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Este necesar să se împiedice remi- 

litarizarea Germaniei occidentale 
sub orice formă.

Declarațiile provocatoare ale lui 
Adenauer la adresa Franței stîr- 
nesc. indignarea opiniei publice 
franceze.

Conferința de la Manilla s-a des
chis sub semnul puternicelor di
vergențe între participanta
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Primirea de candidați — 
o sarcină permanentă

Primirea de candidați și noi membri de partid din rîndurile 
ceior mai buni mineri, muncitori, tehnicieni și alți oameni ai 
muncii, care au dovedit prin munca de zi cu zi devotament 
față de partid, hotărîre în lupta pentru construirea socialismului, 
constituie o sarcină importantă și permanentă a organizațiilor 
de bază. Primind candidați din rîndurile oamenilor muncii care 
sînt demni de a face parte din detașamentul de avangardă al 
clasei muncitoare, organizațiile de bază își sporesc capacitatea 
lor organizatorică și de mobilizare a maselor, la muncă rodnică 
pentru construirea vieții noi. Subliniind importanța primirii de 
noi candidați pentru continua întărire a partidului, proiectul 
Statutului modificat al P.M.R. arată că organizațiile de bază ale 
partidului duc munca politică pentru atragerea de noi membri 
în partid și se ocupă de educarea lor comunistă.

Un șir de organizații da bază din Valea Jiului au dobîndit 
realizări importante și totodată o experiență deosebit de prețioa
să în munca de primire de candidați. Organizațiile de bază 
din cadrul Depoului C.F.R. Petroșani, Uzinei de reparat utilaj 
minier Petroșani, Filaturii Lupeni, întreprinderii 701 construcții 
și altele, au primit numeroși candidați de partid. Organizația 
de bază de la Depoul C.F.R. Petroșani a reușit să primească 
pînă în prezent G candidați și 2 noi membri de partid deoarece 
biroul ei, în frunte cu tovarășul secretar Teodor Pop, dă un 
ajutor concret acelor tovarăși, care doresc și merită să intre în 
part'd, prin încadrarea lor în învățămîntul de partid, p”n 
atragerea în activul fără de partid etc. Mai multor comuniști din 
activul de partid al organizației de bază li s-a trasat sarcina 
de a se ocupa în mod concret de sprijinirea a 1—2 tovarăși care 
și-au exprimat dorința să devină candidați. Comitetul de partid 
al minei Petrila ajută birourile oiganiz't:'ipr de bază să se ba
zeze în munca de primire de candidați pe activele lor de partid, 
ceea ce a făcut ca la mina Petrila munca de primire în partid să 
aibă un caracter permanent, fără campanii. Odată cu îmbunătă
țirea muncii de. primire de candidați, organizațiile de bază ve
ghează ca în partid să nu intre decît cei demni. La darea re
comandărilor, membrii de partid se interesează de trecutul politic 
al celor ce solicită să intre în partid, de felul cum ei își duc la 
îndeplinire sarcinile încredințate atît în producție cît și în ca
drul organizațiilor de masă din care fac parte. întărirea simțu
lui de răspundere al membrilor de partid față de recomandările 
făcute constituie un factor important în apărarea calității și pu
rității rîndurilor partidului. Ingrijindu-se de educarea candida- 
ților de partid, organizațiile de bază din Valea Jiului au reușit 
ca prin muncă politică să încadreze pe aproape toți candidații de 
partid, primiți pînă în prezent, în cercuri și cursuri ale învă- 
țamîntului de partid

In munca de primire de candidați mai există însă o serie 
de slăbiciuni. La mina Lonea, numărul de candidați primiți de 
organizațiile de bază e mult prea mic față de posibilități. Unele 
organizații de bază nu sprijină pe acei care doresc și merită 
să devină candidați, nu le arată ce trebuie făcut pentru a intra 
în partid. Comitetul de partid al minei Lonea nu s-a străduit 
sâ înarmeze birourile organizațiilor de bază cu experiența înain
tată în munca de primire în partid, nu le-a ajutat să atragă 

’în această muncă activele lor de partid. Numai cîteva orga
nizații de bază de la mina Lonea și-au format active fără de 
partid, deși este știut că acestea constituie o importantă rezervă 
de completare a rîndurilor partidului. O serioasă rămînere în 
urmă în munca de primire de candidați există la mina Aninoasa, 
iar la I.upenî, munca de primire în partid ia uneori un caracter 
de campanie.

Există în Valea Jiului organizații de bază care nici pînă 
în prezent n-au trecut la primirea de candidați. Intre acestea se 
numără cea mai mare parte a organizațiilor de bază din cadrul 
întreprinderilor de construcții, de cartiere și din întreprinderile 
forestiere. Birourile acestor organizații de bază n-au privit pri
mirea de candidați ca pe o sarcină importantă, a cărei îndeplinire 
mărește capacitatea de luptă a organizațiilor de bază, înviorează 
întreaga muncă politică și organizatorică de partid. Comitetele 
de paritd trebuie să ajute birourile organizațiilor de bază să 
organizeze temeinic munca de primire de candidați și mai ales 
ajutorul de care au nevoie cei care doresc să devină candidați. 
Comitetele de partid au sarcina de a răspîndi experiența înaintată 
în munca de partid. Totodată trebuie combătute cu tărie birocra
tismul și tărăgănarea ce există în această direcție.

Fără să slăbească nici un moment grija față de calitatea și 
puritatea rîndurilor partidului, organizațiile de bază trebuie să 
se preocupe cu simț de răspundere de primirea de candidați. Fie
care cerere înaintată biroului trebuie cercetată cu atenție și pusă 
fără tărăgănare în discuția adunării generale.

Paralel cu îmbunătățirea muncii de primire de candidați, 
organizațiile de bază trebuie să acorde toată atenția educării 
candidaților de partid, iar aceia care împlinesc stagiul stabilit 
să fie ajutați în vederea intrării lor în partid.

îmbunătățind munca de primire în partid, organizațiile de 
bază vor putea îndeplini cu mai mult succes rolul de conducător 
politic, de organizator și mobilizator al luptei celor ce muncesc 
pentru construirea socialismului.

DIN VALEA JIULUI
Succesele minerilor de la Uricani

Minerii de la mina Uri
cani dovedesc prin rezultatele 
obținute în producție că sînt 
hotărîți să lupte, în cadrul 
întrecerii socialiste, pentru o 
producție mărită de cărbuni, 
in perioada 1-7 septembrie 
a. c. planul producției de căr
bune pe întreaga mină a fost 
îndeplinit în proporție de 109,9 
la sută, ceea ce înseamnă că 
harnicii mineri de la această 
mină au extras în primele 7 
zile ale lunii în curs cu 9,9 
la sută mai mult cărbune de 
cît aveau planificat.

Cele mai însemnate succese 
în muncă au oBținut minerii 
din cadrul sectorului 11 al mi
nei, care datorită organizării 
muncii pe baza metodelor de 
lucru sovietice, graficul ci-

Cresc
In toate întreprinderile car

bonifere din. Valea Jiului se 
efectuează ultimele calcule în 
legătură cu salariile cuvenite 
pentru munca depusă în luna 
august. La mina Petrila se 
cunoșteau încă de acum 2-3 

i zile salariile unui mare nu
măr de mineri.

Printre brigăzile de mineri, 
care au contribuit din plin 
luna trecută la succesul co
lectiv al minerilor din Petrila, 
se numără și cea condusă de 
utemistul Gheorghe Croitoru. 
Depășindu-și norma lunară 
cu 59 la sută, ca urmare a a- 
plicării graficului ciclic, mi
nerii din această brigadă be
neficiază de salarii sporite.

