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Tot sprijinul activității 
posturilor utemiste de control De pe cuprinsul patriei noastre
Hotărîrile partidului și guvernului nostru 

sunt menite să ducă la dezvoltarea eco
nomiei na’ionale, la ridicarea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor muncii prin 
sporirea producției bunurilor de larg consum, 
.sporirea productivității muncii și reducerea 
Apretului de cost

O contribuție însemnată pentru încununa
rea cu succes a străduințelor tineretului în 
realizarea acestor sarcin', sunt și posturile 
utemiste de cont:ol Ele sunt acele forme de 
muncă specifice tineretului care luptă necon
tenit pentru descoperirea și. folosirea rezer
velor interne ale întreprinderilor, pentru 
realizarea de economii, duc o acțiune susți
nută împotriva manifestărilor de indisci
plină, a nepăsării, a tendințelor de chiul, 
critică pe cei rămași în urmă și scot la 
iveală alte lipsuri ce se manifestă în pro
cesul de producție.

Uniunea Tineretului Muncitor străduindu-se 
să îndeplinească sarcinile încredințate de 
partid a înființat — după exemplul Comso- 
molului — în organizațiile de bază din în
treprinderi, fabrici și uzine, peste 2500 pos
turi utemiste de control.

Prin activitatea lor de până acum, postu
rile utemiste de control au dovedit că sunt 
capabile să ajute organizațiile de bază 
UT M și conducerile întreprinderilor în des
coperirea și înlăturarea multor lipsuri ivite 
în munca de producție. Membrii multor pos
turi utemiste de control s’au dovedit a fi 
gospodari pricepu;i care știu să vadă ceeace 
împ:edica buna desfășurare a muncii și să 
critice cu asprime pe cei vinovați Tocmai 
datorită activității susținute a posturilor 
utemiste de control, s-a reușit în unele între
prinderi ca utemiștii șl tinerii, să lupte mal 
activ pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, 
să dea produse mai multe, de calitate mai 
bună și mai Ieftine.

Spre exemptu, poslul utemist de control 
dela uzinele textile „Timișoara'4 al cărui res
ponsabil este tânăra Florica Puiu, este un 
post fruntaș, cu o bogată experiență Când se 
semnalează o defecțiune, care împiedică buna 
defășurare a procesului de producție sau 
atunci când se constată că unii tineri fac 
risipă de materiale, dau rebuturi sau pro- 
duse de proastă calitate, membrii postului 
utemist de control Întreprind raiduri și scot 
cu curaj lipsurile la Iveală. In urma aces
tor raiduri membrii postului utemist de con
trol țin consfătuiri unde analizează cele 
constatate, găsesc cauzele acestor lipsuri și 
fac propuneri organizației de partid, direc
țiunii și organizației de bază U.T.M. pentru 
lichidarea lor.

Intr’o asemenea consfătuire ținută cu 
cîtva timp în urmă. în urma raidului între
prins, membrii postului utemist de control au 
discutat, felul în care se străduiesc tinerii să 
dea produse mal multe, mai ieftine șt mai 
bune Din cele constatate pe teren precum 
și din discuții a ieșit la iveală faptul că 
tinerii nu acordă atenția cuvenită procesului 
de producție, că reparațiile la mașini nu 
sunt făcute totdeauna cu atenție și că revi
ziile mașinilor nu 6e fac tn mod periodic. 
In urma propunerilor făcute s’au luat măsu
rile necesare, care au avut drept rezultat îm
bunătățirea calității produselor. Tinerele 
Ioana Tofan, Ana Rosan, Viorica Murgu șl 
altele dau acum produse de calitate superi

oară iar tinerele Elena Tcrdat șl Eva Catar 
giu au îmbunătățit cu mult calitatea firelor 
Deasemeni în urma propunerilor membrilor 
postului utemist de control, tinerii din sec 
ția filatură prelucrează până la capăt semi 
tortul, de pe bobine. Postul utemist de con
trol, dela uzinele „Timișoara" luptă activ ș' 
împotriva birocratismului, formalismului și 
nepăsării.

O activitate multilaterală duc și posturile 
utemiste de control dela I.M.S. Roman ți 
atelierele C.F.R. Pașcani.

O parte din succesele obținute de aceste 
posturi utemiste de control se datoresc 
muncii politice dusă de comitetele organi
zațiilor de bază U T.M., care s-au preocupat 
de îndrumarea permanentă a activității lor

Totuși, în această direcție s’au manifestat 
și o serie de lipsuri Lipsa cea mai gravă 
este aceea că multe comitete de organizații 
de bază U.T.M nu se interesează de activi 
tatea posturilor utemiste de control le lasă 
la voia întâmplării, sau duc o muncă for
mală cu ele. Comitetul organizației de bază 
U.T.M. dela fabrica „6 Martie" din Curtea 
de Argeș, de pildă, trecând la reorganizarea 
postului utemist de control, s'a mulțumit 
doar să numească pe tinerii care fac parte 
din postul utemist de control ne mai Ingri- 
jindu-se ca acesta să-și întocmească un plan 
de muncă și să desfășoare o activitate sus
ținută. Fără îndoială că acest sistem de a 
munci, cu totul format, nu a dat rezultate'e 
dorite. In unele fabrici, ca de pilda la intre 
prinderea „Dorobanțul" din Ploești, mu tă 
vreme în secția țesătorie, deși se simțea ne 
voia, nu a fost organizat niciun post ute
mist de control, in timp ce la secția de tors, 
erau înființate patru posturi.

Comitetele organizațiilor de bază U.T.M. 
comitetele raionale șl orășenețti U.T.M.. a’J 
datoria, in scopul îmbunătățirii calității pro
duselor, descoperirii șl folosirii rezervelo-- 
interne. realizării de cât mai însemnate eco
nomii. și educării tineretului In spiritul dis
ciplinei socialiste, să acorde posturilor ute
miste de control atenția cuvenită Ele sunt 
datoare să le îndrume șl să le controleze cu 
perseverență, să organizeze consfă'uiri în 
care să se desbată activitatea posturilor ute
miste de control, să generalizeze experiența 
lor pozitivă.

Pentru a lupta cu succes împotriva lipsu 
rilor și defecțiunilor Ce se mai manifestă în 
unele fabrici și uzine este necesar ca corni 
tetele orășenești și raionale U T.M. să spri 
jine organizațiile de bază U T.M. în munca 
de creiare de noi posturi utemiste de con
trol și de activizare a celor existente 
Comitetele organizațiilor de bază U.T.M. 
sunt datoare să vegheze ca planurile de 
muncă ale posturilor utemiste de control 
să fie axate, în special, pe problemele c»4e 
mai importante care privesc îndeplinirea la 
timp a planului de producție, folosirea re 
zervelor interne ale întreprinderilor, reduce
rea prețului de cost, realizarea de economii șî 
îmbunătățirea calității produselor.

Preocupându-se îndeaproape de activitatea 
posturilor utemiste de control, comitetele 
organizațiilor de bază U T M vor face ca 
acestea să aducă un aport însemnat, luptei 
pentru ridicarea continuă a nivelului ma’e- 
rial și cultural al celor ce muncesc și muncii 
de educare comunistă a tineretului.

Crește familia colectiviștilor
ARAD (dela coresponden

ta noastră)
In urmă cu cîteva zile '>a 

gospodăria colectivă „Drum 
Nou" din Zăbrani s-a sărbă
torit împărțirea veniturilor.

Colectivistul Florea Tude- 
raș, împreună cu ginerele și 
fiica sa. tinerii Teodor și 
Romelia, au muncit cu dra
goste tot anul. Pe cărțile lor 
de muncă s-au adunat 715 
zile

Grâul cu spicele aurii a 
fost bine îngriji: Și recoltat 
la timp De aceea s'a obținut 
o recoltă sporită la hectar. 
Pentru munca depusă fami
lia lui Toderaș a primit 
5853 kg. de grâu, revenind 
pentru o zi-muncă peste 9 
kg. și jumătate.

Ca dînșli răsplată frumoa
să au primit încă mulțl co
lectiviști.

Nu mal departe Gheorghe 
Veșcan împreună cu cei doi 
băieți ai sâi, utemiștii Matei 
și Lazăr Veșcan au lucrat 
620 zile perttr-j care au pri
mit 5927 kg. griu și alte sute 
kilograme de alte cereale.

Mulți țărani muncitori cu 
gospodării individuale s-au 
convins cu acest prilej de 
roadele muncii în colectiv. 
Ca urmare familia gospodă
riei colective din Zăbrani s-a 
mărit cu frică 37 de familiL 
în scurt timp, după împărți
rea veniturilor 8 familii au 
făcut cereri. Tot mai multi 
țărani pornesc cu încredere 
pe drumul gospodăriei colec
tive.

conduce bine 
montaj

bîne «rufatâ exista pericolul 
să se gripeze sau chiar să 
se rupă vribrochenul In 
timpul funcționării moto
rului. Uite, de aici mai tre- 
buește luat cu șabăruL

După indicațiile șefului 
mecanic, trtemtstul Vâsle 
Chivu continuă păsuirea cu
zineților apoi montă la loc 
vilbrochenul Linia de arbore 
era bine aranjată „Ce mult 
prinde sfatul unui meseriaș 
bun4* își zise bucuros Vasile 
Chivu. De atunci el a învățat 
practic cum să aranjeze linia 
de arbore.

Grija șefului mecanic față 
de tineri se observă și la 
cursurile de calificare unde 
le predă cu dragoste lecțiile 
teoretice. Dar mai cu seamă 
Ii place să-l ajute în mod 
practic. Și aceasta dă bune 
rezultate în ridicarea cali
ficării. Ajutați in felul a- 
cesta utemiștii mecanizatori 
Vasile A. Ion, Ștefan (1 ieo>- 
ghe, Ivan Constantin, Vărău- 
ță Marin și Mușat Constan
tin au devenit fruntași în 
munca de reparații.

Vasile Chiou 
munca la

(Dela corespondentul nos
tru)

Supărat ca în ziua aceea 
nu a fcst niciodată Chivu 
Vasile Mihai Perverse. șe’il 
echipei lăsase totul pe sea
ma sa Și la montaj trebue 
să ai multă pricepere în 
meserie. II necăjea peste 
măsură aranjarea liniei de 
arbore. A montat de m3Î 
multe ori vflbrochenul moto
rului pentruca ax>i iar sâ-1 
demonteze.

Șeful mecanic, al S.M T-- 
ului Frăsinet, din regiunea 
București comunistul Anton 
loachim, fiind ca denbicei 
printre muncitori, observând 
că Chivu e ’n încurcătură, 
s’a apropiat de el șl l-a În
trebat :

— Te văd tare necăjit, to
varășe Chivu. Ce nu-ți mer
ge?

— Păsuirea asta a cuzine
ților mă scoate din răbdări... 
și tovarășul Perverse a ple
cat tocmai acum în concediu,

— Fii răbdător, tovarășe. 
Păsuirea cuzineților cere 
multă răbdare și atenție că 
dacă linia arborelui nu este

Spectacol de gală cu piesa 
VIai cu Vodă

Luni seara, la Teatrul Ar
matei din Bd. Magheru, a 
avut loc spectacolul de gală 
cu piesa „Vlaicu Vodă44 de 
Al. Davilla.

La spectacol au luat parte 
membrii ai guvernului, frun
taș: în producție, oameni ai 
știin‘el, artei și culturii, mi
litari, etc.

Piesa a fost pusă în scenă 
de maestrul emerit al artei 
Ion Șahighian, iar rolurile

principele au fost Interpreta
te de George Vraca, artist 
emerit (Vlaicu Vodă), Agep- 

.’ina Macri Eftimiu (Doam
na Clara), Dan Nicolae (Ro- 
mîn Gruie). Din distribuție 
au mai făcut parte: Constan
tin Vintilă, G. Sion, Ion Ra
du, Grigore Anghel, C. Gu
riță și alții.

Decorurile sunt semnate 
de Traian Cornescu. Specta
colul s’a bucurat de succes.

(Agerpres).

La fabrica de produse chimice „Vesta" din Oradea, se lucrează diferite medica
mente necesare oamenilor muncii.

Fotografia noastră înfățișează pe inginerul utemist Moise Dumitru și pe ute- 
mista laborantă Spinu Marfa făcând experiență in laboratorul fabricii

Foto: RADU COST1N

Contractări de animale mici
CLUJ (de'.a trimisul nos

tru Petre Lungu).
Organele O.R.A.CA. acor

dă o importanță deosebită 
contractărilor de animale ti
nere. Chiar din primele zile 
dele apariția Hotărîrii Coo- 
siliu'ui de Miniștri și a .C.C. 
al P.M.R. cu privire la îm
bunătățirea sistemului de 
achiziții și contractări de 
animale și produse animale, 
organele O.R.A.C.A. au în
treprins o serie de acțiu ii 
importante în rândurile ță
ranilor muncitori dela sete, 
explicindu-le avantajele o- 
ferite acelor țărani munci
tori care Eontractează cu 
statul creșterea și îngrășa- 
reo animalelor.

Totodată organele ORACA 
au explicat țăranilor munci
tori că în felul acesta ei 
contribue la creșterea bunel 
stări materiale a lor și a în
tregii populații muncitoare, 
că astfel își îndeplinesc o 
înaltă îndatorire patriotică. 
Pentru a îndeplini această 
sarcină toate organele re
gionale si raionale ORACA 
au desfășurat o temeinică 
muncă de teren In fiecare 
comună a fost recrutat cîte 
un achizitor, în deosebi din 
rândurile tinerilor și s-a dus 
o serioasă muncă de în
drumare și pregătire a noi
lor cadre.

