nu sînt folo
siți, jar diferite localuri potrivite pen
tru deschiderea de unități comerciale 
sînt repartizate și folosite în alte sco
puri. Or, în felul acesta se înțelege 
de la sine că nu se poate extinde re
țeaua unităților comerciale.

O altă lipsă o constituie felul cum 
sînt păstrate produsele legumicole. 
La majoritatea chioșcurilor „Apro
zar“, legumele sînt aruncate în gră
mezi, amestecate cele bune cu cele 
stricate. De asemenea, la unele uni
tăți „Aprozar“ nu se luptă pentru re
ducerea pierderilor provocate de al
terarea legumelor și zarzavaturilor. 
Astfel, la Vulcan, la piața Lupeni și 
în unele depozite, produsele legumi
cole bune sînt manipulate neglijent, 
ceea ce dă loc la pierderi mari în 
special la fasole verde, castraveți, co
nopidă, etc.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
aprovizionării oamenilor muncii din 
Valea Jiului cu legume și zarzava
turi este necesar ca tovarășii din 
conducerea organizației „Aprozar“ 
Petroșani să ia măsuri pentru lichi
darea lipsurilor care mai persistă în 
activitatea acestei organizații.

Muncitorii la examen
In anul școlar 1953-1954 sute de 

muncitori și muncitoare din Valea 
Jiului au urmat cursurile liceului se
ral. Mulți dintre ei, au învățat cu sîr- 
guință obținînd rezultate bune la în
vățătură.

In prezent, la liceul seral din Pe
troșani au loc examenele de sfîrșit 
de an școlar.

Elevii care au frecventat cu regu
laritate cursurile și și-au însușit ma
terialul predat obțin rezultate bune 
la examene. Au obținut calificative, 
bune tovarășii Ștefan Mihail, lăcătuș 
la C.F.R., Viorica lonescu de la 
U.R.U.M.P., Nicolae Biro, electrician 
la U.R.U.M.P., Viorel Bîrlida de la 
O.C.L., Ion Petrileanu, electrician 
Vulcan, Stelian Popescu, sanitar 
mina Petrila și mulți alți muncitori 
din cadrul întreprinderilor și institu
țiilor din Valea Jiului.

Turism
Concurs de orientare, gradul I

îndrumată de colectivul obștesc de: 
turism și excursii de pe lîngă Biroul 
de turism Petroșani, secția de turism 
a colectivului sportiv Flamura roșiei 
Lupeni, a organizat zilele trecute un 
concurs de orientare gradul I. Con
cursul s-a desfășurat pe muntele, 
Straja, la o altitudine de 1870 m., 
Au participat 10 echipe formate din 
cîte 5 sportivi, din care unele mixte. ’

Concursul a cuprins probe ca par-.’ 
curgerea unui traseu dat, luarea un
ghiului de marș în grade și miimi,; 
trecerea peste obstacole, vizări cu bu
sola, aruncarea grenadei, tir, etalona- 
rea pasului, aprecieri de distanțe, 
chestionar scris politico-tehnic, pos
turi mute, fixe și mobile.

Cu toate greutățile traseului și 
timpului nefavorabil echipele au do
vedit o comportare merituoasă.

Iată rezultatele obținute de primele 
4 echipe: 1. Școala medie tehnică Hu
nedoara (echipa tőv. D. Borșan) 423 
puncte; 2. Flamura roșie Lupeni (e- 
chipa tov. M. Ferninghel) 377 punc
te); 3. Flamura roșie Lupeni (echipa 
tov. I. Iacob) 376 puncte; 4. Minerul l 
Lupeni ( echipa tov. T. Harangay) 
363 puncte.

Colectivelor fruntașe li s-ău înmî- 
nat medalii, diplome si premii.

L HERESCU 
corespondent

In editura de stat pentru arhitectură 
și construcții d apărut:

S. D. Rîjic

Prefabricate din beton armat în 
construcții de clădiri industriale 

și de locuit
In această lucrare se descriu me-, 

todele de folosire a elementelor și; 
pieselor prefabricate de beton armat 
în construcții de clădiri industriale, 
de locuit și social-culturale.