Muncitori constructori distinși cu „Diplome de onoare“
Folosind metode înaintate 

de muncă, lucrînd cu drag și 
tragere de inimă, mulți con
structori de pe șantierele din 
Valea Jiului obțin însemnate 
succese în muncă, depășind 
cu mult normele, realizînd e- 
conornii și dînd lucru de bună 
calitate. Numărul constructo- 
Tilor care sînt fruntași în în
trecerea Socialistă crește zi 
de zi.

Zilele trecute, la clubul 
muncitorilor constructori din 
Petroșani a avut loc înmîna- 
rea de diplome de onoare,

Contractează ingrășarea și vînzarea de animale către stat
Numărul țăranilor munci

tori din raionul nostru care 
încheie contracte cu organi
zațiile de stat pentru îngră- 
șarea și vînzarea animalelor 
este în continuă creștere.

Numai în cursul ultimelor 
trei luni ale acestui an, au 
fost contractate cu O.R.A.C.A. 
Petroșani (Oficiul ra;cnal de 
achiziții și contractarea ani
malelor) un număr de peste 
50 vite mari. 6 mînzați, 14 
viței și altele. In aceeași pe
rioadă de tițnp numeroși ță
rani muncitori din Valea Jiu
lui au predat Iâ bazele de re
cepție O.R.A.C.A.. potrivit 
contractelor încheiate mai 
înainte, 49 bovine, 159 oi, 38 
mînzați si viței. Pentro uM- 

clic, Jandarovă și Voroșin, au 
reușit să învingă o serie de 
greutăți din procesul de pro
ducție, situîhdu-se în fruntea 
întrecerii. Colectivul acestui 
sector și-a întrecut sarcinile 
de plan cu 12,2 la sută. Cu 8 
la sută mai mult cărbune 
decît aveau planificat au ex
tras între 1-7 septembrie și 
minerii din sectorul I al mi 
nei Uricani.

Brigăzile de mineri condu
se de tov. Mihai Dobai, Si- 
gismund Szekey, Silviu lovan 
losif Lanfrasz, Ludovic Bar- 
tha, Gheorghe Paraschiv și 
loan Marton sînt fruntașe pe 
mină. In graficul de întrecere 
este arătat că aceste brigăzi 
și-au depășit normele de lu
cru cu 70-104 la sută, lucru

salariile minerilor din Petrii
Brigadierul Gheorghe Croito
ru, spre exemplu, are un sa
lariu de 2123 lei, numai pri
ma de miner fruntaș ridieîn- 
du-se la 415 lei. Tîr.ărul mi
ner luliu Loghin din brigada 
sa va primi 1905 lei, dintre 
care 402 lei primă de miner 
fruntaș.

Brigada fruntașului întrece
rii socialiste Ștefan Mihai a 
obținut în cursul lunii tre
cute succese însemnate în a- 
plicarea metodei graficului ci
clic. Depășind norma lunară 
cu 78 la sută brigadierul Ște
fan Mihai va primi un salariu 
de 2001 lei, iar minerul șef 
de schimb losif Kosta — de 
1976 lei. Un alt miner din bri- 

pentru rezultate excepționale 
în întrecerea socialistă, de 
cernate de /Ainisterul Con
strucțiilor și Industriei Mate
rialelor de construcții unui 
număr de 50 constructori 
fruntași în muncă. Au fost 
distinși cu diplome de onoare 
constructorii : Marin Musta
ță, Ștefan Froșt, loan Voicu, 
loan Popîrlan. Virgil Trincă, 
Tudor Sandu, Marin Ciungu- 
lescu, Andrei Maurer, losif 
Locmaier, Ștefan Andraș șl 
alții, de la diferite întreprin
deri din Valea Jiului. Mun

malele contractate cu statul 
ei au primit de la oficiul 
O.R.A.C.A. pe lîngă sumele 
cuvenite de bani, peste 90 kg. 
talpă, 270 fuse piele, 14.000 
kg. porumb etc.

Convinși de avantajele' de' 
care se bucură producătorii 
agricoli, care contractează 
vînzarea și îngrășarea ani
malelor cu statul, numeroși 
țărani muncitori încheie a- 
cum contracte cu O.R.A.C.A. 
pentru a 3-a și 4-a oară.

Țăranul muncitor Adam 
Drogata din Banița, care a 
livrat de curînd doi viței, în 
afara sumei de 2328 lei, a 
mai primit 1 kg. talpă și a 
beneficiat și de o reducere de 
74 kg. din cola de carne și 

care oglindește munca entu
ziastă depusă în perioada 1-7 
septembrie a. c. Minerii din 
brigăzile conduse de tov. Pe* 
tru Grass, Nicolae Barcuci, 
losif Podbeușek, loan Beciu, 
Francisc Elekeș, Alexandru 
Eisler, Martin Szocs și alții 
au realizat în acest interval 
de timp depășiri de norme de 
25-58 la sută.

Pătrunși de importanța în 
deplinirii și depășirii ritmice 
a sarcinilor de pian, minerii 
de la mina Uricani sînt ho
tărîți să-și sporească efortu
rile în întrecere pentru a ex*( 
trage cantități cît mai îtfcetn 
nate de cărbune peste preve
derile planului stabilit.

F. BERCEAN 
corespondent .

a
gadă, Adalbert Nagy, va pri
mi un salariu de 1888 lei.

Cu 70 la sută și-a depășit 
norma lunară pe august și 
brigada în care lucrează mi
nerul Dumitru Petcu. La ru
brica salariul total din formu
larul salarii scrie în dreptul 
numelui minerului Dumitru 
Petcu stima de 1901 lei.

Datele provizorii asupra u- 
tilizării fondului de salarii la 
mina Petrila arată că în luna 
august, drept rezultat al depă
șirii sarcinilor planului pro
ducției de cărbune, salariile, 
muncitorilor mineri au cres
cut simiitor

M MORARU 
corespondent

cind organizat, în brigăzi 
complexe și de specialitate, 
acești constructori au reușit 
să obțină depășiri de 50-80 
la sută a normelor și să dea 
în același timp lucru de bună 
calitate.

Exprimîndu-și bucuria pen
tru prețuirea muncii lor, con
structorii distinși cu diplome 
de onoare și-au luat angaja
mentul să lupte cu și mai 
mult avînt ea să sporească 
continuu succesele obținute și 
să antreneze și pe alți con
structori ca să fie fruntași ai 
întrecerii socialiste.

75 la sută din cota de lapte. 
Pentru 25 la sută din valoa
rea primită pe viței i s-a a- 
cordat dreptul să cumpere 
mărfuri din comerțul de în- 
tîmpinare. Țăranul muncitor 
Pătroi loan Jianu, d<n satul 
Crivadia, care printr^o bună 
îngrijire a vacii contractate 
a reușit să obțină un spor la 
greutate de 95 kg. a primit 
la predarea animalului 1800 
lei, 200 kg. porumb, 1,5 kg. 
talpă, cca. 4 fuse piele și 
altele.

De asemenea avantaje s-au 
bucurat și țăranii muncitori 
Lazăr Gîrbovan, Lazăr Ne- 
gar din Bănița, loan Stanciu, 
din Livezeni, Constantin Bar- 
lec din iscroQÎ și alții
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A. zecea aniversare a eliberării tiulgariei =
Asistenta medicală

După eliberarea de sub jugul fas
cismului, in Bulgaria s-a creat o lar
gă rețea de instituții sanitare și pro
filactice. La sfîrșitul anului 1953, în 

! R. P. Bulgaria funcționau 111 centre 
sanitare epidemiologice raionale și o- 
rășenești, cu 500 medici și epidemio- 
iogf.