Din momentul când țăra
nii muncitori eu început să

se convingă de avantajele 
mari ce li se acordă atunci 
când contractează animale 
cu statu'., organele ORACA 
au explicat deasemeni țăra
nilor muncitori că ei pot 
contracta chiar și animale 
mici. Firește acest lucru 
e stârnit un viu Interes în 
rândurile lor. In timp de 28 
de zile, pe întreaga regiune 
s-au contractat 289 viței în- 
dep!inindu-se planul în pro
porție de 180 la sută. Reali
zări asemănătoare s-au ob
ținut și la contractarea . ce
lorlalte animale tinere. Miei 
s-au contractat 4.525 capete, 
porci 400 capete etc. Trebue 
subliniat că aceste realizări 
sunt numai un început din 
activitatea O.R.A.C.A. De 
curind tovarășii din condu
cerea oficiului regional în 
frunte cu Dubău Zaharia, 
director, Herman Solomon 
conducător tehnic, Gilea 
Ovidiu, șeful serviciului con
tractări, au elaborat un plan 
de măsuri amănunțit, tn 
care se prevede ca pe viitor 
să se acorde o atenție și mai 
mare muncii de teren orga- 
nizîndu-se consfătuiri și în- 
tîlniri cu țăranii muncitori, 
la care să se discute mal 
mult problema contractări
lor șl a avantajelor cîștl- 
gete prin contractări.

Consfătuirea 
cadrelor 

de conducere 
ale școlilor medii 

tehnice
In aula Facultății de Ști' 

ințe Juridice din Capitală, 
luni dimineața au început lu
crările consfătuirii cadrelor 
de conducere ale școlilor 
medii tehnice din țară

In cuvîntul de deschiiere, 
acad prof. Hie Murgulescu, 
Ministrul învățământului, a 
arătat că scopul acestei 
consfătuiri, prima ia care 
participă cadrele de conduce
re din întreaga tară, este de 
a analiza activitatea iesfă- 
șuratâ în primul semestru al 
acestui an școlar, de a lua 
măsuri în ve icrea îmbunătă
țirii procesului de învățămint 
in școlile medii tehnice din 
țara noastră.

A luat apoi cuvîntul Ni
colae Boiogan directorul 
școlilor medii tehnice din 
Ministerul Invă;ămînt'jlui, 
care în darea de seaiă ;.ae- 
zentată a analizat rezultatele 
obținute în primul semestru 
și sarcinile ce se pun în ve
derea închiderii cu bun.- re
zultate a anului șco'ir în în- 
vătămîntul mediu tehnic.

Referatul a fost urmat de 
întrebări șl discuții.

Consfătuirea va continua 
în cursul zilei de miine.

(Agerpres)

Fapte noi 
dintrun 

singur raion
In viața comunelor din ra

ionul Caransebeș se petrec 
mereu fapte noi, mărturie a 
transformărilor prin care tre
ce patria noastră Se coas- 
truesc cămine culturale și 
noi școli, se lărgește rețeaua 
comerțului de stat și coope
ratist, se înfăptuiesc tot fe
lul de realizări edilitare.

In comunele Iaz și Buchln, 
de pildă s au Inaugurat de 
curînd cămine culturale, laț 
în comunele Bosvanița șt 
Bucovlța, se construesc a- 
cum, prin autoimpunere, că
mine culturale. In alte comu
ne ca Manga, Vama Marga, 
Armeniș precum și în satul 
Gorena se construesc școli. 
In satil Brebur Nou s-a ter
minat construcția școlii, iar 
în satul Zor lentul Mare școa
la a fost refăcută și s-ă 
construit un. cămin cu'turaj 
nou.

In comunele raionului Ca. 
ransebeș se efectuează azt 
lucrări la care în trecut ță
ranii muncitori de aici nici 
nu îndrăzneau să viseze. 
A fost amenajat un internat 
pentru copiii țăranilor mun
citori.

Sfaturile populare se în
grijesc de efectuarea unor 
lucrări cum ar fi, de pildă, 
amenajarea de drumuri, con
struirea de podețe etc. Nu
mai in comuna Rusca Mon
tana s-au construit și repa
rat nrin autoimpunere, nu
meroase rodete.

Pentru îmbunătățirea a- 
provizionării țăranilor mun
citori cu cele necesare se 
deschid mereu noi magazine. 
Recent, în comuna Armeniș, 
s-a deschis mr magazin u- 
niversal. Iar în comuna Te- 
regova, este în curs de des
cindere un alt magazin

Noi și frumoase realizări 
se înfăptuesc în comunele și 
satele raionului Caransebeș; 
Și toate acestea fac viața ță
ranilor muncitori mai îndes
tulată, mai bună, mai fru
moasă !

Coresbun lent, 
VICHENTE HAMAT

Inițiatorii
Cu cîtva timp în urmă la S.M.T. Deta, 

regiunea Timișoara, repararea inventaru
lui necesar campaniei de primăvară se 
desfășura cu încetineală șl defectuos. P’nă 
la 9 ianuarie 1954 se reparaseră doar 6,9 
la sută din tractoare. Această situație, 
sb datora faptului că o serie de tineri 
tractoriști linseau nemotivat dela lucru, 
că „discinlinia lipsea multora dintre ei în 
timpul luciului, tai conducerea stațiunii 
nu luase din tlm>D măsuri pentru buna 
desfășu:are a reparațiilor.

Dar colectivul S.M.T.-ului din Deta nu 
s-a putut împăca cu aceste nereguli și 
acte de indisciplină. Primind un puternic 
sprijin din partea comitetului raional de 
partid șl a comitetului raional U T.M din 
Deta, colectivul S.M T. Deta, a început să 
înlăture lipsurile. Reparațiile au încenut 
să se desfășoare mai bine. Mat mult, me
canizatorii dela S.M.T. Deta au dat un 
Imbold și altor mecanizatori din regiune. 
EI au chemat toate S.M.T -urile din re
giune la întrecere, pentru terminarea la 
timp și în bune condîțiuni a reparațiilor. 
Azi, inițiatorii întrecerii sunt la înălți
mea angajamentelor. Pînă la data de 29 
ianuarie 1954 ei reparaseră 45 la sută din 
tractoare, 40 la sută grape, 25 la sută 
semănători, 60 la sută din batoze, pluguri 
ș' altele. Creșterea aceasta de 38 la sută 
in t mp de 11 zile reprezintă un serios 
succes

La obținerea acestor succese într-un 
timp atît de scurt, dela pornirea între
cerii, o contribuție însemnată a dat și 
organizația de bază U.T.M. din stațiune. 
In cadrul unei adunări generale s-a dis
cutat importanța terminării la timp și In 
bune condîțiuni a reparațiilor, au fost 
criticați tinerii care lipseau dela lucru 
nemotivat sau cei care lucrau de mîn- 
tuială.

In urma adunării generale, contribuția

Să terminăm la
întrecerii

tinerilor tractoriști a crescut cu mult. 
Comitetul organizației de bază U.T.M. n-a 
încetat însă să se preocupe de munca 
politică. Agitatorii utemîști Lesănescu 
Mircea, Mitu Petru sunt mereu în rîndu- 
rile tinerilor, ii încurajează în muncă, ii 
ajută cu sfaturi. Tot ei sunt acela care 
în timpul liber țtn conferințe, cu diferite 
probleme legate de munca tractoriștilor.

Gazeta de perete a adus șî ea o con
tribuție însemnată la accelerarea repara
țiilor. Corespondenții voluntari Drăgocea 
Ion, Chîser Constantin, Hegnl Valeria — 
cei mal buni activiști ai gazetei de pe
rete — popularizează experiența înaintată 
a utemiștilor, critică cu asprime pe cei 
care nu dau atenția cuvenită reparațiilor. 
Ir» fruntea întrecerii se află echipele to
varășului Pavel Spertl și a utemistulul 
Bartolov dela 6ecțla de montaj. Aces
te echipe au montat cele mai multe 
motoare. Deasemenea s-au mal evi
dențiat utemiștii Farkaș Anton și Wuch 
losif care au executat reparații de bună 
calitate.

Ceeace a dus la accelerarea reparațiilor 
a fost buna organizare a muncii și apli
carea metodei sovietice Bugacev. Postul 
utemist de control, prin raidurile sale pe
riodice în secții, a contribuit la înlătura
rea lipsurilor și defecțiunilor, la îmbună
tățirea calității reparațiilor, precum și la 
întărirea disciplinei. O activitate bogată 
a desfășurat utemistul Ștefan Vasile, 
membru al acestui post utemist de con
trol, pentru care fapt a fost evidențiat.

Realizările obținute până acum de acest
S.M.T., elanul cu care muncește întregul 
colectiv în întrecerea socialistă, conștitue 
garanția sigură că S.M.T. Deta va reuși 
să termine reparațiile conform angaja
mentului luat cu ocazia întrecerii.

timp reparațiile mașinilor
Unde dCâteva cifre

■ In mal multe SMT -uri din regiu
nea Timișoara, reparațiile Inventarului a- 
gricol se desfășoară nepermis de încet.

Până acum câteva zile la S.M.T. Ză- 
gujeni nu se reparase niciun tractor. Au 
fost reparate doar 21,2 la sută pluguri. 
41,7 semănători, 45,5 la sută cultivatoa
re, 50 la sută discuitoare și 71,5 la sută 
grape.

b La S MT. Remetea Mare se reparase 
doar 4,6 la 6Ută din tractoare, 2,4 la 
sută din pluguri, 21,4 la sută din bato
ze. Conducerea acestei stațiuni, precum 
și comitetul organizației de bază U.T.M. 
din stațiune, n-au luat pînă acum ni
ciun fel de măsuri pentru îndreptarea lu
crurilor.

b Deși are condiții prielnice pentru 
reparații, S.M.T. Lugoj continuă să fie 
codaș la reparații. Pînă la data de 20 
Ianuarie a.c. în acest S.M T. se reparase 
doar 10,1 la sută din tractoare, 13,1 la 
sută din pluguri, 1,3 la sută din grape.

b S.M.T. Liebling continuă și el să ră
mână în urmă. A realizat doar 2,3 la 
sută din trartoare, 13.5 la sută pluguri, 
40 la sută cultivatoare etc. Au rămas 
mult în urmă și S.M.T.-urile Gătaia și 
Cenei. j

B Din pricina neorganlzării muncii șl 
a îngăduinței față de lipsa de disciplină, 
la S.M.T. Orțișoara s-au reparat, pînă 
Ia 20 ianuarie, doar 24,1 la sută din trac
toare, 30,4 la sută pluguri, 75 la sută 
semănători, 52 la sută cultivatoare șl 
38,5 la sută grape.

Mulțî dintre utemiștii dela S.M.T. Orți
șoara, raionul Timișoara, se străduiesc din 
răsputeri să grăbească repararea tractoa
relor și a mașinilor agricole. Printre a- 
ceștia se află și membrii brigăzii nr. 4 
care e condusă de utemistul Man Aurel, 
încă dela începutul campaniei de repa
rații brigada a 4-a a avut in vedere în
deplinirea ritmică a sarcinilor. Prin buna 
organizare a muncii și folosind ajutorul 
mecanicului de sector, membrii brigăzii 
au reușit să repare complect trei tractoare 
dtn cele șase tractoare care au și fost 
recepționate. Acum, brigada 4-a repară 
ultimele trei tractoare.

Nici membrii brigăzii nr. 11 de sub con
ducerea utemistulul Peter Emeric nu s-au 
lăsat mal prejos. Cu cîteva zile în urmă 
ei au terminat deasemenea repararea a 
trei tractoare.

Din păcate în stațiune sunt și tineri 
ca Worth Adam, Colcer Aurel, Costescu 
Pavel, Nicoară Victor, Cotlorciuc Emil, 
șl alții care se poartă într-un fel cu totul 
nepermis. Ei lipsesc foarte des dela lu
cru. De pildă, utemistul Nicoară Victor 
a lipsit mai mult de două săptămînl dela 
lucru, iar acum cind s-a „săturat44 de 
lenevit s-a reîntors la stațiune și conti
nuă să lucreze superficial.

Slaba organizare a muncii, faptul că 
Serviciu! regional S M T. Timișoara n-a 
asigurat acestui S.M.T. piese de schimb 
precum șl indisciplina care există în a- 
ceastă stațiune, au făcut ca reparațiile 
să se desfășoare cu mare încetineală 
Astfel, ptnă la data de 20 ianuarie 1954. 
S.M T Orțișoara a reparat doar 24.1 la 
sută din tractoare. 30.4 la sută pluguri. 
75 la sută semănători. 52 la sută culti
vatoare și 38.5 la sută grape.

Dacă exista o preocupare mai mare 
din partea conducerii SMT -ului Orți
șoara s-ar fi putut obține realizări mult 
mai mari în campania de reparații.

Nici comitetul organ/zației de bază 
U T M„ în frunte cu secretarul său, Cio- 
banu Constantin, n-a făcut mai nimic 
pentru îndreptarea situației. Membrii co-

agricole
omnește i nd isc

mitetuîuî sunt pasivi, îngăduitori, nepă
sători față de lipsurile unor tineri ca Ni
coară Victor care, vrînd-nevrînd, întîrzie 
reparațiile. Abia în ziua de 20 ianuarie, 
la adunarea generală a organizației de 
bază U.TjM. acești tineri au fost criti
cați, dar comitetul n-a propus adunării 
generale niciun fel de măsuri de îndrep
tare a celor indîsciplinați sau care îm
piedică bunul mers al reparațiilor.