Se indică diferite soluții pentru ă- 
cest gen de construcții precum și 
metodele de montare.

Se tratează, deasemeni, proble
mele de organizare a transportului 
pe șantierele de construcții a piese
lor prefabricate de beton armat, pre
cum și regulile de recepție.

Lucrarea, de nivel mediu, este des
tinată inginerilor și tehnicienilor con
structori și proiectanți.

I. P. Levcenco

Planificarea orașelor
In această iucrare sînt expuse pro- 

biemele principale ale planificării și 
construirii, care iau naștere la ela
borarea planului general al unui oraș.

Pe bază generalizării experienței 
dobîndite din lucrările practice și de 
cercetări științifice, autorul expune 
metodele de efectuare a calculelor 
tehnico-economice și arată indicii 
pentru diferitele elemente ale orașului.

Lucrarea, de nivel superior, este 
destinată tehnicienilor care lucrează 
în domeniul construcției și recon
strucției orașelor.
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La invitația primului ministru Nehru, 
Ciu En-lai va vizita India

GENEVA (Agerpres). — De la co
respondentul special.

Serviciul de presă al delegației 
Republicii Populare Chineze la con
ferința de la Geneva a dat publici
tății următorul comunicat:

Premierul Consiliului Administra
tiv de Stat al R.P. Chineze și minis
tru al Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, va face o vizită

Comunicatul subcomitetului comisiei O.N.U. pentru dezarmare
LONDRA (Agerpres). — TASS
Subcomitetul comisiei O.N.U. pen

tru dezarmare, a cărei sesiune a avut 
loc la Londra, a dat publicității un 
comunicat în care se spune: „La 22 
iunie, a avut loc la Lancaster-House 
cea de a 20-a și ultima ședință a sub
comitetului comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare, care a fost prezidată de 
ambasadorul Iakob Malik. A fost e- 
xaminat și aprobat de toți membrii

Odihna oamenilor muncii din R. P. Albania
Odată cu luna iunie, în R. P. Al

bania a început sezonul concediilor 
de vară. Casele de odihnă și taberele 

' de vară din Durres, Vlora, Pogradeț 
și din alte stațiuni balneo-climaterice 

i s-au pregătit să primească pe mun
citorii și funcționarii care își petrec 
aici concediul.

Majoritatea oamenilor muncii care 
vin să-și petreacă concediul de odih
nă în aceste stațiuni primesc între
ținere gratuită din fondurile asigu
rărilor sociale sau au reduceri de 
cîte 70 la sută.

Sezonul concediilor de odihnă la 
casele de odihnă și în taberele de 
vară durează pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie.

La 15 iunie s-au deschis de ase
menea taberele de vară ale pionie
rilor, în stațiunile balneo-climateri
ce ale țării, pe coasta mării, pe ma
lurile lacurilor și în regiunile de 
munte cu climă sănătoasă. Mii de 
copii ai oamenilor muncii din R. P. 
Albania își vor petrece vacanța în 
aceste tabere.

Semnificația recentei călătorii a primului 
ministru al Turciei în S.U.A.

de V. KUDRIAVȚEV
Potrivit unor declarații oficiale și 

semioficiale, primul ministru al Tur
ciei, Adnan Menderes, a întreprins o 
călătorie la Washington în scopul de 
a realiza o înțelegere cu privire la 
ajutorul american în vederea dezvol
tării economiei turcești pe o perioadă 
de timp mai îndelungată. Totodată, 
luînd cuvînful la ședința Comisiei se
natoriale pentru afacerile externe, se
cretarul de stat al S.U.A., Dulles, a 
făcut o mărturisire care confirmă o- 
dată mai mult că Statele Unite con
sideră Turcia „un obiectiv militar“, 
adică o unealtă a politicii lor agresi
ve în Orientul Apropiat și Mijlociu. 
Cercurile guvernante americane nu 
au și nu au avut altă atitudine față 
de Turcia. Această politică a S.U.Â. 
față de Turcia este ușurată și de po
ziția adoptată de înseși cercurile gu
vernante din Turcia, care nu întîm- 
plător subliniază în permanență că 
sînt oricînd gata să ajute Stateíe U- 
nite să-și pună în aplicare planurile 
agresive în Orientul Apropiat și Mij
lociu. Servilismul unor organe de pre
să turce și al cîtorva politicieni față 
de S.U.A.. mai ales în zilele premer
gătoare călătoriei lui Menderes la 
Washington, a atins asemenea forme 
care nici într-un caz nu cadrează cu 
un stat ce se pretinde independent.