Activitatea instituțiilor sanitare a 
înregistrat succese importar In anii 
puterii populare, numărul paturilor 
de spital a crescut de aproape trei 
ori. Au fost construite numeroase spi
tale noi. Numai la sate au fost con
struite 200 clădiri pentru spitale. 
Față de anul 1944, numărul cabine
telor meciicaie în întreprinderi a cres
cut de peste palm ori.

Cabinetele de stomatologie au luat 
de asemenea o dezvoltare rapidă. In 
prezent, îr. oiașele din Bulgaria func
ționează 14 clinici dentare cu 486 
secții și cabinete, iar la sate — 1.100 
cabinete dentare. In 1953, numărul 
consultațiilor date în cabinetele den
tare a atins cifra de aproximativ 
5.000.000.

■ Puterea populară acordă o atenție 
deosebită sănătății mamei și copilu
lui. In întreaga iară a fost înființată 
o largă rețea de centre de pediatrie. 
La sfîrșitul anului 1953, în R. P. 
Bulgaria funcționau 96 de efeșe cu 
4.180 locuri. Anul acesta. în perioada 
muncilor agricole au funcționat la 
sate 550 creșe sezoniere pentru copiii 
țăranilor muncitori. In aceeași peri 
oadă, în toate regiunile țării au fost 
deschise centre de consultații medi
cale pentru mamă și copil.

Aprovizionarea oamenilor muncii 
din Bulgaria cu medicamente și arti
cole sanitare este asigurată cu aju 
torul unei largi rețele de farmacii de 
stat, centre farmaceutice și magazi
ne de articole sanitare. In 1953, în 
țară au funcționat 507 farmacii, din
tre care 220 la sate și 1.259 de centre 
farmaceutice, dintre care 1.150 pen
tru deservirea populației rurale.

Dezvoltarea industriei cărbunelui
Cu ajutorul Uniunii Sovietice și 

datorită dezvoltării industriei bulga
re de construcții de mașini, numai în 
decurs de cîțiva ani industria căr
bunelui a R. P. Bulgaria a fost în
zestrată cu multe tipuri noi de ma
șini și utilaj.

In prezent. în mine se folosesc ex
cavatoare. buldozere, combine, com- 
presoare, transportoare, locomotive e- 
lectrice și altă tehnică, lucru care a 
permis ridicarea productivității mun
cii în 1953 cu 38.6 la sută în compa
rație cu 1948. In minele „Gheorghi

Industria metalurgică în plină dezvoltare
Industria metalurgică este o ramu

ră nouă a economiei naționale a Bul
gariei. înainte de eliberarea țării de 
sub jugul fascist în Bulgaria existau 
doar cîteva întreprinderi semimește- 
șugărești, care prelucrau cupru și fier 
vechi.

In anii puterii populare, aceste în
treprinderi au fost radical reconstruite 
si înzestrate cu cel mai nou utilaj, 
în conformitate cu cerințele metalur
giei moderne. Au fost construite noi 
fabrici de flotație, se desfășoară am
plu lucrările de construcție a u*' ”ei 
de plumb și zinc și a altor uzine. Una 
din realizările cele mai importante o 
constituie punerea în funcțiune a uzi-

Industria ușoară și alimentară 
a R P. Bulgaria în plin avînt

In anii puterii populare a crescut 
considerabil producția mărfurilor ali
mentare și de larg consum. In 1953 
s-au produs aproape de 9 ori mai 
multe țesături de bumbac, lînă și mă
tase decît în 1944. Producția artico
lelor de cofetărie a sporit de 5,2 ori, 
a conservelor de legume — de 6,7 
ori, a pieilor — de 3,8 ori etc. Tot
odată s-au lărgit și îmbunătățit con
siderabil sortimentul și calitatea măr 
furilor.

întreprinderile existente ale indus
triei ușoare au fost reconstruite și au 
fost date în exploatare alte zeci de 
întreprinderi noi. Mîndria țării o con
stituie fabricile de țesături de bumbac 
și filaturile „Ernst Thâlmann", „Bal- 
kan" — din Gabrovo și „Marița“ — 

Dimitrov“ productivitatea muncii unui 
lucrător din frontul de abataj s-a ri
dicat ia 6.500 kg. de cărbune în 1953 
față de 1.109 kg. în anul 1939.

In anii puterii populare au fost date 
în exploatare multe mine noi. In 1953, 
producția cărbunelui de pămînt a 
•rescut de două ori în comparație cu 
1948, iar producția de lignit — de 
26 ori.

In anii celui de al doilea cincinal 
investițiile capitale în industria căr
bunelui vor fi de cinci ori mai mari 
în comparație cu primul plan cincinal.

nei metalurgice „V. I. Benin" — pri
ma întreprindere metalurgică de mari 
proporții din Bulgaria. Astăzi, meta
lurgia bulgară produce pentru econo
mia națională oțel, argint, aramă bru
tă etc. Către sfîrșitul anului 1954 pro
ducția metalurgică a Bulgariei va 
spori cu 3.986,6 la sută în comparație 
cu 1948.

In cel de al doilea cincinal se pre
vede dezvoltarea continuă a industriei 
metalurgice bulgare. Uzina metalur
gică „V. I. Lenin" va fi lărgită, se 
vor termina lucrările de construcție a 
uzinei de plumb și zinc, se vor re
construi și termina o serie de alte 
întreprinderi metalurgice.

din Plovdiv, construite în anii puterii 
populare.

In vederea lărgirii producției de 
mărfuri alimentare au fost construite 
șase combinate noi. La Sofia a fost 
construită marea fabrică de încălță
minte „9 septembrie".

In industria textilă a R. P. Bulga
ria a luat o largă amploare mișcarea 
muncitorilor care deservesc mai 
multe războaie de țesut.

Pentru succesele obținute în mun
că, 15 persoane care lucrează în ca
drul industriei ușoare și alimentare 
au fost distinse cu titlul de Erou al 
Muncii Socialiste, 19 persoane au fost 
distinse cu premiul „Dimitrov", mii 
de muncitori au fost distinși cu titlul 
de „Fruntaș în producție".

Comerțul socialist 
obține mari succese

—1

In sectorul de stat și cooperatist ăl 
comerțului,“ circulația mărfurilor creș
te an de an. Astfel, în 1952 volumul 
vânzărilor a sporit cu 47,8 la sută 
față de 1948, iar în anul 1953 a cres
cut cu încă 10,7 la sută.

In primul semestru al anului cu
rent, planul cu privire Ia circulația 
mărfurilor în comerțul cu amănuntul 
a fost îndeplinit în proporție de 105,4 
la sută. Populației țării i s-au vîndut 
cu 28.9 la sută mai multe mărfuri 
decît în primul semestru al anului 
1953, între care: carne — cu 13,8 la 
sută, produse de carne și conserve de 
carne — cu 13 la sută, orez — cu 
64,7 la sută, zahăr — cu 111,2 la sută, 
țesături de bumbac — cu 65,9 la sută, 
țesături de lînă — cu 46,9 la sută, 
încălțăminte — cu 23,7 la sută mai 
mult decît în primul semestru al a- 
nului trecut.

In cursul primului semestru al a- 
nului 1954 vînzarea pe piețele coope
ratiste a crescut cu 52,1 la sută în 
comparație cu primul semestru al a- 
nului 1953, iar prețurile la produ
sele agricole au fost reduse cu 10 4 
la sută față de primul semestru al 
anului 1953.