Ba mai mult, adunarea generală de 
organizație s-a încheiat fără nicio hotă- 
rîre concretă.

La întîrzierea reparațiilor a dus și 
munca defectuoasă, care face multe gre
utăți, a mecanicului de sector Arcadie 
Antoche Arcadie Antoche trimite adese
ori la rodaj motoare care nu sunt com-

------------------   Concluzii —— -------------
Rămânerea în urmă a campaniei de reparații in SMT-urile arătate mai 

sus, se datorește in mare măsură conducerilor acestor stațiuni care nu s’au 
îngrijit din timp pentru a asigura condițiile necesare bunet desfășurări a re
parațiilor. Numai astfel se poate explica dece unele SMT-uri ca de pildă 
SMT Remetea Mare, Zăgujeni și altele au rămas mult in urmă cu reparațiile 
inventarului agricol.

Serviciul regional SMT nu s’a îngrijit din timp pentru a asigura-cu 
piese de schimb SMT-urile care au neapărată nevoie de piese de schimb.

Comitetele raionale UTM Lugoj. Timișoara, Caransebeș, nu se preocupă 
de organizațiile de bază UTM din SMT. Activiștii comitetului raional UTM Timi
șoara deși sunt sesizați de faptul că munca la SMT Remetea Mare, Cenei, Orțișoara 
și Biled nu merge cum trebue, nu au luat niciun fel de măsuri pentru a întări 
munca organizațiilor de bază UTM din aceste unități. Tovarășul Lobodici losif, 
primul secretar al comitetului raional UTM Timișoara, nu se interesează de mer
sul reparațiilor la SMT-urile din raion.

De aceste lipsuri nu este străin nici biroul comitetului regional UTM Ti
mișoara care a lăsat problema reparațiilor numai pe seama secției agrare.

Pentru buna desfășurare a campaniei de reparații in SMT și GAS e ne
cesar ca organizațiile utemiste să-și îndrepte atenția spre problemele de disci
plină. de stimulare a inovațiilor și spiritului creator, de folosire a resurselor in
terne. de stimulare a întrecerii. Numai astfel, ele își vor aduce aportul la gră
birea mersului reparațiilor.

ISACOV SVETISLAV 
corespondentul „Scînteii .tineretului44 

pentru regiunea Timișoara.

i p Ii n a
plect reparate, cărora le lipsesc o serie 
de piese etc. Utemistul Bereș losîf și 
alți tineri care lucrează la rodaj sunt ne- 
voiți în unele cazuri să lucreze cîte 
4—5 zile pentru a complecta motoarele 
cu piesele necesare.

Mult o să mai fie oare tolerate aceste 
lipsuri la S.M.T. Orțișoara ? E oare 
greu de înțeles că lipsa de disciplină, lu
crul de mântuială și alte manifestări de 
acest fel îngreunează desfășurarea repa
rațiilor, că nu se pot folosi toate posibi
litățile existente în S.M.T., posibilități 
pe care le folosesc brigăzile a 4-a și a 
11-a ?



cu privire la rezultatele îndeplinirii planului de stat de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anul 1953
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mite comunicatul Direcției Centrata de Sta
tistică de pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la rezultatele îndeplinirii 
planului de stat de dezvoltare a economiei 
riaționale a U.R.S.S. pe anul 1953.

Dezvoltarea industriei, agriculturii și

transporturilor, creșterea construcțiilor capi
tale, lărgirea comerțului interior și exterior, 
sporirea numărului muncitorilor și funcțio
narilor și ridicarea nivelului material și cul
tural al poporului în 1953 sunt caracterizate 
prin următoarele date :

I
Indeplimrea planului de producție în industrie

Planul anual al producției g.obale a fost producției industriale globale a fost indepli- 
îndep.imt in industrie in ansamblu, in pro- „ -
porție de 101%. Pe ministere planul anual al n 1 °'JPa cum urmeaza :

Ministerul industriei metalurgice 
Ministerul industriei cărbunelui 
Ministerul industriei petrolului 
Ministerul industriei chimice 
.Ministerul centralelor electrice șl al Industriei electrotehnice 
Ministerul construcției de mașini
Alinisterul construcției de mașini de transport și mașini grele 
Ministerul industriei materialelor de construcție al U.R.S.S. 
Alinisterul industriei forestiere și a hirtiei
Alinisterul mărfurilor industriale de larg consum al U.R.S.S. 
Alinisterul industriei de mărfuri alimentare al U.R.S.S. 
întreprinderile industriale ale Ministerului căilor de comunicații 
întreprinderile industriale ade Atinisterulul culturii al U.R.S.S. 
Întreprinderile Industriale ale .Ministerului ocrotirii sănătății al U.R.S.S. 
Alinisterul industriei locale și de combustibil ți ministerele in

dustriei locale ale republicilor unionale
Cooperația meșteșugărească
Producția globală a întregii industrii a 

U.R.S.S., a crescut în 1953 cu 12% in compa
rație cu 1952, și cu 45% in comparație cu 
1950. Aceasta înseamnă că sarcina prevăzută 
de cel de al 5-lea plan cincinal cu privire la 
creșterea producției industriale este îndepli
nită cu succes.

. Anul trecut, guvernul a luat o serie de 
hotărîri îndreptate spre obținerea unui avânt 
rapid al producției bunurilor de consum 
popular, pentru ridicarea considerabilă a 
buneistări materiale a poporului.

Ca urmare a acestui fapt, în 1953 mei ales 
in cel de al II-lea semestru, ramurile indus
triale producătoare de bunuri de consum 
ș-au dezvoltat intr-un ritm mai rapid decit ia 
1952 șl decit prevederile inițiale ale planului 
pe 1953. Producția acestor ramuri a crescut 
în 1952 du 10,5%, iar în 1953 ea a crescut 
cu 12% ; în al II-lea semestru al anului 1953 
ea a crescut cu 14% în comparație cu peri
oada corespunzătoare a anului .1952. In 1953 
a fost dUpășit planul la numeroase tipuri de 
produse industriale.

A fost depășit planul anual la extracția de 
petrol, gaze natura’e, roci șistoase, minereu 
de fier șl minereu de mangan, la producția de 
benzină, petrol tampant, aluminiu, energie 
electrică, becuri electrice, mașini-unelte de 
așchicre a metalelor, cazane cu aburi de 
mare capacitate, motoare Diesel, utilaj pen
tru furnale și turnătorii de oțel, autoca
mioane, autoturisme, autobuze șl troleibuse, 
vagoane de tramvai, pluguri și secerătoare 
de tractor, se'ectoare pentru cereale combi
ne pentru recoltarea cartofilor, escavatoare, 
ecrepere și buldozere de tractor, rulmenți cu 
bile,și cu role, îngrășăminte minerale, amo
niac sintetic, fenol sintetic, substanțe chi
mice toxice pentru combaterea vătămătorilor 
culturilor agricole, coloranți și alte chimi
cale, cauciuc sintetic, anvelope auto, benzi de 
transportoare, carton asfaltat, sticlă pentru 
geamuri, spirt și alte tipuri de produse.

S-au fabricat peste planul anual țesături de 
mătase, lină și in, ață cta bumbac și artico’e 
de mercerie, lingerie tricotată, ciorapi pen
tru bărbați și femei, piane și pianine, meze
luri, lapte condensat, ulei vegetal, margarină, 
paste făinoase, produse zaharoase, ceai, vin 
din struguri, bere, șampanie, tutun, țigări, 
chibrituri, săpun și alte mărfuri aimentare 
și industriale de larg Consum. Une'.e minis
tere însă nu au luat măsurile necesare și nu 
au asigurat Îndeplinirea planului de produc
ție la unele tipuri de produse industriale. 
Astfel, Alinisterul industriei metalurgice n a 
îndeplinit în întregime planul la un'cle pro
duse, mai ataș la unele tipuri deficitare de 
laminate de metale neferoase, Ministerul cen
tralelor electrice și industriei electrotehnice 
n-a îndeplinit in întregime planul de produc-

Procentul Îndeplinirii 
planului pe anul 1953 
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țîe la unele tipuri de generatoare și motoare 
electrice, Ministerul construcției de mașini 
la o serie de mașini agricole 
șinl textile, Ministerul 
mașini de transport șl mașini 
la locomotive și unele tipuri de uti'aj 
energetic și utilaj pentru laminare. Mi
nisterul industriei materialelor ce con
strucție al U.R.S.S . — la producția d-e 
cărămizi, ardezie și la unele ertico e ternk»- 
sanitare. Ministerul industriei forestiere și 
hirtiei al U.R.S.S. nu a indeplir.it planul de 
transportare a materialului lemnos de ta 
exploatări. Alinisteru! industriei mărfurilor 
alimentare al U.R.S.S. nu a asigurat inde- 
p.inirea planulvi de pescuit

Deși s-a Înregistrat o oarecare Îmbunătă
țire a calității produselor industriei ușoare și 
alimentare, multe întreprinderi ale Ministe
rului mărfurilor industriale de larg consum 
al U.R.S.S., ale .Ministerului industriei mart ;- 
rilor alimentare ai U.R.S S. și mai ales a e 
cooperației meșteșugărești și ae industriei 
locale au livrat o parte a producției tep In 
condiții rresatisfăcă'.oare, intr-un sortiment 
necorespunzător cererii populației, neluând 
toate măsurile pentru îmbunătățirea finisării 
și aspectului exterior a! mărfurilor. In spe
cial, continuă să se fabrice încălțăminte, 
mobilă, vase de porțelan și faianță de cali
tate inferioară, țesături care sunt defectuos 
finisate și care nu sunt frumoase; continuă 
de asemenea să se producă confecțiuni și tri
cotaje cu defecte serioase. Intr-o sene de 
ramuri ale industriei, creșterea producției a 
fost frîna'.ă de existența urrai număr consi
derabil de întreprinderi care nu kxrează 
ritmic și nu îndeplinesc p’anuL

Alulte întreprinderi, mai ales uzine de con
strucții de mașini au lucrat in fiecare lună 
kitr-un ritm inegal — in prima decadă a 
lunii se lucra la un nivel mult mai scăzut 
decit în restul lunii. Acest mod neritmic de 
a livra produse finite crează un regim nejust 
de muncă al întreprinderii, duce la timpi 
morți ai mașinilor, la timpi morți ai brațe
lor de muncă, la folosirea incomplectă a ca
pacităților de producție, la creșterea rebutu
rilor, Ia cheltueli suplimentare neproductive 
pentru ore suplimentare; totodată, acest 
lucru atrage după sine, livrări neritmice și o 
Încărcare neritmică a transporturilor.

In industriile carboniferă, metalurgică, 
chimică, de exploatare a lemnului și în in
dustria materialelor de construcție precum și 
într-o scrie de alte ramuri ale economiei 
naționale, continuă să existe un număr con
siderabil de întreprinderi care rămîn în urmă, 
nu îndeplinesc sarcinile planului de stat și 
reduc nivelul producției industriale și indicii 
calitativi de lucru ai acestor ramuri.

ș: ma-
construcțrei ce 

grele—

A crescut considerabil producția de măr
furi de consum popular în ramurile indus
triei grele și ale industriei de construcții de 
mașini grele mai ales în a doua jumătate 
a anului 1953. Producția de ceas mice a 

’crescut în a doua jumătate a anului 1953 
cu 29% în comparație cu perioada co
respunzătoare a anului 1952, producția 
de biciclete — cu 22%, aparate de 
radio — cu 62%, răcitoare și frigidere de uz 
casnic — cj 86%, pateri de metal — cu 
65%. In același tin^), o serie de întreprin
deri ale Ministerului construcției de mașini, 
Alinisterului construcției de mașini de trans
port și mașini greta, .Ministerului industatai 
chimice. Ministerului centralelor electrice și 
ale industriei electrotehnice. Ministerului 
•industriei forestiere și hirtiei al U.R.S.S. 
n-au îndeplinit in întregime sarcinile în ce 
privește producția unor mărfuri.

In 1953 s-n lărgit considerabil producția- 
de mărfuri în sortimente care se bucură de 
cererea sporită a populațieL Astfel, la o creș
tere a producției ce țesături de bumbac cu 
5% în comparație cu 1^52, producția de țe
sături de bumbac cu desene in mai multe 
culori a crescut cu 78 % și producția de 
țesături de mătase artificială cu 65%. La o 
creștere a producției de țesători de lină eu 
9%, producția de țesături de lină pură piep
tănată a crescut cu 76%; la o creștere a 
producției de țesături de mătase cu 78%; 
producția de țesături din fibre artificiale a 
crescut de 2,8 ori; la o creștere a producției 
de confecții tricotate de 3%, producția de 
confecții tricotate din tină pură și semiXnâ 
a crescut cu 12%; la o creștere a pro
ducției de Încălțăminte de 4%, producția 
de încălțăminte de tax a crescut cu 
44%; la o creștere a producției de conser
ve de 14%, producția de conserve de came 
a crescut cu 29% și de lapte condensat cu 
21% ; ia o creștere a producției de produse 
zaharoase de 9%, producția de torturi, pră
jituri ș: cake-uri a crescut cu 28%, bomboa
ne fond ar te și de ciocolată cu 44%. A cres
cut cons ide-abil producția de produse ali- 
mentere ambalate.