Poate oare, într-adevăr, Turcia să 
aștepte de' la călătoria peste Ocean 
a primului ei ministru întărirea inde
pendenței sale, îmbunătățirea situa
ției ei economice? Judecind după co
mentariile presei, nu se poate da un 
răspuns afirmativ la această între
bare 

în India, la invitația primului minis
tru al guvernului indian, Nehru.

★
DELHI (Agerpres).' — TASS

■ Cercurile politice și opinia publică 
din capitala Indiei salută călduros 
știrea cu privire la apropiata sosire 
la Delhi a premierului Consiliului 
Administrativ de Stat al Republicii 
Populare Chineze, Ciu En-laj.

subcomitetului raportul subcomitetu
lui, care urmează a fi prezentat co
misiei de dezarmare. S-a hotărît ca 
acest raport să fie transmis presei 
spre publicare la 24 iunie simultan 
la Londra și la. sediul Organizației 
Națiunilor Unite — New York“.

S-a hotărît de asemenea ca nroce- 
sele verbale ale subcomitetului, care 
au fost pînă în prezent secrete, să fie 
date publicității.

In felul acesta, mii de muncitori 
și funcționari precum și copiii aces
tora își vor petrece concediul în ca
sele de odihnă din cele mai frumoase 
stațiuni balneo-climaterice ale Alba
niei, pe malul Mării, Adriatice, pe 
malurile lacurilor sau în regiunile 
pitorești de munte. Puterea populară 
a luat toațe măsurile pentru ca oa
menii muncii să-și poată petrece în 
mod cit mai plăcut concediile anuale 
de odihnă garantate prin lege. Orga
nizațiile sindicale se ocupă în mod 
direct de această problemă. Anul a- 
cesta, sindicatele vor cheltui mari 
fonduri alocate în acest scop. Paralel 
cu sporirea fondurilor crește și nu
mărul muncitorilor, funcționarilor și 
copiilor lor »are își petrec vacanța 
de vară la casele de odihnă. Anul 
acesta își vor petrece concediile la 
casele de odihnă ale sindicatelor, care 
au alocat în acest scop de 9,5 ori 
mai multe fonduri, un număr de trei 
ori mai mulți oameni ai muncii decît 
în 1949.

După cum scrie fiarul turc „Is
tambul“, călătoria premierului turc 
în S.U.A. este „o parte a planului“ 
elaborat la recenta conferință a re
prezentanților diplomatici americani 
în Orientul Apropiat și Mijlociu, care 
a avut loc la Istambul. Dezvăluind 
esența acelei „părți a planului“ pri
vitoare ia Turcia, ziarul „Istambul“ 
arată că „Turcia trebuie să devină 
o citadelă, un cap de pod, o bază 
de Unde la caz de nevoie s-ar putea 
întreprinde un contraatac“.

Reiese că tema fundamentală și u- 
nică a tratativelor turco-americane 
de la Washington a fost o ternă, mi
litară.

Tratativele duse de Ménderes la 
Washington pot avea ca rezultat doar 
o subordonare și mai mare a intere
selor naționale ale Turciei planurilor 
agresive ale S.U.A., o ascuțire artifi
cială a situației în Balcani și în O- 
rientul Apropiat și Mijlociu.

Politica Statelor Unite în Orientul 
Apropiat și Mijlociu, al cărei agent 
activ este și pînă astăzi Turcia, pro
voacă nemulțumirea și rezistența cres- 
cîndă a popoarelor. Este cunoscută, 
de pildă, atitudinea profund negati
vă a cercurilor largi ale opiniei pu
blice din țările Orientului Apropiat 
și Mijlociu față d^ blocul militar tur- 
co-pakistanez, considerat acolo drept 
o amenințare a păcii și securității în 
această vastă regiune a globului.