Se deschid noi magazine mari, 
bine utilate. Numai în anul 1952 re
țeaua întreprinderilor comerciale de 
stat a fost completată cu 162 maga
zine. Dacă în anul 1944 exisiau 3.500 
de magazine cooperative, spre sfîrși
tul lunii iulie 1953 numărul acestora 
depășea 16 000. In cursul primului 
semestru al anului curent au fost în
ființate și reutilate 233 magazine, din 
care 58 specializate. Au fost de ase
menea deschise 612 întreprinderi ale 
alimentației publice.

In cursul celui de al doilea cinci
nal, cantitatea de mărfuri va crește 
considerabil, iar circulația mărfurilor 
în comerțul cu amănuntul va spori cu 
cel puțin 70 la sută față de anul 
1952. întreprinderile de stat și coope
ratiste vor vinde de două ori mai mult 
zahăr, de două ori mâi mult orez, a- 
proximativ de două ori mai multă 
carne, de 2,5 ori mai multe țesături 
de bumbac, de 3,8 ori mai multe țe
sături de lînă față de 1952.

La 9 septembrie se împlinesc 10 
ani de la victoria răscoalei populare 
antifasciste care a deschis Bulgariei 
calea spre socialism. In această pe
rioadă. cu ajutorul frățesc al Uniunii 
Sovietice, muncitorii, țăranii munci
tori și intelectualii bulgari au obți
nut succese uriașe în toate domeniile, 
au pus bazele socialismului în această 
țară.

Cuceririle dobîndite se datoresc 
conducerii Partidului Comunist din 
Bulgaria, politicii juste dusă de aces
ta. Politica partidului este baza vi
tală a orînduirii de democrație popu
lară. Ea are la bază știința marxist- 
leninistă și corespunde intereselor oa
menilor muncii.

Statul de democrație populară, ca 
formă a dictaturii clasei muncitoare 
în strînsă aliarîță cu țărănimea mun
citoare. s-a făurit în Bulgaria după 
victoria răscoalei populare de la 9 
septembrie 1944. In dezvoltarea sa, 
statul a trecut prin două etape. Pri
ma cuprinde perioada de la 9 septem
brie 1944 pînă la sfîrșitul anului 1947. 
Aceasta a fost perioada de formare și 
întărire definitivă a statului de de
mocrație populară ca formă a dicta
turii proletariatului. In acest proces 
â avut un rol hotărîtor naționaliza
rea întreprinderilor industriale și a 
băncilor, care à deschis o a doua e- 
tapă în dezvoltarea orînduirii demo
crat-populare — etapa construirii ba
zelor societății socialiste.

Politică partidului în prima etapă 
de democrație populară avea ca sar
cină să curețe și să traseze calea spre 
socialism, să creeze condițiile nece
sare pentru începerea construirii ba
zelor socialismului in Bulgaria.

Politica Partidului Comunist din Bulgaria 
forța vitală a orînduirii democrat-populare

In această perioadă, partidul a dus 
o intensă luptă pentru zdrobirea cli
cii fasciste și pentru democratizarea 
vieții sociale a țării. In aparatul de 
stat âu intrat oameni noi, provenind 
din rîndurile poporului muncitor. 
Prin înlăturarea monarhiei a fost 
proclamată ca formă de stat Repu
blica Populară. S-au luat măsuri pen
tru transformarea aparatului de stat 
pe baze democrat-populare. A 'fel, au 
fost create consiliile populare.

Odată cu aceasta, partidul și pu
terea populară au desfășurat o inten
să activitate pentru refacerea econo
miei naționale.

In prima etapă, Partidul Comunist 
din Bulgaria a luat o serie de mă
suri, ca de pildă controlul muncito
resc în întreprinderi, o nouă politică 
a prețurilor, confiscarea bunurilor 
dobîndite prin speculă sau în chip 
ilegal, impozitul pe venituri, mono
polul statului asupra alcoolului, pla
nul economic bienal etc. In această 
etapă, însă, locul hotărîtor în politica 
partidului revenea sarcinilor demo
cratice înscrise în programul Fron
tului Patriei.

Odată cu naționalizarea .întreprin
derilor industriale și a băncilor, care 
a deschis a doua etapa de dezvoltare 
a orînduirii democrat-populare și 
după înfăptuirea planului economia 
bienal, a devenit posibilă și necesară 
trecerea la construirea bazelor socia
lismului în Bulgaria. Pozițiile-cheie 
du: economia țării se aflau în mina 
statului. Uniunea Sovietică a acordat 

un ajutor generos poporului bulgar.
Politica partidului în legătură cu 

construirea bazelor economice și cul
turale ale socialismului a fost elabo
rată pe baza experienței bogate a 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. Astfel, el a pus la baza politicii 
sale industrializarea socialistă, trans
formarea Bulgariei dintr-o țară îna
poiată agrară într-o țară indii, trial- 
agrară cu o industrie socialistă pro
prie.

Odată cu industrializarea țării a 
început și transformarea socialistă a 
agriculturii. Folosind experiența Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Partidul Comunist din Bulgaria a în
ceput o muncă sistematică pentru or
ganizarea marii producții în agricul
tură prin intrarea liber consimțită a 
țăranilor în gospodării agricole co
operative de muncă.

Dună cum s-a subliniat la Congre
sul al Vl-leă al partidului, dintr-o 
țară agrară înapoiată Bulgaria s-a 
transformat într-o tară industrial- 
agrară cu o industrie socialistă pro
prie și o agricultură mecanizată, în 
care predomină sectorul socialist, cu 
un comerț, transporturi, finanțe și un 
sistem de credite nou, socialist.

Politica Partidului Comunist din 
Bulgaria a dus la transformări radi
cale și în domeniul vieții culturale. 
Potrivit hotărîrii Congresului al V- 
lea. partidul a desfășurat o activitate 
susținută pentru transformarea so
cialistă a științei. îuvățătrautului și 
artelor.

Congresul al Vl-leă al Partidului 
Comunist din Bulgaria a stabilit că 
în Bulgaria au și fost construite ba
zele socialismului, au fost create con
dițiile necesare pentru dezvoltarea 
rapidă a țării pe calea socialismului 
si pentru ridicarea’ simțitoare, a nive
lului material și cultural de trai al 
oamenilor muncii.

Potrivit acestei politici. Congresul 
al Vl-lea al partidului a trasat pro
gramul dezvoltării’ planice continue â 
economiei naționale, subliniind deo
sebita importanță a avîntului agricul-' 
furii. Directivele cu privire la cel de 
al doilea plan cincinal, adoptate de 
Congres în domeniul industrip; pre
văd în primul rînd asigurarea dezvol
tării electrificării și producției de căr
bune, ă metalurgiei neferoase și spo
rirea producției de mărfuri de consuni 
popular; în domeniul agriculturii — 
asigurarea unui avînt ^ontinuu al 
producției agricole, lichidîndu-se ră
mânerea în urmă în creșterea anima
lelor. Directivele prevăd îmbunătăți
rea’ continuă a ocrotirii sănătății 
populației îmbunătățirea învățămîn- 
tului general Congresul ai Vl-lea al 
partidului a trasat sarcina transfor
mării tuturor instituțiilor științifice 
si culturale și realizarea unei legă
turi cîf mai strînse a acestora cu 
practica construirii socialismului si 
intensificarea luptei împotriva rămă
șițelor ideologiei burgheze.