Anul trecut a continuat tm 
tinuă a folosirii utilajului 
siderurgie, folosirea volumj 
na'.elor s-a Îmbunătățit cu 
psrație cu 1952, producția 
metru 1 '
cuptoarelor 
In întreprinderile Ministerului industriei pe
trolului. viteza tonajului de exploatare a 
crescut ta comparație cu 1952 cu 5%, iar * 
forajului de explorare — cu 10%. A crescut 
procentul de produse petrolifere albe din 
materia primă prelucrată. La centralele 
electrice ale Ministerului centratelor elec
trice și al industriei electrotehnice, consu
mul specific de combustibil pentru producția

2%
de 

pătrat de supraia'â de 
■’—r Martin a crescut

ibunătățlrea con
ta industrie, fa 
lini util al fur- 

tn com- 
oțe! Ia 
vatră a 

cu 5%.

scăzut cu 1,9%. Ca- 
pentru unele produse

de energie electrică 0 
paritățile de producție 
chimice foarte importante au fost folosite 
mai bine decit anul trecut. La întreprinderile 
Alinisterului fadustriei materialelor de con
strucție al U.R.S.S., productivitatea pe oră 
a cuptoarelor rotative a crescut cu 16%, a 
morilor de ciment — cu 3%. A crescut pro
ducția de sticlă topită pe metru pătrat de 
cuptor și s-a îmbunătățit coeficientul de fo
losire a sticlei topite.

In același timp, in industrie mal există 
rezerve insemnate de capacități nefolosite. 
Ministerul fadustriei metalurgice nu a în
deplinit normele stabilite de folosire a fur
nalelor și cuptoarelor Martin; Ia minele 
Ministerului industriei cărbunelui nu este 
lotorit încă in mod satisfăcător parcul de 
combine carbonifere, de mașini pentru în
cărcarea cărbunelui și a sterilului; .Minis
terul industriei petrolifere nu a îndeplinit 
planul anutal în ceea ce privește viteza fo
rajului de explorare; la întreprinderile Mi
nisterului construcției de mașini parcul de 
mașini-unelte șl de utilaj de forjat și presat 
nu este folosit in deplină măsură; mașinile 
șl mecanismele existente la exploatările fo
restiere ale .Ministerului industriei fores
tiere ți hirtiei al U.R.S.S. nu sunt folosite 
in mod satisfăcător. In conformitate cu plă
nui de stat de aprovizionare, ec nomia na
țională a U.R.S.S. a primit in 1953 materii 
prime, materiale, combustibil, energie elec
trică și utilaj considerabil mai mult dcc’t 
în 1952. Anul trecut au crescut mai ales 
livrările de materiale și utilaj pent ti agri
cultură și pentru producția mărfurilor indus
triale și alimentare.

Reducerea prețului de cost al producției 
Industriale a fost în 1953 de peste 5%, dar 
sarcina de reducere a prețului de cost în 
industrie nu a fost Îndeplinită.

Deosebit de nesatisfăcător au Îndeplinit 
planul de reducere a prețului de cost Ml- 
.-tsterul industriei lemnului și hirtiei el 
U.R.S.S., Ministerul Industriei materialelor 
ce construcție al U.R.S.S., Ministerul in
dustriei metalurgie, Ministerul industriei 
carjjneiui și Ministerul construcției de ma
șini de transport și mașini grele.

Îndeplinirea in mod nesatisfâcâtor a »ir- 
einli de reducere a prețului de cost a fost o 
urmare a faptului că In multe întreprinderi 
nu au fost îndepltaite planurile de spurke a 
nrodjclivității muncii, nu a fos< asigurată 
indcoiirirea normelor stabilite pentru con
sumul de materii
-nstfoil ceea ce a făcut să fie depășite chel- 
•..elile de mijloace materiale și bănești pre
văzute și să ne aducă pagube de pe urma 
rebuturilor și a cheltuielilor de administra- 
’. e Și gestiune și a cheltuielilor suplimen
tare de manipulare

prime, materiale și com- 
tăci

iv
Agricultura

II
Creșterea producției industriale

Pa 1953 producția 
urmează :

principalelor produse industriale a crescut fată de 1952 după cum

1953 1953
îp procente 
față de 1952

în procente 
față de 1952

Fontă 109 Cauciuc sintetic 113
Oțel 110 Anvelope auto 107
Laminate 110 Hirtie 110
Țevi de oțel 116 Ciment 115
Zinc 113 Sticlă pentru geamuri 122
Plumb 122 Ardezie 122
Cărbune 106 Carton asfaltat 114
Țiței 112 Cărămizi 112
Benzină 111 Case prefabricate 109
Petrol lampant 123 Spirt 118
Energie electrică 113 Țesături de bumbac 105
Turbine cu aburi 140 Țesături de in 112
Hidroturbine mari 135 Țesături de lină 109
Turbogeneratoare
H idrogeneratoare 
Mașini electrice mari

147
115
134

Țesături de mătase 
încălțăminte de piele — Ministe

rul mărfurilor industriale de

178

Motoare electrice 113 larg consum al U.R.S.S. 104
Locomotive grele 263 Ciorapi pentru bărbați și femei 104
Locomotive electrice grele 134 Lingerie tricotată 116

Vagoane de marfă de mare tonaj 103 Confecții tricotate 103
Troleibuse 121 Biciclete 115
Autocamioane 111 Aparate de radio 127
Autoturisme 130 Aparate de televiziune 225
Autobuze 127 Patefoane 126
Motociclete 137 Mașini de cusut 124
Rulmenți cu bile și cu role 115 Ceasornice 122
Utilaj metalurgic 118 Aparate fotografice 109
Escavatoare 112 Piane șl pianine 123
Aparataj petrolifer 117 Răcitoare 159
Alași.nî unelte pentru așchierea

114
Aspiratoare de praf 200

metalelor Paturi de metal 145
Utilaj chimic 124 Mobilă 114
Războaie de țesut 102 Carne 112
Mașini de calculat 124 Mezeluri 116
Tractoare 113 Pește 103
Combine pentru cereale 
Pluguri de tractor 
Secerătoare autopropulsate 
Combine pentru in 
Combine pentru sfeclă 
Selectoare pentru cereale 
Sodă caustică 
Sodă calcinată 
îngrășăminte minerale 
Substanțe chimice toxice
-combaterea vătămătorilor cultu
rilor agricole

102
101
146
107
150
102
115
119
109

pentru

143

Unt
Produse lactate 
Ulei vegetal 
Margarina 
Brânzeturi
Zahăr
Produse zaharoase 
Paste făinoase 
Conserve
Ceai
Săpun
Țigări
Vin din struguri 
Bere

III
Introducerea tehnicii noi în economia națională

In 1953, ta toate ramurile eroc-:~-ei na- 
țiocale s-as oesfașorat lacrăn peatra dez
voltarea șl Introducerea tencMs *»«

In 116JL Industria sovrietxi a an trac;3- 
lor de meștai a creat aptmtaiaSv 7X> ce 
oci tipuri și mard de tnașn: și mecanisme 
din ce* mai importante, care asigură pro
gresul tehnic continua al economiei națio
nale ! — printre acestea sunt pes:e 10O de 
tipuri de utilaj de mare randament pentru 
industria ușoară și alimentara.

Au fost create noi tipuri de utilaj energe
tic, electrotehnic, petrolifer, chimic Ș. meu- 
lurgic, utilaj pentru mecanizarea lucrărilor 
din mine, din întreprinderile miniere și din 
construcții care necesita uri mare volum de 
muncă.

Au fost create noi tipuri de mașini, agre
gate șl instalații pentru industria textila, a 
blănurilor șl con.ecțiunilor, printre care mașini 
de răsucit de mare randament, o card a cu 
randament sporit, o mașină rapidă de În
cleiat, o mașină pentru vopsirea in ștreang 
a linii, mașini pentru tinisarea țesături
lor scămoșate etc. A continuat introducerea 
de -noi mașini, agregate și automata care 
contribue la creșterea productivității muncii, 
ușurează condițiile de muncă și asigură o 
înaltă calitate a producției. Pentru producția 
mărfurilor alimentare au fost creiate linii 
automate noi, mai periecțior.ate și cu un 
randament mai mare, pentru umplerea, 
astupatul și finisarea producției alimentare 
în recipiente, noi tipuri de utilaj pentru pro
ducția de cremvurșli, pentru congelarea și 
ambalarea peștelui proaspăt, automate pentru 
împărțirea in porții și inhalarea diferitelor 
feluri de produse alimentare și noi tipuri de 
utilaj pentru uscătorii’.e de legume întreprin
derile industriei mărfurilor alimentare au 
fost inzestrete cu linii automate pentru pro
ducția de produse zaharoase și de bere, pre
cum și pentru producția de săpun de me
naj. Au fost introduse diferite tipuri de auto
mate de mare randament pentru preambala- 
rea și ambalarea margarinei și ceaiului șl 
pentru prepararea peștelui.

Pentru a asigura mecanizarea continuă 
și înfăptuirea mecanizării complexe a mun
cilor agricole au fost produse în 1953 peste 
80 modele de diferite tipuri de mașini șl 
unelte agricole. Printre acestea sunt com
bine pentru recoltarea cartofilor pe pămân- 
turi grele, mașini pentru recoltarea verzei, 
cositoare de tractor cu brazdă largă „DT- 
54“ și combine pentru recoltarea plantelor 

de siloz, un împrăștietor de var și îngrășă
minte minerale, elevatoare de fin șl altele. 
A fost organizată pentru prima oară pro
ducția în serie a plantatoarelor de cartofi 
pe patru rînduri care permit să se facă să
direa cartofilor in cuiburi dispuse în pătrat 
concomitent cu introducerea îngrășăminte
lor, elavatoare de fin cu macarale și de 
tractor, combine pentru recoltarea porumbu
lui și combine pentru recoltarea cartofilor 
pe pământuri ușoare.

Alfnisterele nu au îndeplinit insă în între
gime planul stabilit în ceeace privește pune
rea la punct șt producția de noi tipuri de 
maș'ni și mecanisme.

In domeniul automatizării șl mecanizări' 
producției și a introducerii de noi procese 
tehnologice s-a desfășurat o muncă conside
rabilă.

La întreprinderile Ministerului industriei 
metalurgice au continuat lucrările de auto
matizare a regimului termic al furnalelor 
și cuptoarelor Martin. Au continuat să se 
dezvolte procesele tehnologice perfecționate 
care sporesc productivitatea agregatelor 
metalurgice. A fost pusă la punct pro
ducția unui 
oțel, aliaje 
precum șl 
comparație
lucrărilor mecanizate în procesele grele și 
care necesită uin mare volum de muncă la

atracția nnaerwflor da metale feroase ș' 
Deferise.

la nrirrit Mbuitamlri indastriei cărbu- 
neir: aa tost efectuate .jcrări pentru coaă- 
cuarea tnecanuării proceselor oe extracție 
a căroooejtn care nece^Kâ cei mai mare vo
tam Pe muncă. In comparație cu anul 19o2, 
volumul lucrărilor mecanizate a aescut in 
ltwă ia iacarcarea carouneiui in abutaje cu 
18-.,, iar la încurcarea cărbunelui și a steri
lului la principalele lucrări pregătitoare de 
o.arntare cu l/%. A continuat introjucerea 
ae noi feluri de armare ta lucrările pregă- 
thoa.e ne înaintare și la iron tul de aoa.aj. 
\uiumul lucrărilor pregătitoare de ina.n- 
tare, armate cu armături metalice și cu 
st:lpi din beton armat a crescut cu 3b% față 
ae anul 1952.

In industria petrolului s-a extins aplica
rea lorătu cu turoxie. Numărul Bis.a(apilor 
ce foraj cu regim forțat ae lorare care asi
gura creșterea vitezei de lorare a sondelor 
a crescut pana ia stârșitui anului luo3 
odaia și jumătate față ce anul 1952. S-a 
extins alocarea me.outior de menținere a 
presiunii ;<1 straiuri și a meioueior de recu
perate seouuuaca a [i.eiuiui p. in injectate 
■oe apă, gaze și aer m straturile petrolifere, 
ceea ce a permis sporirea extracjei de ți
ței și a exploatării straturilor petrolifere.

In anul 19o3, in industria chimică s-a îm
bunătățit continuu sortimentul de cvluranți 
shnetici aatorita punerii la punct a produc
ției de noi mata de coloruinți mat rezits- 
tenți și mai puternici.

La termocentralele electrice a crescut fo
losirea aburuiui de inaha presiune și la 
temperaturi rid.cate La o serie de mari cen
trale electrice a fost realizată automatizarea 
complexa a secțiilor de cazane, inclusiv au
tomatizarea tuturor proceselor principale, 
comanda, controiul și semnalizarea la dis
tanța. Au continuat lucrările pentru trece
rea hidrocentralelor la conducerea teleme- 
canică.

In industria construcțiilor de mașini a 
continuat introducerea p.oceseior lennoL- 
gice perlecționate in atelierele de turnătorie, 
ae forjat, termice, mecanice și de montare. 
A continuat înzestrarea uzinelor construc
toare de mașini ou agiegate de Înaltă pro
ductivitate și mașini uneile speciale ou uti
laj automat și semiautomat cu linii de pro
ducție ta ian; și automate pentru prelucrarea 
mecanică a pieselor și la asamblarea pro
duselor.

Au continuat lucrările de automatizare și 
telemeoanizaire în Industria cimentului, sti
clei și ceramicei. Intreprinderi.e industriei 
cimeniu.ui au fost utiiate cu noi cuptoare 
puternice. A fost pusă ia punct producția 
mecanizată de sticla șlefuiia pe conveier cu 
uri ina.t grad de automatizare a procesului 
de producție șl producția mecanizată a plă
cilor de ceramică ; s-a pus la punct producția 
mecanizată in masă de piese din beton armat 
cu gabarit niai.e pentru construcții de lo
cuințe și industriale.