Iată de ce tratativele turco-ameri
cane, care s-au desfășurat la Was
hington la începutul lunii iunie, stîr- 
nesc pe bună dreptate îngrijorare în 
rîndurile opiniei publice din țările 
vecine cu Turcia. (Agerpres).

Conferința sindicală europeană

Pentru pacea si securitatea colectivă 
a popoarelor

BERLIN (Agerpres). — TASS 
transmite ;

La 22 iunie a avut loc ședința de 
închidere a conferinței sindicale eu
ropene.

Participanții la conferință au adop
tat în unanimitate următorul apel a- 
dresat oamenilor muncii din întreaga 
Europă:

Oameni ai muncii, bărbați și fe
mei, activiști sindicali din Europa ! 
Noi. delegații la conferința sindicală 
europeană, reprezentînd diferite con
vingeri și orientări sindicale din di
feritele țări ale Europei, ne adresăm 
vouă într-un moipent deosebit de se
rios pentru securitatea Europei și pa
cea în lumea întreagă.

Din nou planează amenințarea răz
boiului. Sub pretextul unificării Eu
ropei în scopul apărării ei, cercurile 
guvernante ale S.U.A. își impun pla
nurile care înseamnă de fapt resta
bilirea în Germania occidentală a mi
litarismului nazist r^ranșard.

„Comunitatea defensivă europeană“ 
are caracterul unui bloc militar agre
siv al cîtorva state europene, îndrep
tat împotriva altor state europene. Ea 
creează o prăpastie de netrecut între 
vest și est. Ea închide calea spre tra
tative. Ea adîncește scindarea Germa-* 
niei, dă militariștilor «mijloacele pen
tru înăbușirea democrației și face im
posibilă orice soluționare pașnică a 
problemei unificării Germaniei.

In același timp, crearea „comuni
tății defensive europene“ ar duce la 
o nouă scădere accentuată a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii și al 
întregii populații. Ea va agrava în
robirea statelor Europei occidentale 
de către imperialismul american. De 
aceea, „comunitatea defensivă euro
peană“ este calea directă care duce 
la război.

Pentru toate oopoarele iubitoare de 
pace, se arată în continuare în apel, 
există o singură cale care duce la 
slăbirea încordării și., la pace: calea 
securității colective. Un mijloc pen
tru zădărnicirea oricărei agresiuni în 
Europa este organizarea colaborării 
tuturor statelor europene, încheierea 
tratatului general european cu pri
vire la securitatea colectivă în Euro
pa, care să reunească toate țările Eu
ropei fără discriminări, indiferent de 
sistemul existent în acele țări, fără 
nici un fel de dominație din partea

Noi victorii în producție ale oamenilor 
muncii din China

Oamenii muncii din Repiiblică 
Populară Chineză îndeplinesc cu suc
ces planul de stat pentru dezvoltarea 
economiei naționale pe 1954. Ritmul 
muncii crește lună de lună. Un nu
măr tot mai mare de obiective de la 
diferite întreprinderi industriale ra
portează despre'succesele obținute în 
îndeplinirea planului de stat.

După cum relatează ziarul „Gun- 
jenjibao“, în cursul lunii mai mun
citorii din industria carboniferă a 
R. P. Chineze au realizat succese în
semnate în producție. Minele carbo
nifere de stat au depășit planul de 
extracție pe luna mai cu 2,8 la sută. 
Anul acesta, în luna mai, minerii chi
nezi au dat țării cu 13,7 la sută mai 
mult cărbune decît anul trecut în a- 
ceeași lună. La minele din China de 
nord și de sud-vest s-a realizat o 
sporire deosebit de mare a extracției 
de cărbune față de anul trecut. Trus
turile carbonifere din Fușun, Datun 
și Kailuan au sporit anul acesta ex
tracția de cărbune cu 80 la sută față 
de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

Primirea de către Ciu En
GENEVA (Agerpres). — Se anun

ță că șeful delegației Laosului la 
conferința de la Geneva, F. Sanani- 
con, l-a vizitat la 21 iunie pe minis- 

vreunei țări asupra celorlalte, în con
dițiile respectării independenței fie
cărei națiuni.