Poporul bulgâf întîmpină cea de a 
10-a aniversare a eliberării pătrief 
sale strins unit în jurul Partidul^’ 
Comunist din Bulgaria, hotărit să 
ducă pînă la capăt construirea socia
lismului ti Patria sa. (Agerpres)
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Poporul știe să-și aleagă prietenii, 
iar cînd ajunge să-și pună cu încre
dere nădejdile în ei, atunci îi încojoa- 
ră cu dragoste sădindu-și în suflet 
fiori rare, ale căror roade nu întîrzie 
să se arate. /

Cîte cîntece, cîte balade și doine 
de-ale noastre vorbesc de prietenii 
poporului, cîte basme nu-și fac din ei 
eroi dragi și cît de des nu te-ai oprit 
mut de admirație în fața cîte unei lu
crături în lemn, os, piatră, metal sau 
sare, ieșită din mîna vreunui artist 
anonim, care-si spunea în acest fel 
dragostea față de cel care l-a ajutat 
la greu. Uneori, chiar lucrurile de 
casă exprimă acest sentiment, tn 
măsura specificului lor... Sînt puține 
cumva vasele de lut ars pe smalțul 
cărora găsești această temă ? Oara 
nu-s destul de numeroase covoarele 
țesute cu motive naționale, cusăturile 
de pa iile țărăncilor, de pe unele piep
tare, care ne vorbesc de prietenii le
gate peste veacuri ? Aceasta e o tra
diție intrată în viața poporului nostru 
și care astăzi poate înflori mai mult 
ca oricînd, fiindcă prietenul mult cău
tat și-a găsit întrupare în marele po
por sovietic. Cel care ne-a eliberat 
a devenit în ultimii zece ani erou le 
gendar, personaj de mit popular, 
țesîndu-se în jurul lui povești din 
care deslușești recunoștință și admi
rat'? Sentimentele trezite în rîndul 
poporului nostru și-au aflat prilej de 
exprimare și-n alt fel. O ocazie s-a ivit 
și anul acesta, cu concursul de crei- 
tie populară inițiat pe întreaga țară 
de Consiliul General A.R.L.U.S. Oa
menii muncii au răspuns cu entuziasm 
acestui concurs. Mii și mii au căutat 
să-și arate priceperea, migălind zile 
și nopți asupra obiectelor, roade vii 
ale prieteniei, care urmau să fie tri
mise la concurs, pentru a le face să 
vorbească pe măsura căldurii inimii 
lor.

In Valea Jiului sămînță acestor 
roade s-a aruncat încă de mult, gă- 
sidu-șî pămînt prielnic, astfel că la 
expoziția raională de creație populară

CITIȚI
SI ABONAȚI-VĂ 

la ziarele și revistele 
sovietice pe anul 1955 

Abonamentele se pri
mesc la toate oficiile poș
tale, prin factorii poștali 
și difuzorii voluntari din 

! întreprinderi și instituții. I
I

Roadele prieteniei
au fost expuse cele mai valoroase lu
crări. După o minuțioasă selecționare, 
s-au putut vedea aici peste 50 de 
creații originale ale diferiților oameni 
din toate colțurile Văii Jiului, cu felu
rite ocupații și de vîrste diferite

Printre acestea, de la început ochii 
ți se puteau opri asupra unei machete 
măestrit meșterită, care reprezenta 
condițiile de viață și muncă ale mi
nerilor în trecut șî azi. Galeriile 
strimte, pline de noroaie, neasigurate, 
prin care se tîrau cai orbi, trăgînd 
vagonete de lemn ; oamenii cars îm
pingeau roaba sute de metri prin în
tuneric sau cărau cărbunele pe tărgi 
— vorbesc de trecutul negru peste 
care prieten’! eliberatori sovietici au 
adus lumină. Noile condiții de muncă 
sînt reprezentate în machetă prin ga
lerii largi, viu luminate, unde meca
nizarea tinde să devină peste tot stă- 
pînă, de la locomotivele electrice, 
pînă la crațere și mașini de tăiere sau 
încărcare. Autorul acestei valoroase 
creații, Berzeli Francise, de la Petri- 
la, a știut să surprindă în mod crea
tor noul și vechiul în lumina priete
niei cu Uniunea Sovietică. Pentru lu
crarea aceasta tovarășul Berlezi Fran
cise a fost distins cu premiul I pe 
raion-

Același premiu l-au luat tovărășii 
Hai Ioan, de la Filatura Lupeni,. șî 
Nanasi Ioan, de la preparația Petrila.. 
Tov. Hai. Ioan a prezentat expoziției 
o machetă lucrată în sticlă, reorezen- 
t*nd drumul parcurs de lemnul brut 
pînă la mătase artificială, iar tov. 
Nanași Ion a fost răsplătit pentru o 
pictură foarte reușită, prezentînd o 
vedere generală a minei Petrila,. pre
cum și pentru alte cîteva tablouri mai 
mici, inspirate tot din realitatea Pe- 
trilei de azi.

Tot atît de viu grăitor e tabloul în 
ulei al tov. Schmidt Ladislau, de la 
mina Petrila, care vorbește de senti
mentele încercate de creator chiar 
prin titlul, evocativ „Zorile eliberării”. 
Aici putem vedea un fragment din
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lupta ostașilor sovietici cu hoardele 
fasciste, pentru eliberarea patriei 
noastre. Pentru munca depusă la a- 
cest tablou autorul a primit premiul 
II pe raion, cum Ia fel a primit tov. 
Fekete Ioan, de la preparația Petrila, 
pentru două basoreliefuri în gips și 
tov. Schmidth Francisc, pentru o ma
chetă reprezentînd diferite unelte mi
niere. De asemenea, tov. Tellmann Io- 
sif. de la Lupeni, pentru mai multe lu
crări în ulei, tuș și o gravură în lemn, 
cum șî colectivul uzinei Vulcan, pen
tru o miniatură reprezentînd o turbină 
cu stîlpi de înaltă tensiune și trasfor- 
matoare, au luat premiul II.

La premiul III poți întîlni lampa 
de miner, de pe macheta ce simboli
zează prietenia romîno-sovietică, a 
tov. Kleibert Otto, de la mina Vulcan, 
un cojoc cu motive naționale a tov. 
Jurca Avram, de la Iscroni, o locomo
tivă „Diesel“ în miniatură cu două 
vagonete și un stîlp care luminează, 
executată de tov. Gaiță Ioan și Popp 
Iosif, de la mina Petrila, o gură de 
mină lucrată de tov. Kiss- Gheorghe, 
de la Vulcan, un abataj cameră a tov. 
Martin Ioan și Laszlo Iuliu. din Pe
troșani, o pictură a tov. Moraru Fran
cisc din Petroșani și altele, cu teme 
diferite, prezentate de tov. Bencovîcî 
Ștefan, de la Lupeni, Dombi Carol. 
de la Vulcan etc.

Mai au fost menționate zece creații 
originale, printre care se pot aminti : 
o stație de betonare a tov. Gebedi Ion. 
de la Uricani și un grup de statuete 
prezentînd un ostaș sovietic, o mi
nerită și un țăran romîn, a tov. Han- 
chis Traían de la Aninoasa.