In acelaș timp in anul 1953 o serie de 
ministere nu au îndeplinit sarcinile de plan 
in ce privește ap.icarea de noi procese teh
nologice, automatizarea și mecanizarea pro
ducției. Deosebit de nesatisfăcător a fost in

kier ari lor 
vo.um de 
forestieră 
In anul

Suprafețele însămtnțate în vederea recol
tei din 1953 au sporit in comparație cu 1952 
cu 1.400 000 ha. Suprafețele însămînțate cu 
cea mai valoroasă cultură cerealieră — griul 
— au fost extinse cu 2.000.000 ha. Au fost 
extinse suprafețele de sfeclă de zahăr, culturi 
oleaginoase, cartofi, legume și zarzavaturi și 
culturi de bostănărie, a crescut suprafața de 
coasă la ierburile perene, au fost extinse 
suprafețele însămînțate cu ierburi anuaie, cu 
râdăcinoase de nutreț și culturi de siloz ; nu 
au fost insa îndepl’nite în întregime sarci
nile de plan in ceea ce privește însămînțaroa 
inului cj fir lung, a cînepei, cartofilor, legu
melor și zarzavaturilor. Deși intr-o serie de 
regiuni ale țării condiți’le meteorologice au 
fost nefavorabile, recolta efectivă a culturilor 
cerealiere s-a apropiat în 1953 
colta efectivă din 1952. Recolta 
de bumbac, sfeclă de zahăr, floarea 
legume și zarzavaturi și culturi de 
rie a crescut față de 1952. A fost 
aproximativ aceeași cantitate de cartofi ca 
și în anul 1952.

In conformitate cu hotărîrea plenarei din 
septembrie a C.C. al P.C U.S. „Cu privire 
la măsurile pentru dezvoltarea continuă a 
agriculturii U-R-S-S.’*, Încă în 1953 agricul
tura a primit un ajutor considerabil.

In anul 1953 a crescut și s-a întărit baza 
tehnico-materială a agriculturii. In anul care 
a trecut, agricultura a primit 139.000 de trac
toare cu destinație generală (socotite în 
tractoare de cite 15 cai putere) și 18.000 de 
tractoare de prășit, 41.000 de combine ce
realiere dintre care 22.000 de combine 
autopropulsate, 69.000 de autocamioane și 
peste 2.000.000 de unelte pentru lucrarea 
pământului, mașini de semănat, de recoltat 
și alte mașini agricole, precum și mașini și 
utilaj pentru fermele de creștere a animale
lor. In 1953 colhozurile și sovhozurile au pri
mit peste 6.000.000 tone de îngrășăminte 
minerale, adică cu 15% mai mult decit anul 
trecut.

Lucrările de toamnă legate de tnsămîn- 
țarea culturilor de toamnă și de pregătirea 
solului pentru insămînțarea culturilor de pri
măvară în vederea recoltei din 1954 au test 
efectuate în colhozuri și sovhozuri în termene 
agrotehnice mai scurte și .mai bune decit în 
anii precedenți. In toamna anului 1953 în 
colhozuri și sovhozuri au fost efectuate cu 
13.000.000 ha. mai multe arături de toamnă 
și cu 3,5 milioane ha. mai multe ogoare 
negre decit in toamna anului 1952. Totuși, 
sarcinile de plan în ceea ce pricește aratu
rile de toamnă și ogoarele negre au au fost 
îndeplinite în întregime.

Creșterea utilării tehnice a agriculturii a 
permis ridicarea nivelului de mecanizare a 
muncilor agricole în colhozuri și sovhozuri. 
In 1953, stațiunile de mașini și tractoare au 
efectuat în colhozuri cu 17% mai mu'te 
munci agricole decit in 1952. In anul care a 
trecut, stațiunile de mașini și tractoare au 
efectuat cu parcul lor de tractoare și mașini 
peste 80% din to'alul principalelor munci de 
c:mp in colhozuri. Aratul ogoarelor negre și 
al ogoarelor de toamnă în colhozuri a fost 
mecanizat aproape in întregime, însăm.ta- 
țarea culturilor de toamnă a fost mecanizată 
în proporție de 93%, insămînțarea culturilor 
de primăvară in proporție de 83%. Au fost 
recoltate cu combine 77%’ din totalul cultu
rilor cerealiere ; aproximativ 80%' din snpra-

de re
ef ectivă 

soarelui 
Loștâ.nă- 
recoltată

tetele însămînțate cu sfeclă de zahăr au fost 
recoltate cu combine pentru recoltarea 
sfeclei și cu elevatoare de sfeclă remorcate 
de tractoare. A rămas în urmă mecanizarea 
muncilor de insămiințare și recoltare a inului 
cu fir lung, do sădire și recoltare a cartofi
lor, legumelor și zarzavaturilor, de recol
tare a bumbacului precum și mecanizarea 
muncilor de recoltare a ierburilor și însilo- 
zarea furajelor. In 1953, stațiunile de ma
șini și tractoare au executat lucrări de in
stalare a utilajului pentru mecanizarea apro
vizionării cu apă în 8.000 de ferme colhoz
nice pentru creșterea animalelor, lucrări de 
instalare a utilajului pentru opăritul nutrețu
rilor — în 15 000 de ferme, pentru prelucra
rea nutrețurilor grosiere — în 6.000 de fer
me, pentru adăparea automată a vitelor 
comute mari — în 4.000 de ferme și pentru 
mulgerea mecanică a vacilor — în 1.000 de 
terme

In 1953, stațiunile de mașini și tractoare 
nu au îndeplinit însă complect planul munci
lor de recoltare a cartofilor, me'ițare a imu
lui, dezmiriștire a miriștilor, stringere a fi
nului cosit, însilozare a nutrețurilor și meca
nizare a lucrărilor care necesită un mare vo
lum de muncă la fermele colhoznice pentru 
creșterea animalelor.

In colhozuri și sovhozuri a crescut folosi
rea energiei electrice pentru mecanizarea 
proceselor de producție care necesită un 
mare volum de muncă în agricultură șl la 
fermele pentru creșterea animalelor, dar sar
cina electrificării producției agricole nu a 
fost îndeplinită în întregime.

La 1 octombrie 1953 numărul animalelor 
proprietate obștească a colhozurilor a 
crescut în comparație cu 1 octombrie 1952 
după cum urmează: vaci — cu 8%, oi — 
cu 9% și porci — cu 10%. Numărul anima
lelor din sovhozurile Ministerului sovhozuri
lor al U.R.S.S. a crescut în perioada 1 oc
tombrie 1952—1 octombrie 1953 după cum 
urmează: vaci cu 9%, oi — cu 11% și 
porci — cu 8%.

Potrivit date'or recensământului animale
lor, la 1 octombrie 1953, numărul global al 
animalelor din toate categoriile de gospodării 
ale colhozurilor, sovhozurilor, colhoznicilor, 
muncitorilor șl funcționarilor a fost: vite cor
nute mari—63 000.000 de capete, dintre care 
vaci — 26.000.000 de capete ; porci 47.6 
milioane de capete; oi și capre —" 135.8 mi
lioane de capete; cai — 16,2 milioane de 
capete.

In legătură cu creșterea numărului anima
lelor productive obținută in 1953, guvernul a 
sporit planul adaptat anterior pentru 1954 în 
ce privește numărul de vite cornute mari, 
porc:, oi șl capre.

Pentru întărirea ajutorului agronomic ți 
zootehnic dat colhozurilor, la sfirșitul anului 
1953 au fost trimiși in S.M.T.-uri pentru de
servirea colhozurilor peste 100.000 de agro
nomi și zootehnicieni, prin repartizarea celcr 
rămași disponibili ta urma reorganizării or
ganelor agricole și prin trecerea la munca 
în colhozuri a unor specialiști care au lucrat 
în alte instituții și organizații. Afară de a- 
ceasta din industrie și din alte ramuri ala 
economiei naționale au fost trimiși în 
S.M.T.-iuri un mare număr de ingineri și teh
nicieni ca directori, inginer i-șefi, responsa
bili de ateliere de reparații, precum și ' 
posturi.

în alte

V.
Creșterea transporturilor pe căile ferate, 

pe apă și cu
Planul anual pe 1953 al traficului de măr

furi pe calea ferată a fost depășit. In compa
rație cu 1952, traficul de mărfuri a crescut 
cu 7%.

Planul general de încărcări medii zilnice 
a fost îndeplinit de căile ferate in proporție 
de 101%. A fost îndeplinit și depășit planul 
de încărcare la petrol șl produse petrolifere, 
metale feroase, materiale minerale de cons
trucție, minereu, fondanți, cocs, îngrășăminte 
chimice și minerale, cereale, făină, sare și 
zahăr. Nu a fost îndeplinit pianul de Încăr
care la materiale lemnoase, lemne, ciment, 
produse refractare, fier vechi, turbă, bumbac; 
deasemenea nu a fost îndeplinit planul la 
transportul cărbunelui de pămînt din minele 
Ministerului industriei carbonifere.

încărcarea medie zilnică a tuturor încărcă
turilor pe căile ferate a crescut în 1953 in 
comparație cu 1952 cu 7%, din care încărca
rea cărbunelui de păm’nt a crescut cu 5%, 
a petrolului și produselor petrolifere — 
ou 13%, a metalelor feroase cu 9%, ma
terialului lemnos — cu 2%, a cimentului — 
cu 13%, a produselor refractare — cu 6%, 
a minereului — cu 9%, a fondanților — cu 
8%, a cocsului — cu 9%, a îngrășămintelor 
chimice și minerale — cu 7%. Încărcarea 
făinii, zahărului, cărnii, uleiurilor vegetale, 
a materiei prime pentru tutun și mahorcă a 
produselor de tutun, pasteior făinoase, ceaiu
lui, fructelor, legumelor și zarzavaturilor a 
sporit cu 15—26%.

Durata medie a rulajului vagoanelor de 
marfă a scăzut în 1953 cu 3% în compara
ție cu 1952, totuși sarcina de accelerarea 
rulajului vagoanelor a rămas într-o oare
care măsură neîndeplinită. Viteza comercială 
a circulației trenurilor de marfă a sporit în 
1953 ‘ ........................in comparație cu 1952, însă sarcina de

autovehicule
plan pe 1953 nu a fost îndeplinită. Timpii 
morți la operațiunile de încărcare a vagoa
nelor și la stațiun le tehnice au scăzut în 
1953 în comparație cu 1952, însă sarcina de 
reducere in 1953 a timpilor morii la opera
țiunile de încărcare a vagoanelor nu a fost 
îndeplinită de către expeditorii de mărfuri.

Parcursul zilnic mediu al locomotivele 
pentru trenuri de marfă a sporit în 1953 în 
comparație cu 1952, totuși sarcina de plan 
pe 1953 nu a lost îndeplinită. Cdn-sumul de 
combustibil pe kilometru-tonă pe căile feraie 
s-a redus cu 3% în comparație cu 1952.

Planul anual la traficul de mărfuri a fost 
îndeplinit în ansamblu de către Ministerul 
flotei maritime și fluviale în proporție de 
100,2%.

Planul la traficul de mărfuri a fost înde
plinit de către transportul maritim în pro
porție de 102%, iar la transportul de încăr
cături — in proporție de 103%-. In 1953 tra
ficul de mărfuri al transportului maritim a 
sporit cu 9% în comparație cu 1952, iar 
transportul de încărcături a sporit cu 10%.

Planul la traficul de mărfuri a fost .înde
plinit de către transportul fluvial în propor
ție de 99%, Iar la ‘transporturile de încărcă
turi — în proDorție de 100,6%. A fost depă
șit planul la transporturile de petrol și pro
duse petrolifere, material lemnos, minereu, 
materiale minerale de construcție, bumbac, 
poște și produse de pește. Nu a foșt îndep'i- 
nit planul la transporturile de cărbune de 
pămînt, grîne, sare, cartofi. Traficul de 
mărfuri șl transporturile de încărcături prin 
transportul fluvial au crescut in comparație 
cu 1952.

Traficul de mărfuri al transportului cu au
tovehicule a sporit în 1953 cu peste 13% în 
comparație cu 1952.

VI.
Creșterea construcțiilor capital

1953, volumul investițiilor capitale de 
in economia națională a reprezentat

mare număr de noi mărci de 
de metale feroase și neferoase, 
de noi laminate profilate. In 
cu anul 1952 a crescut volumul

In 
stat 
104% față de 1952.

In comparație cu 1952 au sporit investițiile 
capitale în metalurgia feroasă și- neferoasă, 
în centralele electrice, construcția de mașini, 
industria de combustibil, chimică, industria 
forestieră și hîrtiei, producția de materiale de 
construcție și în alte ramuri ale industriei 
grele.

In cursul anului, volumul investițiilor ca
pitale de stat în construcția întreprinderilor 
din industria ușoară și alimentară a depășit 
cu 8% volumul investițiilor capitale ale anu
lui trecut : în al doilea semestru el a sporit 
cu 10% față de perioada corespunzătoare a 
anului 1952. In 1953 au fost puse în funcți
une aproximativ 300 de noi întreprinderi in
dustriale de stat producătoare de mărfuri de 
consum popula-r. Investiri* tn con
strucția întrepriii-taflMr'c-MijiKci 'ie <;u

anul 1953 în industrie, construcție și trans-. în lî;3 țg Jfllfet s*-
porturi s-a ridicat l i peste 850.000. u

ducției. Deosebit de nesatisfăcator 
deplinită sarcina de mecanizare a 
gre.e și care necesită un mare 
muncă în industriile cairbonifeiă, 
și minieră și la extracția turbei. 
1953 gradul de electrificare a muncilor în 
industrie, calculat pe cap de muncitor, a 
crescut cu 7% față de anul 1952.