Conferința a adoptat apoi un apel 
către, oamenii muncii din lumea în
treagă în 'legătură cu problema ar
melor atomică și cu hidrogen. In apel 
se amintește marea primejdie care a- 
menință civilizația, ca urmare a fap
tului că forțele agresive încearcă să 
dezlănțuie un nou război mondial cu 
folosirea armelor atomică și cu hi
drogen. Sîntem convinși, se spune în 
apel, că în atmosfera șantajului ato
mic permanent, la care recurge gu
vernul S.U.A., orice politică de pe 
„poziții de forță“ în Europa și în res
tul lumii poate genera războiul ato
mic. Noi, delegații la conferința sin
dicală a țărilor din Europa, nu vrem 
ca bătrînul nostru continent, cu mi
lioanele sale de căminuri, cu como
rile sale de civilizație, să fie pustiit 
cu ajutorul acestor arme de extermi
nare în masă. Nu putem admite ca 
în vreun punct al globului pămîntesc 
să fie aruncate bombe cu hidrogen.

Adresîndu-se poporului american, 
participanții la conferință relevă răs
punderea deosebită care revine po
porului american în lupta pentru pace, 
pentru preîntîmpinarea unui nou răz
boi'pustiitor. Tocmai amenințările 
conducătorilor politici și militari din 
țara voastră, se subliniază în apel, 
sînt acelea care agravează relațiile 
internaționale și provoacă neliniște în 
familiile noastre.

Intensificați lupta voastră pentru a 
pune capăt acestor amenințări. Țineți 
minte că războiul atomic nu vă va 
cruța nici pe voi. Nu vă țineți la o 
parte de frontul mondial al luptei îm
potriva armelor de exterminare în 
masă. Conferința cheamă pe oamenii 
muncii din Europa și din lumea în
treagă, indiferent de apartenența lor 
sindicală, să lupte din toate puterile 
umăr la umăr pentru ca să înceteze 
imediat experimentarea bombelor ă- 
tomîcă și cu hidrogen, pentru ca sta
tele care dispun de aceste arme să-și 
ia ăngajamentul de a nu le folosi în 
raci o îtrlprejurâre. Aceastaar per
mite atingerea scopurilor care stau 
în fața oamenilor muncii, și anume 
— punerea în afa’ra legii a armelor 
atomică și cu hidrogen și colaborarea 
internațională în vederea folosirii paș
nice ă energiei atomice.. 1

Un aport prețios la opera de dez
voltare economică a R. P. Chineze 
au adus petroliștii chinezi, care au 
îndeplinit cu 109,3 la sută planul de 
producție pe luna mai între care la 
extracția petrolului — cu 109,7 la 
sută, la producția de benzină — cu 
107,8 la sută, la producția de petrol 
lampant cu 135,7 la sută, la motori
nă cu 120,6 la sută. Întreprinderile 
din diferitele orașe ale R. P. Chineze 
au îndeplinit și depășit de asemenea 
planurile de producție. Astfel, ziarul 
„Boițzinjibao“ scrie că 144 de între
prinderi din Pekin au îndeplinit cu 
103,5 la sută planul pe luna mai.

In luna mai 49 mari uzine și fa
brici de stat din M::kden, scrie „Gun- 
jenjibao“, au dat o producție cu 6,2 
la sută mai mare decît prevedea pla
nul. In luna mai au produs peste 
plan și întreprinderile industriei lo
cale din Mukden.

Muncitorii din Șanhai, Ciunțin, 
Kanton si din numeroase alte orașe 
din R P. Chineză a^ obținut victorii 
însemnate în ce privește creșterea 
producției.

■lai a delegatului Laosului 
trul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze, Ciu En-lai, cu care 
s-a întreținut mai mult de o oră.
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