Din aceste creații premiate pe raion 
o bună parte au fost trimise mai de 
parte, pentru expoziția regională și 
sigur că multe vor ajunge la cea re
publicană. Astfel, glasul minerilor 
noștri se va face cunoscut în întreaga 
tară și se va uni într-un imn al bu 
curiei și încrederii față de prietenii, 
din răsărit

I. STRĂUȚ
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Din întreprinderile 
raionului nostru

Alături de mineri
Tinerii muncitori de la depozitul 

de lemne al minei Lupeni sprijină 
activ lupta minerilor pentru o produc
ție sporită de cărbune. Pe zi ce trece 
ei reușesc să obțină noi succes» ia 
descărcarea și încărcarea materialu
lui lemnos pentru mină. In fruniea 
acestei acțiuni .se află muncitorii Mi- 
ron Mutașcu, Toma His, Alexandru 
Nlță, Ioan Matei șî Simion Lingurar, 
care, datorită folosirii din plin a tim
pului de lucru, își întrec zilnic sar
cinile de plan cu peste 60 la sută. De 
asemenea, tinerii muncitori Gheorghe 
Pop, Florea Iancu, Traian Jurj și Du
mitru Stan, muncind cu același elan, 
leusesc să descarce înainte de termen 
vagoanele cu material lemnos

-Și la secția gater, tinerii muncitori 
înregistrează succese frumoase. Aici; 
gaterele mînuite cu multă pricepere 
de Ioan Neacșu, Nicolae Florea șî 
alții taie cu repeziciune lemnele ne
cesare muncii minerilor. Datorită a 
cestui fapt, ei au obținut în primele 
zile din luna septembrie depășiri ale 
sarcinilor de plan de peste 25 la 
sută.

NICOLAE TUDORA 
corespondent

Aplicînd metode de muncă 
sovietice

Metodele sovietice ,de lucru sînt 
aplicate pe scară tot mai largă la 
întreprinderea 703 construcții Petrila 
Ca ui mare a aplicării acestor metode, 
muncitorii constructori obțin zi de 
zî însemnate succese în muncă.

Brigada complexă condusă de tînă- 
rul constructor Gheorghe Șun, apl’- 
cînd metoda sovietică Kutenkov, a 
realizat zilnic cu 35 la sută mai multe 
tencuieli decît avea planificat. La fel, 
brigada de muncitori constructori con
dusă de tov. Alexandru Kiss, lucrînd 
după metoda sovietică în lanț, și-a de 
pășit productivitatea planificată, pe 
primele 5 zile din această lună, cu 
30 la sută. O altă brigadă care obține 
succese frumoase este brigada de 
specialitate condttsăMe tov. Constan
tin Teodorescu. Datorită aplicării me
todelor sovietice di lucru, membrii a- 
cestei brigăzi își depășesc zilnic sar 
cinile de plan cu peste 25 la sută.

Asemenea realizări obțin și alte 
brigăzi de muncitori constructori 
printre care cele conduse de tov. Ioan 
Hotozan, Matei Grenert și Pandelîe 
Safcîuc, care îșî realizează sarcinile 
de plan în proporție de 120—140 la 
sută.

IOAN MARCU 
corespondent

Eu lucrez pe un autocamion „Zis” 
150, de 4 tone. Cu acest camion am 
parcurs 132.369 km. fără reparații. 
Normele de rulaj ale autocamionului 
sînt de 24.000 km. între două reparații 
medii și de 48.000 km. între două re
parații capitale. La distanța de 132.369 
km. cît am parcurs eu cu camionul pe 
care-1 conduc, normele de rulaj preve
deau două reparații capitale și trei 
reparații medii, reparații care de fapt 
nu s-au executat. In felul acesta eu 
am realizat o economie în valoare de 
70.000 lei.

Cum am realizat eu acest important 
succes ?

In ceea ce privește îngrijirea ma
șinii eu am aplicat metoda șoferului 
sovietic Grigorii Babkin. Astfel, eu 
schimb uleiul totdeauna Ia timp, adică 
la 2500 km. I.a fiecare schimbare de 
ulei, curăț filtrele de ulei și filtrele 
de aer ’de Ia carburator: fac aerisirea 
băii de ulei și spăl filtrele compreso
rului, schimbînd uleiul din filtre la 
timn. După 5000 km. schimb valvolt- 

1 na în cutia de viteză, la caseta de 
direcție și diferențial, strîng chiulasa 
și celelalte șuruburi și piulițe care 
s-au slăbit.

Odată la lună în cadrul controlului 
tehnic nr. 2 demontez baia de ulei șî 
o spăl ai petrol și benzină, o las să

Peste 132.000 km. fără reparații
se usuce și după ce controlez lagărele 
palier?, o montez la loc. La schimba
rea uleiului nu tom ulei curat pînă 
nu spăl motorul cu 5 litri ulei din 
grupa 100.

Autocamionul pe care lucrez a cir
culat tot timpul pe drumu”il° din Va
lea Jiului, drumuri cu gropi, pante, 
bolovani. Mașina a fost supusă deci la 
eforturi mari. Aceasta m-a făcut pe 
mine să acord mare atenție întreținerii 
mașinii, conducerii ei corecte din 
punct de vedere tehnic, executării la 
timp a controlului tehnic și reviziilor 
planificate, întreținerea cauciucurilor, 
factori care contribuie la prelungirea 
vieții mașinii.

înainte de a pleca rn cursă, eu con
trolez eu atenție starea generală a 
mașinii, plinurile, presiunea în cau
ciucuri și în rezervorul de ier, pre
cum și mersul motorului, iar dacă ob
serv o defecțipne, o înlătur imediat.

La punctul de lucru, în momentul 
încărcării, pretind încărcătorilor să 
încarce mașina egal, pe toată supra
fața platformei, pentru a nu supune 
sasiul și suspensia la eforturi laterale 
neegale. De asemenea, la descărcare, 

em grijă ca mașina sâ stea în p >zî- 
ție cît mai orizontală.

După 5—6 curse, opresc mașina 
timp de 2—3 minute și controlez în
călzii ea mâieurilor și a tamburjloi* de 
frînă, strîng frezoanele de la axele 
planetare, controlez nivelul uleiului, 
arcurile etc. Toate acestea au ca scop, 
înlăturarea din timp a unor defecțiuni.

La înapoierea din cursă găsesc 
totdeauna timpul necesar pentru ali
mentarea mașlnei cu carburanți și 
lubrefianți, și pentru controlul amă
nunțit al mașinei.

In munca de întreținere a mașlnei 
caut să respect întotdeauna datele 
planificate pentru controlurile tehnice 
și reviziile periodice și 'iau parte la 
micile reparații ce se fac mașinii în 
atelier, urmărind felul cum se execută 
aceste reparații și atrăgînd atenția 
mecanicilor asupra defecțiunilor pe 
care le-am observat.

Datorită interesului pe care l-am 
acordat întreținerii cauciucurilor eu 
am reușit să depășesc norma de ru
laj a acestora. Astfel, am parcurs 
peste 132.000 km. timp în care nu am 
schimbat decît 5 cauciucuri.

Pentru a obține aceste rezultate eu 
am respectat regulile menite să pre
lungească viața cauciucurilor! Contro
lez cu regularitate presiunea în cau
ciucuri și o mențin la 4,5 atmosfere, 
vit pornirile și opririle brusce iar la 

obstacole (șanțuri, drumuri desfun
date, trecere peste linia ferată) mic
șorez viteza. De asemenea, mîcșo-> 
rez viteza la viraje pentru a înlătura 
uzarea cauciucurilor din exteriorul 
curbelor; la fiecare 10.000 km. schimb 
cauciucurile între ele, în cruce, iar 
pe cele din spate din interior le pun 
în exterior. Pe diumurî proaste, merg 
cu o viteză de 15—20 km. și schimb 
vitezele la timp pentru a nu uza mo
torul șî întreaga mașină.