In foate ramurile economiei naționale a 
crescut activitatea oamenilor muncii fa ceea- 
ce privește invențiile și raționalizările. 
Numărul invențiilor, perfecționărilor tehnice 
și propunerilor de raționalizare aplicate în

Volumul investițiilor capitale în construc
ția cui tura l-soci ala a crescut in 1953 cu 
22%. In anul care a trecut au fost efectuate 
importante lucrări de construcții de școli, 
spitale, policlinici, case de odihnă, sanatorii, 
grădinițe de copii, creșe, tabere de pionieri, 
de săli de spectacole și alte întreprinderi și 
instituții cultural-sociale.

Planul de investiții cabitale și de punere 
în funcțiune a capacităților de producție în 
cadrul economiei naționale nu a fost însă 
îndeplinit în întregime im 1953. In proporție 
deosebit de mare nu au îndeplinit planul Mi
nisterul construcțiilor. Ministerul industriei 
metalurgice. Ministerul industriei cărbunelui, 
Ministerul industriei petrolului, Ministerul 
centralelor electrice și al industriei electro
tehnice, Ministerul industriei materialelor de 
construcții el U R S S., Ministerul mărfurilor 

tale de larg consum ăl U R.S.S., 
industriei de mărfuri alimentare

are in numărul viitor)j"
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HOTĂRÎREA
Consiliului de Miniștri al R. P. R.

cu privire la îmbunătățirea sistemului de contractare a legumelor, 
semințelor de legume, fructelor și strugurilor de masă

Memorandumul guvernului R. D. Germane 
către conferința miniștrilor afacerilor externe 

ai celor patru puteri

In scop-ul stimulării producători'or de le
gume, semințe de legume, fructe și struguri 
de masă, pentru mărirea producției la hec
tar șl în vederea aprovizionării oamenilor 
muncii de'.a orașe și a asigurării industriei 
alimentare cu materii prime agricole, Con
siliul de Miniștri în ședința sa din 25 ia
nuarie 1954 a adoptat o Hotărîre privind 
îmbunătățirea sistemului de contractare a 
legumelor, semințelor de legume, fructelor 
și strnguriior de mesă.

Toate înlesnirile șl avantaje'e prevăzute 
de Hotărîre au ca scop să cointereseze pe 
cultivatori la sporirea producției acestor 
plante și a productivității la hectar, în ve
derea ridicării continue a nivelului de trai 
al oamenilor muncii dela orașe și sate.

Hoțărîrea Consiliului de Miniștri stabi
lește că ministerele și organizațiile coope
ratiste centrale, prin unitățile lor economice, 
au dreptul să încheie contracte pentru cultu
ra legumelor, semințelor de legume, fructe
lor și strugurilor de masă cu gospodăriile a- 
gricole individuaile, gospodăriile, agricole 
colective și întovărășirile agricole.

Producătorii care vor încheia contracte de 
cultură pentru legume, semințe de legume, 
fructe și struguri de ma^ă cu unitățile de 
stat și cooperatiste, vor beneficia de urmă
toarele avantagii :

— Vor fi scutiți de cote obligatorii pen
tru suprafețele cultivate cu legume și se
mințe de legume contractate

— Vor fi sprijiniți de stat să obțină în
grășăminte chimice din costul cărora statul 
va suporta 50%. iar producătorul 50%.

— Dacă culturile ar fi atacate de dăună
tori, producătorii vor primi pentru combate
rea acestora, în mod gratuit, insecto-fungi- 
cidele necesare din partea Ministerului A- 
griculturii și Silviculturii, care vor fi repar
tizate prin unitățile contractante, precum și 
aparatura necesară în folosință. îndrumarea 
tehnică pentru combaterea dăunătorilor se 
face de către tehnicienii statului

— Semințe pentru cultura de legume șl 
cultura semințe'or de legume se vor da pe 
credit, cu o reducere de 75%. în afară de 
fasole mazăre, cartofi timpurii sau de vară 
și arpagic.

— Contractanfilor li se reduc normele de 
venituri mijlocii prevăzute asupra impozitu
lui agricol, la suprafețele de teren pentru 
care s-au încheiat contracte de predare a 
produselor agricole către organiza.iile 
contractante, după cum urmează :

al cu 65% în primul au. pentru suprafe
ței de teren noi irigate, cultivate cu egu- 
me, cu condiția predării întregii producții 
contractate ;

b) cu 50% pentru suprafețe'e de teren 
cultivate cu legume, cu condiția predării în
tregii producții contractate :

c) cu 30% pentru suprafețele de teren 
plantate cu pomi fructiferi, cu condiția pre
dării întregii producții contractate.

Contractanții vor primi avansuri în bani, 
fără dobîndă. p’nă la 4 > din valaerea pro
ducției contractata, astfel :

— Pentru legume ș; semințe de leg me 
avansurile ce se vor acorda producătorilor 
vor fi. In medie. pînă ia 30% din valoarea 
producției contractate și se vor stabili ne 
specii de către Comitetul de Stat pen.ru Co
lectarea Produse'or Agricole, de Comun a- 
cord cu departamentele cu sarcini de con
tractare.

— Pentru culturile sub geam, avansul va 
fi de lei 8 pe m2, care se va acorda pro
ducătorilor h încheierea contractului.

— Materialele și sămânța ce s» acordă 
producătorilor se vor da în cadrul avansu
lui.

— Pentru asigurarea producției de legu
me, trufandale și timpurii, se vor acorda 
producătorilor pentru construire» răsadnițe
lor geamuri, cuie și cherestea până ia 2 m c. 
pentru hectar legume timpurii și 1 mc. 
cherestea pentru 100 m.p. culturi sub geam.

Deasemeni, se vor acorda materialele ne
cesare construirii roților și jgheaburilor a- 
celor producători care contractează întreaga 
producție, dac nu mai puțin de 0,50 ha. ie- 
gume irigate și care sunt lipsiți de aseme
nea instalații sau au nevoie să repare pe 
cele existente.

— Producătorilor contractant! care utili
zează motoare și pompe pentru irigat, li se 
vor vinde carburanți și lubrefianți nree-srri, 
la prețurile fixate pentru unitățile de stat, 
pe baza adeverinței eliberate de comitetul 
executiv al sfatului popular respectiv careva 
calcula pentru fiecare producător contractant 
necesarul de carburanți și lubrefiapți.

— Pentru fructe se va acorda un avans 
în numerar care reprezintă 30% din valoa
rea producției contractate plătibil 40% ia în
cheierea contractelor și 60% la legatul 
fructelor.

— Pentru struguri de masă se va acorda 
un avans de 40% din valoarea producției

Astăzi se împlinesc 11 ani dela istorica victorie obținută de Armata Sovie
tică la Stalingrad.

Orașul erou, care a Înscris o pagină de glorie în istoria poporului sovietic 
și-a vindecat cu repeziciune rănile pricinuite de război. Astăzi, Stalingradul se află 
in plină înflorire. Alături de întreg poporul sovietic, locuitorii Stalingradulul 
trăiesc o viață pașnică, creatoare, viața luminoasă și plină de bucurii pe care au 
apărat-o în anii războiului împotriva cotropitorilor hitleriști.

Scrisoarea pe care o publicăm mai 
piilor din Stalingradul de azi.

Aveam numai 5 ani cînd am auzit pentru 
prima oară o alarmă aeriană. Deasupra Sta- 
lingradului apăruseră avioane fasciste. De 
undeva, din apropiere, se auzeau exploziile 
bombelor. Mama m-a dus în tranșeea care 
fusese săpată în apropierea casei noastre.

— Mi-e frică — spuneam eu printre la
crimi. Unde e tata ? Dece nu e ou noi ?

— E aici, în Stalingrad, Galea — răspun
dea mama. Vezi avioanele cu steluțe roșii 
•pe aripi ? Intr-unui din ele se află tata. 
Peste puțin timp el va alunga pe lasciști 
și noi vom trăi din nou liniștiți.

La sfîrșittil lunii august, familia noastră 
a fost evacuată în orașul Stavropol și s-a 
întors la Stalingrad deabia în primăvara 
anului 1944. După război, tata, care în tim
pul luptelor deia Stalingrad comandase o 
escadrilă de avioane de bombardament, a 
fost demobilizat din armată și a venit acasă.

Acum, eu învăț în clasa IX-a a școlii de 
fete nr. 9. Școala noastră este situată pe 
o stradă liniștită care poartă numele marelui 
poet rus Alexandr Sergheevici Pușchin. E 
o clădire mare cu trei etaje, cu clase lu
minoase, cu cabinete speciale de fizică, chi
mie, biologie, și o sală de sport. Materiile 
ne sînt predate de profesori cu experiență.

— Text prescurtat

contractate, din care 60% la încheierea con
tractelor șl 40% între 1—15 iunie.

— Avansul in bani și materiale se acordă 
fără dobândă și se va reține la predarea re
coltei din sumele ce se cuvin cultivatorilor.

— Producătorii contractanți care aduc 
produsele lor la bazele de recepție situate la 
o distanță mai mare de 5 km. socotită dela 
comuna pe al cărui teritoriu se află cultura 
contractată, vor primi bonificații de trans
port, conform tarifelor legale în vigoare

— Cantitățile de struguri de masă con
tractate și livrate vor fi scăzute din cantită
țile de struguri pentru vin, ce trebuiesc vin- 
dute statului, potrivit Hotărîrii Consiliului 
de Miniștri Nr. 2.654/1953 în proporție de 
2—1, adică pentru 2 kg. struguri de masă 
predate pe bază de contract se va scădea 
un kg. de struguri pentru vin.

Hotărîrea prevede ca prețurile pentru le
gumele, fructele și strugurii de ma-ă con
tractați vor fi stabilite pe perioade de către 
comitetele executive ale sfaturilor populare 
regionale în baza îndrumărilor primite din 
partea Ministerului Comerțului Interior, in 
conformitate cu Hotărirca Consiliului de 
Miniștri Nr. 4.384/1953.

Potrivit prevederilor Hotărîrii, în cazul 
respectării graficelor de livrare stabilite, 
gospodăriile agricole colective vor primi un 
spor de preț de 30 la su-tă, iar întovărășirile 
agricole un spor de preț de 20 ia sută peste 
prețurile fixate de către comitetele executive 
ale sfaturilor populare.

— Hotărîrea stabilește că pentru legume
le, fructele și strugurii de masă, corespunză
tori pentru export se va plăti o primă de 
20—35%, numai pentru cantitățile exporta
te în stare proaspătă, iar peatru căpșuni 
prima va fi de 50%.

— Pentru varietățile de struguri apte a fi 
păstrate în stare proaspătă pe timpul iernii 
și predate la termenele stabilite prin con
tracte, se acordă o crimă de 30.® față de 
prețul stabilit.

Un articol a! Hotărîrii se ocupă cu con
dițiile de contractare a semințelor de legu
me. In legătură cu acestea Hctârtrea preve
de :

— Prețul de contractare se fixează pe 
specii.

— Pentru cantitățile ce depășesc produc
ția contractată pentru fiecare fel de sămân
ță se vor acreda prime de oroductie in va
loare de 30% din prețul de contractare.

— Se acredă contractanților inifîild—II 
dreptul să cumpere la preturi reduce, după 
predarea recoltei pentru fiecare 50 kg. sâ- 
mînță de varză timpurie, varză de vară, varză 
roșie și guiloare, următoarele produse-

— 1 m c. cherestea
— 2 kg. sodă caustică
— 20 m. plnză
— Contractanții individuali, după predarea 

e'Actor. au dreptul ca pentru fiecare 1000 kg. 
de arpagic predat să cumpere la prețuri re
duse următoarele produse:

— I m.e. cherestea
— 2 kg. sodă caustică
— 10 m. pînză.
— Gospodăriile agricole colective vor primi 

avantajele în produse Industriale acordate 
gospodăriilor individuale, majorate cu 20%, 
iar întovărășirile cu 10%.

— Contractanții care vor preda cartofi tâm- 
purii și de vară, fasole și mazăre pentru 
săm'nță vor putea cumpăra produse indus
triale în cadrul comerțului de întîmpinare. 
beneficiind de toate avantaji'ie acestui co
merț.

Contractarea legumelor, semințelor de le
gume. fructelor și strugurilor de masă se va 
face pe baza contractelor tip elaborate de 
către ministerele și o-gamzațiile contractante, 
in conformitate cu prevederile prezentei Ho- 
tăr’ri. și se aprobă de către Comitetul de Stat 
pentm Colectarea Produselor Agricole, cu a- 
vizul Ministerului Agriculturii și Silviculturii.

— Contractarea de legume, fructe Și stru
guri de masă se poate face in același raion 
adm:n:st*ativ de către mai mulț: contractanți

— Delimitarea De comune a activității fie
cărui contractant se va face de către comi
tetele executive ale sfaturilor populare regio
nale și raionale, împreună cu împutenreiți 
regionali și raional: ai Comit?tu!u: de Stat 
pentru Colectarea Produselor Agricoie.

Un alt articol al Hotărîrii Consiliului de 
Miniștri stabilește următoarele obligații ale 
producătorilor contractanți:

— Producătorii contractanți sunt obl'lgați 
să însămînțeze sau să planteze integral su
prafața contractată, folosind în întregime 
cantitatea de sămînță primită dela organiza
ția contractantă.