Conducătorul auto este factorul 
principal în prelungirea v’-tu mașinii. 
Respectînd toate normele tehnice el 
roate nrelungi intervalul între re
parații. In același timp, el obține și 
unele avantaje. Astfel, eu cîstig lunar 
aproape 1000 lei. In afară de aceasta 
centru parcurgerea a peste 132.000 
km fără reparații și pentru realizarea 
de economii în valoare de 70.000 lei, 
eu am fost premiat cu suma de 9000 
lei.

ION POPIRLAN 
șofer întreprinderea 709 Petroșani



STEAGUL ROȘU

Modificări în componența guvernului francez
PARIS (Agerpres). -- TASS
¡n după-amiaza zilei de 3 septem

brie a avut loc o ședință a guvernu
lui francez Ia care s-a hotărît rema
nierea cabinetului de miniștri. După 
cum se știe, în ajunul conferinței de 
la Bruxelles, cei 3 miniștri, Koenig, 
Chaban-Delmas și Lemaire, care s-au 
pronunțat împotriva „comunității de
fensive europene“, și-au dat demisia 
din guvern, deoarece nu erau de a- 
cord cu „propunerile de compromis“ 
ale lui Mendes-France. Posturile pe 
care le ocupaseră au rămas vacante.

După respingerea de către parla
ment a tratatului cu privire la „co
munitatea defensivă europeană“ și-au 
dat demisia din guvern alți trei mi
niștri, partizani ai acestei „comuni
tăți“, și anume Hugues. Claudius- 
Petit și Bourges-Maunoury.

După ședința din 3 septembrie a 
consiliului de miniștri, Mendes-Fran
ce a anunțat următoarele modificări 
în componența guvernului : Chaban- 
Delmas, „social-republican", unul din 
adversarii „armatei europene", a in- 

. trat din nou în guvern, ocupînd func- 
' ția de ministru al lucrărilor publice.

Punerea în funcțiune a unei fabrici, de penicilină 
în R. P. Bulgaria

SOFIA (Agerpres). — A.T.B.
La 5 septembrie, în apropiere de 

orașul Razgrad a avut loc solemni-

PE SCURT
— La 4 septembrie, V. Z. Lebedev, 

ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S. în Finlanda, și-a 
prezentat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Republicii Finlandeze, J. K. 
Paasikivi.

— La Delhi a sosit o delegație co- 
merciaiă ă Republicii Democrate 
Germane, care, după cum relatează 
ziarul „Hindustan Times“. va duce 
tratative cu privire la dezvoltarea 
relațiilor comerciale cu India.

— La 5 septembrie, mii de oameni 
ai muncii din orașul Leningrad au 
primit cu multă căldură pe partici- 
panții la „Cursa păcii“ sosiți pe bol
dul vaporului „Batory“.

— La cererea autorităților ameri
cane de la Bonn, Ministerul Teleco
municațiilor de la Bonn a întrerupt 

De Moustier (unul din adepții de sea
mă ai așa-numitei „Europe Unite“) 
a intrat în guvern ca subsecretar de 
stat al afacerilor externe. De Moustier 
este reprezentant al grupării de 
dreapta a „republicanilor indepen
denți“. Un alt reprezentant al acestei 
grupări, Guerin de Beaumont, care 
ocupase funcția de subsecretar de 
stat al afacerilor externe, a fost nu
mit ministru al justiției.

In afară de aceasta, în guvern au 
intrat: Emmanuel Temple („repu
blican independent") — ministru al 
apărării naționale; Avjoulat (inde
pendent din partea teritoriilor de 
dincolo de mări) — ministru al mun
cii; Julver (social-republican) — mi
nistru al industriei și comerțului; 
Monteil (AYR.P.) — ministru al să
nătății publice; AAasson (radical-so
cialist) — ministru pentru proble
mele foștilor combatanți; Gilbert- 
Jules (Uniunea republicanilor de 
siînga) — subsecretar de stat pentru 
problemele financiare și economice; 
Caillavet (radical-socialist) subse
cretar de stat al flotei maritime-mi- 
litare.

tatea inaugurării și punerii în- func 
țiune a unei fabrici de penicilină.

cu începere de la 1 septembrie legă
tura telefonică interurbană directă 
între marele Berlin și Hamburg.

— Unul din membrii delegației in
doneziene la Adunarea Generală a 
O.N.U., Manuaba, a declarat presei că 
indonezia va sprijini intrarea R. P. 
Chineze în Q.N.U., în conformitate 
cu politica externă independentă dusă 
de țara sa.

— Agenția „Associated Press" a- 
nunță că marți a fost eliberat din în
chisoarea Werl (-zona de ocupație en
gleză din Germania occidentală) cri
minalul de război nazist Kurt Meyer, 
fost general maior comandant al di
viziilor de tancuri S.S. Inițial, el fu
sese condamnat la moarte de un tri
bunal canadian.

Declarațiile provocatoare ale lui Adenauer 
la adresa Franței 

stîrnesc indignarea opiniei publice franceze
BONN (Agerpres). — In cadru 

unui discurs -adibdifuzat sîmbătă 
seara, cancelarul Adenauer a făcut din 
nou o serie de declarații provocatoare 
la adresa Franței.

Cr'ticînd cu violență Adunarea Na
țională franceză pentru faptul că a 
respins tratatul C.D.E.. Adenauer a 
declarat că nu ar fi just ca „Europa 
să depindă la infinit și să fie influen
țată de votul unui anumit număr de 
deputați ai Adunării Naționale”.

Adenauer a acuzat Adunarea Națio
nală franceză că „nu și-a jucat rolul” 
—.bineînțeles’ acela care îi fusese 
atribuit de revanșarzii de la Bonn și 
de monopoliștii americani, și a califi
cat atitudinea Franței drept „regreta
bilă și îngrijorătoare”. De asemenea, 
cancelarul a reproșat primului mi
nistru francez. Mendes-France. atitu
dinea adoptată în cadrul conferinței 
de Ia Bruxelles și a conferinței de la 
Geneva.

Discursul cancelarului de la Bonn 
a provocat o vie indignare în rîndu- 
rile opiniei publice franceze.

„Adenauer ar fi mai bine inspirat, 
scrie „L’Aurore”. dacă s-ar ocupa mai

Conferința de la Manilla s-a deschis sub semnul 
puternicelor divergențe înfre participanți

MANILLA (Agerpres). — La 6 
septembrie a început Ia Manilla con
ferința convocată de S.U.A. în vederea 
semnării pactului agresiv al Asiei de 
sud-est — SJE.A.T.O.

Conferința de la Manilla a început 
sub semnul puternicelor divergențe 
existente între cele opt state partici
pante la aceste discuții.

In discursul său, Dulles șl-a expri
mat amărăciunea pentru faptul că 
unele țări asiatice din zona propusu
lui tratat, și mai ales Laosul, Cam- 
bpdgia și Vietnamul baodaist lipsesc 
de la conferință

Intr-adevăr, după cum reiese din 
comunicatul dat publicității dtlpă pri

-j'jțin intens de problemele parlamen
tare franceze. Cu ce drept consideră 
cancelarul că poate acuza parlamen
tul francez de a nu-și fi jucat rolul, 
de a se fi dezmințit pe el însuși, de a 
se fi eschivat printr-un vot de proce
dură și pe primul ministru de a nu avea 
nici o majoritate în spatele lui? Aces
tea sînt — Adenauer va permite să 
i se reamintească — probleme care 
privesc Franța și în care nu se poate 
concepe să se amestece un șef de 
guvern al altui stat”.