-s-

In orașul - erou Staiingrad

Copilărie fericită

jos vorbește despre viața fericită a co-

Mulți dintre pi au fost distinși cu ordine 
și medalii pentru îndelungata lor activitate 
în domeniul învățămîntului. Ei ne împărtă
șesc cunoștințele lor, ne educă în spiritul pa
triotismului fierbinte, în spiritul dragostei 
față de știință.

In clasa noastră nu există eleve slabe. 
Majoritatea elevelor capătă numai califica
tivele „bine’* și „foarte bine“. Eu am ter
minat primul semestru cu calificativul „foar
te bine" ta toate materiile.

Noi ne petrecem și timpul liber în mod 
interesant. Organizația de Comsomol din 
școală organizează adesea reuniuni în ca
drul cărora îșl dau concursul cercurile dra
matice, corul, echipa de dansuri. Acum, cînd 
ne pregătim în vederea alegerilor pentru So
vietul Suprem al U.R.S.S., colectivul tineri
lor artiști amatori dă concerte la centrele 
de agitație. In școală mai sunt și multe 
alte cercuri. Activînd în cadrul acestor cer
curi, elevele capătă cunoștințe suplimentare 
la acele obiecte care le interesează în mod 
deosebit. Pe strada A. S. Pușchin se află 
Casa pionierilor din oraș. După lecții, aici 
se adună tinerii șahiști, de care se ocupă 
D. Grecichin, maestru al sportului al 
U.R.S.S., radiofoniștl șl fotografi amatori.

— Să asigure producerea răsadului necesar 
suprafeței contractate pentru fiecare fel de 
legume în parte, în care scop vor amenaja 
răsadnițele respective, conform îndrumărilor 
date de organele agricole și cele contrac
tante.

— Să asigure plantele mume tâecesare pen
tru producerea semințelor de legume.

— Să folosească îngrășămintele chimice și 
naturale în bune condițiuni, pentru obținerea 
unei producții mai mari și ie bună calitate.

— In cazul de ivire al atacului de dăună
tori să sesizeze la timp organele agricole și 
cele contractante, să ceară insecto-fungicidele 
necesare cu care vor combate dăunătorii, a- 
pllcind îndrumările date de organele în drept.

— Să folosească avansurile primite în bani 
și materia'e numai in scopul asigurării și 
măririi producției.

— Să recolteze și să predea la locul de 
recepție și la termenele stabilite prin con
tract întreaga producție contractată, sortată 
pe calități.

Ministerele ș: organizațiile contractante vor 
as’gura cultivatorilor contractanți;

— Semințele selecționate prevăzute prin 
Hotărîre, cu cel puțin 15 zile înainte de în- 
sămințare.

— Aeordarea avansurilor prevăzute în con
tracte.

— Îngrășăminte chim'ce în limita planuri
lor lor de aprovizionare.

— Vor pune ta dispoziția cultivatorilor 
de legume. în cadrul avansului, ma'.ena ul 
lemnos, geam, tablă, cuie. fier, iar cultiva
torilor de struguri de masă — piatră vânătă 
și varul necesar stropirii viilor.

— Preluarea integrală a produc’iei In 
cantitățile și sortimentele presâzuâe In con
tract. stabilind pentru aceasta un grafic de 
livrare.

— Plata producției la predarea produselor.
— Plata primelor de producție, pentru de- I 

pâș:rea calitativă ș: canftatfvâ a producției j 
predate, cultivatorilor de semințe de legume. ' 

Cocuitetele executive ale siaturi.or popu- I 
tare :

— Sînt obligate si ser ne ocganizațfi’e ' 
coc'ractante pe-rtru realizarea panului de 
contractare, asigurind mijloacele de Iran- : 
sport necesare aprovizionări cu semințe ț 
și îngrășăminte chimice, pentru depozitarea 
ta bune condițiuni a semințelor și îngrășă
mintelor. precum și pentru depnzilarza și ! 
tras porta-ea produc ie! realizate.

— Prin organele '-or agrico’e vor îndruma j 
producători! in vederea executării la timp 
șl în bune condițiuni a lucrărilor agroteh
nice prevăzute in agrominim.

— Vor lua măsuri ca prin atelierele de 
stat, cooperatiste și particulare să se repa
re și să se pună In funcțiune utilajul exis
tent, atlt in sectorul socialist cit și in cel 
individual .

— Prin secțiile agricole vor lua măsuri 
să asigure centre de producere a răsadului 
în cadrul sectoarelor de producție (gospodă
rii agricole de stat, gospodării colective, în
tovărășiri și sector individual).

— Vor sprijini organizațiile contractante 
pentru preluarea produselor contractate.

Ministerele și organizațiile economice, 
care au gospodării anexe vor prevedea în 
planurile de investiții și forțe de muncă, uti
lajul și personalul necesar în vederea une: 
bune organizări a producției de legume pen
tru aprovizionarea curentă a cantinelor.

In Hotărîre se arată că ministerele și or
ganizațiile contractante vor lua măsuri pen
tru popularizarea condițiilor contractuale în 
care scop se vor tipări broșuri și afișe. De
asemeni, cu sprijinul comitetelor executive 
ale sfaturilor populare, se vor lua măsuri 
pentru popularizarea prin presă, adunări 
obștești și cămine culturale a avantagiilor 
acordate cultivatorilor contractanți pentru 
culturile prevăzute în Hotărîre.

Hotărîrea subliniază că respectarea con- 
dițiuni'or contractuale este obligatorie pen
tru ambe'e părți. Nerespectarea lor atrage 
după sine sancțiunile prevăzute de legile in 
vigoare.

Părțile contractante au dreptul de a pre
vedea in cuprinsul contractelor clauze prin 
care să stabilească despăgubiri sau pierde
rea unor avantagii. in cazul nerespectării 
obligațiunilor contractuale.

Disnozîțiunile prezentei Hotărîri se aplică 
"ncepând cu contractarea culturilor pentru a- 
nul agricol 1954. Contractele pentru plantele 
bianuale. încheiate în anul 1953, intră în pre
vederile prezentei Hotăriri.

Toate hotărlri'e și dispozițiunile anterioa
re care reg'ementează sistemul contractări
lor pentru legume, semințe de legume, fruc
te și struguri de masă îșl încetează apli
carea.

BERLIN 1 (Agenpres). —
Ziarul „Neues Deutschland" a publicat la 

31 ianuarie comunicatul Departamentului 
presei de pe lângă primul ministru al Repu
blicii Democrata Germane cu privire la șe
dința din 30 ianuarie a.c. a Consiliului de 
miniștri al R.D. Germane. La această ședință 
primul ministru. Otto Grotewohl, după ce a 
făcut comunicarea despre desfășurarea con
ferinței dela Berlin, a prezentat memoran
dumul guvernului Republicii Democrate Ger
mane către conferința miniștrilor afacerilor 
externe în care este expus punctul de vedere 
al guvernului Republicii Democrate Germane 
cu privire la rezolvarea pașnică a problemei 
germane.

Odată cu memorandumul, guvernul R. D. 
Germane a adresat conferinței miniștrilor a- 
facerilcr externe o scrisoare purtând semnă
tura .primului ministru Otto Grotewohl, in 
care se spune printre altele:

„După ce conferința dela Berlin a miniș
trilor afacerilor externe nu a adoptat o ho- 
tărîre pozitivă in legătură cu cererea guver
nului Republicii Democrate Germane din 24 
ianuarie 1954 ca reprezentanții R.D. Germa
ne și reprezentanții Germaniei occidentale 
să fie admiși să participe la discutarea pro
blemei germane in cadrul conierir.țeL guver
nul Republicii Democrate Germane, călăuzin- 
du-se de sentimentul înaltei răspunderi față 
de națiunea germană și față de cauza păcii, 
consideră că este o datorie națională a sa 
de a-și expune :n scris punctul său de ve
dere cu privire la rezolvarea problemei ger
mane".

In preambulul memorandumului se spune:
„In deplin acord cu populația iubit xare de 

pace din întreaga Germanie, guvernul Re
publicii Democrate Germane salută sincer 
întâlnirea dela Berlin a miniștrilor afacerilor 
externe ai Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste. Stateior Unite ale AroertciL Rega
tului Unit ai Mari: Britanii și Irlandei de 
nord șt Republicii Franceze. Poporul german 
este pătruns de dorința fierbinte ca confe
rind dela Berl-n să ducă la rezultate care să 
contribue la slăbirea continuă a încordării 
Internationale și să apropie Germania de în
cheierea tratatul ii de pace și de unificarea 
ei pe o bază democratică și pașnică*.

Memoeandamal laaatiamazâ eforturile ne
obosite depuse în trecut de guvernul R. D. 
Germane, precum și hotărirea lui nestrămu
tată de a-și aduce și țe viitor contribuția la 
cauza '.ncheierii tratatului de pace cu Germa
nia și la crearea unei Germanii unite, demo
crate, iubitoare de pace și independente

In memorandumul său. guvernul Republicii 
Democrate Germane relevă dreptul legitim 
al poporului german la încheierea unui tra
tat de pace cu Germania șl subliniază că. tn 
conformitate cu aspirațiile forțelor democra
tice ale poporului german, crearea unei 
Germanii unite trebue să se bazeze pe princi
piile acordului dela Potsdam. Memorandu
mul amintește că în urma Îndeplinirii preve
derilor acordului dela Potsdam. în Republica 
Democrată Germană au fost nimicite forțele 
imperialiste, militariste și naziste și a fost 
creat un regim nou, democrat, tar răspunde
rea pentru încălcarea acordului dela Potsdam 
și dezmembrarea Germaniei o poartă autori
tățile de ocupație ale puterilor occidentale și 
monopoiiștii germani.

După ce arată împrejurările care au de
terminat crearea Republicii Democrate Ger
mane și scoate în evidență uriașa importanță 
istorică a acestui eveniment, guvernul Re
publicii Democrate Germane subliniază :

Republica Democrată Germană a luat fiin
ța ca rezultat al împotrivirii naționale a po
porului german față de politica de dezmem
brare a Germaniei, fată de crearea nelegală 
de către puterile occidentale și forțele reac
ționare din Germania occidentală a unui 
stat separatist vestgerman, care contravine 
întru totul prevederilor acordului dela Pots
dam.

Crearea Republicii Democrate Germane, se 
subliniază în memorandum, corespunde drep
tului poporului german, garantat prin acor
dul dela Potsdam, d© a-șl clădi viața țe 
baze democratice și pașnice șl de a-și ocupa 
locul printre popoarele libere și iubitoare de 
pace ale lumii.

In memorandum sunt amintite repetatele 
acțiuni ale guvernului R.D. Germane îndrep
tate spre realizarea unei înțelegeri între 
germani și se spune că guvernul Adenauer 
a nesocotit inițiativa R.D. Germane și prin 
aceasta a împiedicat realizarea unui acord 
Intre Germania de est și de vest.

Guvernul R. D. Germane argumentează pe 
larg teza că tratatele deta Bonn și Paris 
sunt incompatibile cu unificarea Germani
ei. Referindu-se la un bogat material fap
tic el demască fondul agresiv al tratatului 
militarist cu privire 1a „comunitatea defensi
vă europeană*' pe care vechile forțe milita
riste și fasciste, care și-au ridicat din nou 
capul in Germania occidental, îl elogiază 
cu atita zel împreună cu guvernul dela Bonn.

Refacerea militarismului german în Ger
mania occidentală — se arată în memoran
dum — care urmează să fie desăvârșită cu 
ajutorul tratatului priv'tor la „comunitatea 
defensivă europeană", amenință în deosebi 
țările vecine cu Germania și constitue un 
pericol de moarte pentru poporul german 
însuși".

Guvernul R. D. Germane subliniază că 
„tratatul cu privire la comunitatea defen
sivă europeană înseamnă refacerea celui 
mai primejdios focar de agresiune în Eu
ropa, ceeace reprezintă cea mai mare a- 
m-inințare pentru securitate și pace în Eu
ropa. precum și pentru viața poporului 
german însuși".

Memorandumul arată de asemenea ce ur
mări dezastruoase sortește poporului ger
man din vestul Germaniei așa numitul 
„tratat generai" înrobitor care legalizează

Știri sportive
• La invitația Comitetului pentru Cultură 

Fizică șl Sport din R.P.R., luni dimineața au 
sosit în Capitală echipele de lupte clasice ale 
R.S.F.S.R

Din lotul sportivilor sovietici fac parte Bo 
ris Gurevici, campion mondial, la categoria 
cea mai ușoară, Nicolai Brlov, campion eu
ropean, Vladimir Stașkevici și Valentin Ni- 
colaev învingători în concursurile internațio
nale din cadrul celui de al IV-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților dela 
București, Vladimir Maneev, Nicolai Rodin 
și alții.

Sportivii sovietici vor susține mai multe în- 
tîlniri prietenești cu sportivii romîni, 1a Bucu
rești și în diferite orașe ale țării. Prima în- 
tîlnire se va desfășura miercuri 3 februarie 
în sala Sporturilor dela Floreasca.

• La 29 ianuarie, în orașul finlandez 
Tampere s-a desfășurat întâlnirea internaj'o- 
nală de hochei cu puc dintre echipele selec
ționate ale Uniunii Sovietice și Finlandei, 
întâlnirea a decurs tot timpul în nota de su
perioritate a hochelștilor sovietici, care au 
învins eu 6corul de 8—1.

O La 31 ianuarie, echipa de hochei pe 
ghiață a Uniunii Sovietice, care se găsește 

ocuparea Germaniei occidental pe 50 de 
ani.