Ziarul „Liberation“ scrie: „Strigă-' 
fele lui Adenauer ascund prost un 
eșec crescînd, precum și faptul că can 
celarnl se află în derută în fața pră
bușirii întregii sale politici. In reali
tate, nu poate exista o reînarmare a 
Germaniei fără Franța. Statele Unite 
și Adenauer știu acest lucru. Franța, 
ca și majoritatea germanilor, nu do
rește reînarmarea. Ea vrea pace șl 
dezarmarea. Dar Adenauer este înspăi- 
mîntat de spectrul destinderii interna
ționale șî de o înțelegere între Franța 
șl U.R.S.S. Pentru a goni acest spec
tru el se întoarce la cuvintele lui Hit- 
Ier”.

ma zi a conferinței, în urma opoziției 
celorlalți participanți la Manilla, s-a 
hotărît suprimarea din primul para
graf al articolului 4 al proiectului tra
tatului S.E.A.T.O. orice mențîune cu 
privire la Cambodgia, Laos și Viet
nam. Pe de altă parte s-a decis înse
rarea în preambulul pactului a unui 
paragraf în care semnatarii tratatului 
iau notă de acordurile realizate la con- 
ierința de la Geneva. Aceasta consti
tuie fără îndoială o înfrîngere a punc
tului de vedere american care urmărea 
ca prin includerea celor trei state în
doctrineze în pactul S.E.A.T.O. să ză
dărnicească acordurile realizate Ia 
conferința de la Geneva.

Patrioții francezi au repurtat o vic
torie importantă, împiedicînd ratifi
carea tratatelor nefaste care pericli
tează securitatea și independența na
țională a țării.

Desigur că nu toți cei din Franța 
și de dincolo de frontierele ei au pri
vit cu bunăvoință hotărîrea parlamen
tului francez.

In seara zilei de 31 august, în timp 
ce majoritatea membrilor Adunării 
Naționale intona „Marsilieza", imnul 
național francez, inspiratorii „armatei 
europene". Bidault, Schuman, Rey- 
naud și complicii lor au părăsit în 
mod demonstrativ sala de ședințe. 
Timp de mai bine de doi ani în Fran
ța s-a desfășurat, cu sprijin din a- 
fară, o largă campanie de propagan
dă în favoarea „armatei europene“. 
S-au cheltuit milioane de dolari și 
franci, s-au irosit mii și mii de tone 
de hîrtie, s-au rostit nenumărate dis
cursuri. Și după toate acestea parti
zanii „armatei euiopene“ s-au încu
metat să se plîngă în Adunarea Na
țională că nu au avut, chipurile, posi
bilitatea să-și exprime părerea.

Comentatorii francezi spun în mod 
spiritual, specific francez, că în par
lamentul francez ziua de 30 august 
a fost ziua înmormîntării „armatei 
europene“. Comentatorul ziarului a- 
merican „New York Times", Reston, 
scrie că fuhcționarii Departamentu
lui de Stat al S.U.A. au considerat 
ședința Adunării Naționale „ca în- 
morrnîniarea unui vechi prieten al 
lor".

In corespondențele primite din Ita
lia și Germania occidentală, ziarul 
„Figaro“ arată că rezultatele votu-

Este necesar să se împiedice remilitarizarea 
Bermaniei occidentale sub orice formă

lui din Adunarea Națională au pro
vocat „confuzie la Roma“ și „conster
nare la Bonn, unde se așteaptă noi 
demersuri din partea Londrei și Was
hingtonului".

Ziarul publică o scurtă declarație 
făcută la 30 august de Mendes- 
France pe culoarele palatului Bourbon, 
după vot. „Guvernul francez, a spus 
el, își menține neclintit și fără re
zerve devotamentul față de Uniunea 
Atlantică, care a fost și va rămîne 
totdeauna principiul iui".

Presa franceză comentează pe larg 
hotărîrea parlamentului care a res
pins tratatele de la Bonn și Paris. 
Se subliniază că această hotărîre a 
fost adoptată cu 319 voturi și 264 
contra, adică cu o majoritate de 55 
voturi. împotriva C.D.E. au votat toți 
deputății comuniști și progresiști. 
Din cei 105 deputați-socialiști, 53 au 
votat împotriva „armatei europene". 
Aceasta a dus la o ascuțire și mai 
mare a contradicțiilor în sînul parti
dului socialist. Comitetul de condu-’ 
cere al socialiștilor a hotărît să ex
cludă din partid pe deputății Jules 
Moch, Daniel Mayer și Max Lejeune, 
acuzîndu-i că prin protestele lor ac 
tive împotriva „armatei europene“ ei 
ar fi „încălcat disciplina de partid". 
Firește că represaliile împotriva gru
pului de deputați-socialiști nu pot re
zolvă contradicțiile existente în parti

de G. RASSADIN
dul socialist, dar ele vor provoca pro 
teste din partea socialiștilor de rînd.

In cursul votării s-a produs o sci
ziune și în rîndurile radicalilor: 34 
dintre ei au votat împotriva tratatu
lui cu privire la „armata europeană", 
iar 33 pentru.

Nucleul principal din tabăra parti
zanilor „armatei europene“ l-au for
mat deputății din partea partidului 
catolic M.R.P. din care fac parte cei 
mai activi promotori ai politicii ame
ricane în Franța.

Rezultatele votului din Adunarea 
Națională franceză arată că tratatele 
de la Bonn și Paris.au fost respinse 
cu o majoritate mai mare decît cea 
constituțională. Aceasta înseamnă că 
în parlamentul francez există forțe 
național-patriotice suficient de puter
nice, capabile să sprijine o politică 
cu adevărat independentă și pașnică 
a Franței.

In cursul dezbaterilor, în parla
mentul francez s-au conturat două o- 
rientări. Partizanii „armatei europe
ne“ au susținut cu perseverență orien
tarea atlantică în politica externă a 
Franței. Nesocotind interesele națio
nale, ei au împins și continuă să îm
pingă țara pe calea primejdioasă a 
reînvierii militarismului german.

Pe de altă parte, în parlamentul 
francez se întăresc pozițiile și influ
ența cercurilor care se pronunță pen

tru înlăturarea încordării în situația 
internațională, pentru tratative între 
marile puteri în scopul rezolvării paș
nice a problemei' germane.

La Paris se subliniază cu satisfac
ție că eșuarea proiectului „armatei 
europene" creează o atmosferă favo
rabilă pentru noi tratative internațio
nale. „Respingerea armatei europene 
pune pe primul plan ideea unei con
ferințe a celor patru mari puteri", 
scrie ziarul ..Combat“.

Patrioții francezi își dau seama că 
odată cu eșuarea tratatului de la Pa
ris nu dispare primejdia reînvierii 
militarismului german. Dușmanii oă- 
cii nu au renunțat la planurile lor 
criminale. Ei vor încerca să caute un 
nou paravan pentru a camufla reîn
vierea wehrmachtului german.

. Comentînd hotărîrea Adunării Na« 
ționale, ziarul „L’Humanité“ subli
niază în mod just că „imperialiștii a’ 
mericani. care și-au intensificat pre- 
siunea pentru ca înarmarea revanșar
zilor germani să se facă cu ajutorul 
„comunității defensive europene", nu 
vor renunța la planurile lor. Victoria 
repurtată va constitui o etaoa hotă- 
rîtoare în lupta neutru zădărnicirea’ 
manevrelor imperialiștilor americani 
și ale agențiior lor. Acum, cînd „co
munitatea defensivă europeană" a fost 
respinsă, este necesar să se împiedice 
remilitarizarea Germaniei de la Bonn 
sub cricare altă formă. Este necesar 
să se depună toate eforturile pentiu 
asigurarea păcii în Europa și pentru 
reglementarea definitivă a problemei 
germane pe cale democratică și paș
nică. (Agerpres). j
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