Atît tratatul cu privire la „comunitatea 
defensivă europeană", cât și „tratatul gene
ral", legat de acesta, creează noi obstacole 
serioase in calea unificării Germaniei, de
oarece ele lipsesc poporul german de drep
tul ia autodeterminare națională, precum și 
de dreptul la independență și suveranitate. 
Aceste drepturi inalienabile trebue totuși să 
fie garantate prin tratatul de pace cu Germa
nia și în urma unificării Germaniei.

Tratatele dela Bonn și Paris, — sublini
ază guvernul R D. Germane, — care ser
vesc refacerii militarismului german agre
siv, constitue principalul obstacol in caiea 
unor alegeri libere în Germania. Anularea 
tratatelor dela Bonn și Paris constitue o 
premiză pentru alegeri cu adevărat libere.

In memorandum se sublniază necesitatea 
creării unui organ democrat pe întreaga 
Germanie, format din reprezentanți ai am
belor părți ale Germaniei, care să se ocu
pe de problema pregătirii și ținerii de ale
geri democratice libere și jyre să discute 
t sate problemele legate dewicestea.

Guvernul R. D. Germane sub'iniază că 
Adenauer ințe’eje prin așa numite „alegeri 

bere". alegeri care să legalizeze pol tica 
de remiîitarizare și pregătire a războiului 
dusă de revanșarzii vestgermani.

Pjporu! german, — se spune în memor
andum — nu dorește alegeri militariste și 
revanșarde. El nu dorește alegeri sub con- 
troiu' ș: cu amestecul statelor străine, nu 
dorește alegeri bazate pe șantaj și înșelă
ciune. alegeri care să fie folosite drept ca- 
m-j-Taj pentru retacerea dictaturii fasciste și 
realizarea planurilor revanșarzilor vest- 
germani. El vrea alegeri libere pe baze de- 
•n-c-atce, cu respectarea deplină a dreptu- 
.: său raționa* 1 ia autodeterminare, alegeri 

care trebue să fie pregătite de guvernul pro
vizoriu a! întregii Germanii.

eeromodeliști, tineri pictori, declamatori. 
Aici activează și o grupă de coreognafie. 
In zilele vacanței de iarnă, această grupă 
a prezentat elevilor din oraș un nou balet 
„Copilărie fericită". De un mare succes s-au 
bucurat spectacolele școlii de muzică centru 
copii. La noi. în Stalingrad, zilele vacanței 
de iarnă au fost interesante și pline de ve
selie. Toate teatrele și cinematografele, pa
latele de cultură și cluburile din oraș șl-au 
deschis porțile pentru copii La Teatrul de 
Dramă eu am văzut o piesă de Shakespeare 
și e'.te două spectacole. Am fost deaseme- 
nea la cinematograf și la balul de Anul Nou 
la Teatrul de Comedie Muzicală. Prietenele 
mele s-au dus să patineze, au schiat. Noi 
am început semestrul II odihnite și cu forțe 
sporite

Peste un an, voi părăsi școala mea dragă. 
Mă gîndesc cu emoție la ziua aceea. îmi 
va fi greu să mă despart de prietene, de 
profesorii pe care i-am îndrăgit. Dealtfel, noi 
ne vom întîlni des. Eu am hotărît să de
vin doctor: institutul de medicină se află 
în apropierea școlii noastre, pe strada „V.
I. Lenin".

De pe acum mă gîndesc mult la viitoa
rea mea profesie și mă pregătesc din timp 
pentru institut. Ce sarcină nobilă este aceea 
de a ocroti sănătatea oamenilor sovietici! 
Mă voi strădui să muncesc în așa fel, îneît 
prin munca mea să-mi dovedesc recunoștința 
față de Partidul Comunist și Guvernul So
vietic, pentru grija ce ne-o poartă nouă, 
copiilor sovietici, pentru copilăria și tinere
țea noastră fericită.

GALINA ZABAVSCHIH
elevă în clasa IX-a a școlii de fete nr. 9 

din Stalingrad

Guvernul R. D. Germane subliniază In 
: -.ti-.uare că poporul german cere încheie
rea unui tratat de pace eu Germania.

„Conștient că încheierea tratatului de 
serj cu Germania este premiza cea mai im- 
prrtantâ pentru rezolvarea pașnică șl trai
nică a problemei germane, se spune în me- 
rTorandwn. guvernul Republicii Democrate 
Gerenane a răzuit și năzuiește în mod se
rios să înlesnească realizarea acestui țel. 
La 13 februarie 1952 guvernul Republicii 
Democrate Germane sta adresat guvernelor 
U.R.S.S, S.U.A. Marii Britanii și Franței 
cu rugămintea de a grăbi încheierea trata
tului de pace. Guvernul U.R.S.S. a răspuns 
pozitiv Ia această rugăminte și la 10 martie 
1952 a prezentat guvernelor puterilor occi
dentale proiectul bazeior tretatului de pace 
cu Germania, propunînd discutarea lui. 
Din păcate, guvernele puterilor occidentale 
n-au expus pînă în prezent punctul lor de 
vedere în legătură cu acest proiect și nu au 
prezentat propuneri proprii privitoare la tra
tatul de pace cu Germania.

Pentru a asigura dezvoltarea democrată 
și liberă a unui 6tat german unit, iubitor 
de pace și independent și pentru a satisface 
revendicările juste ale statelor vecine cu 
Germania cu privire ia garanții împotriva u- 
nei noi agresiuni germane, adueîndu-se 
prin aceasta un aport la cauza întăririi pă
cii în Europa, tratatul de pace cu Germa
nia, după părerea guvernului Republicii 
Democrate Germane, trebue să cuprindă ur
mătoarele prevederi din' cele mai importan
te ; Germania este restabilită ca un stat u- 
nit și suveran. Germaniei 1 se acordă posi
bilitatea de a stabili relații normale cu ce
lelalte state. Egalitatea în drepturi a Ger
manie: este garantată.

Statele semnatare ale tratatului de pace 
vor sprijini cererea Germaniei privitoare la 
admiterea ei în Organizația Națiuni'or U- 
nite.

In decurs de un an dela încheierea trata
tului de pace, toate forțele armate ale pu
terilor de ocupație vor părăsi teritoriul 
Germaniei. In cursul aceleiași perioade vor 
fi lichidate toate bazele militare străine din 
Germania.

Germania garantează cetățenilor săi fără 
deosebire de rasă, sex, limbă, sau reiigie 
drepturile omului și toate drepturile derrio- 
cratice fundamentale ca: libertatea cuvân
tului, libertatea presei, libertatea religioasă, 
libertatea convingerilor politice și libertatea 
întrunirilor. Toți cetățenii germani sunt e- 
gali în fața legii.

Germania garantează cetățenilor săi drep
tul de a se uni în partide și organizații de
mocrate. Prin aceasta, partidelor și organi
zațiilor democrate, li se oferă posibilitatea 
să desfășoare în mod liber orice activitate.

Germanta, nu va adm'te existența și ac
tivitatea unor organizații care urmăresc lip
sirea poporului de drepturile sale democra
tice șl turbura-ea relațiilor pașnice între 
popoare. Germania va lua în deosebi toate 
măsurile necesare pentru a împiedica orice 
propagandă de război, de vrajbă între po
poare, de ură rasială, de folosire a armei 
atomice sau a altor mijloace de extermina
re în masă, ca arme toxice, radioactive, 
chimice și bacteriologice.

Germania se obligă să nu ia parte la co
aliții și să nu intre în alianțe militare, în
dreptate împotriva oricărui stat ale cărui 
forțe armate au luat parte la războiul îm
potriva Germaniei.

Hotarele Germaniei corespund prevederi
lor acordului dela Potsdam.

Dezvoltarea economiei pașnice a Germa
niei nu este îngrădită în niciun fel. Germa
nia va obține dreptul nelimitat de acces li
ber pe piața mondială și la navigația mari
timă liberă. Comerțul exterior al Germaniei 
nu este supus niciunui fel de îngrădiri.

Toate pretențiile față de Germania, ivite 
ca urmare a războiului, au fost acoperite 

în prezent în Finlanda, a susținut la Helsinki 
o nouă întâlnire. De data aceasta, sportivii 
sovietici au întâlnit echipa Suediei care cu 
o zi înainte a dispus de echipa Finlandei cu 
scorul de 7—2.

Hocheiștii sovietici au arătat din nou o 
înaltă măestrie și au obținut victoria cu 
scorul de 8—2. De remarcat că echipa Sue
diei a ciștigat în anul 1953 titlul de campioa
nă mondială la hochei pe ghiață.

© Au luat sfirș t întrecerile prietenești de 
lupte libere dintre luptătorii sovietici și 
suedezi, desfășurate in orașele Stockholm, 
Goteborg, Malmoe, Eskilștun, Kirun și Ma'.- 
bergete. Luptătorii sovietici au susținut 75 
de întâlniri, dintre care au cîștigat 67.
• La 30 ianuarie echipa de patinaj a 

Uniunii Sovietice a plecat în Elveția pen
tru a participa la campionatele europene de 
patinaj viteză, ce se vor desfășura pe pati
noarul de mare altitudine de'.a Davos (El
veția). Din echipă fac parte Boris S’lkov, 
Oleg Gonciarenko, Evghenii Grișin și 
Dmitrii Sakunenko.

Patinatorii sovietici participă pentru pri
ma oară la campionatele europene de pati
naj viteză. 

prin achitarea de către Germania îneepînd 
din anul 1945 a plăților pentru reparații și 
altor plăți.

Germania obține dreptul de a forma forțe 
armate naționale proprii necesare pentru a- 
părarea ei șl de a produce singură materia
lele necesare pentru echiparea lor**.

Guvernul Republicii Democrate Germane, 
se spune în memorandum, se pronunță 
pentru crearea unei Germanii unite, demo
crate, iubitoare de pace și Independente, 
nelegată de niciun fel de pacte militare. Po
porul german creează pe cale democratică 
regimul intern al Germaniei unite, fără tra
tatele dela Bonn și Paris, fără orice ames
tec străin.

In actualele condiții de dezmembrare a 
Germaniei nu există o altă cale spre unifi
carea pașnică a Germaniei decât calea în
țelegerii reciproce între Germania de est și 
de vest.

Guvernul R. D. Germane menționează că 
a depus în permanență eforturi serioase 
pentru realizarea unei astfel de înțelegeri 
reciproce pe care o consideră necesară și 
tn prezent.

Princ’palul pas spre restabilirea unității 
Germaniei pe bază pașnică și democrată, se 
arată în memorandum, ar fi o înțelegere în 
vederea formării unui guvern provizoriu al 
întregii Germanii. Acest guvern provizoriu 
al întregi; Germanii, care ar fi în măsură 
să considere Germania ca un tot unit, din 
punct de vedere po-iitic, economic și cultu
ral și să o restabilească ca un stat unit, 
ar trebui să fie format de parlamentele am
belor părți ale Germaniei, cu participarea 
largă a partidelor și organizațiilor demo
cratice. In memorandum sunt caracterizate 
drepturile, funcțiile și obligațiile guvernului 
provizoriu al întregii Germanii și se sub
liniază în deosebi că sarcina sa principală 
ar fi pregătirea și ținerea unor alegeri uni
versale libere, secrete și democrate în în
treaga Germanie, fără vreun amestec și 
control străin.

Scopul alegerilor pe întreaga Germanie, 
subliniază guvernul R. D. Germane, trebue 
să fie o Germanie democrată, iubitoare de 
pace și independentă

In încheierea memorandumului, guvernul 
R. D. Germane prezintă conferinței miniștri
lor afacerilor externe spre examinare urmă
toarele propuneri, cu cererea ca ele să fie dis
cutate și să fie luate hotărîrile corespunză
toare pentru Înfăptuirea lor :

1. încă în anul 1954 va fi convocată confe
rința tuturor statelor ale căror forțe armate 
au luat parte la războiul împotriva Germa
niei, pentru examinarea tratatului de pace cu 
Germania. La această conferință vor lua 
parte reprezentanții guvennului provizoriu al 
întregii Germanii. Reprezentanții celor patru 
mari puteri vor elabora cu participarea gu- 
gernului provizoriu al întregii Germanii pro
iectul tratatului de pace, care va fi prezentai: 
acestei conferințe. Interesele independenței 
naționale și ale dezvoltării democrate, paș
nice a Germaniei cer ca Germania să nu fie 
legată de niciun fel de pacte militare șl ca 
tratatele dela Bonn și Paris să fie anulate.

2. Guvernul provizoriu a<l întregii Germa
nii, care va fi format de germanii înșiși, 
adică de parlamentele ambelor părți ale Ger
maniei cu participarea partidelor și a orga
nizațiilor democrate, are drept sarcină pre
gătirea șl desfășurarea in întreaga Germanie 
a’alegerilor pehtru AdUmârea Națională — 
alegeri universale, libere, secrete și demo
crate. Potrivit cuprinsului acordului dela 
Potsdam, cele patru mari puteri vor acorda 
sprijin guvernului provizoriu al întregii Ger
manii.

3. Nu mai tirziu dealt după un an dela ln-i 
cheierea tratatului de pace cu Germania, toa
te trupele de ocupație vor părăsi Germania 
șl toate bazele militare străine din Germa
nia vor fi lichidate.

4. Pînă la încheierea tratatului de pace cu 
Germania, nu trebue să fie formate niciun fel 
de forțe armate germane și nu trebue să se 
întreprindă niciun fel de înarmare a Germa
niei.

5. Cetățenii germani nu trebue să servea
scă în instituțiile militare străine sau para, 
militare, sau să colaboreze sub orice altă 
formă cu aceste instituții chiar dacă acestea 
se află pe teritoriul Germaniei.

6. In Germania nu vor fi construite, fabri
cate sau instalate niciun fel de arme de ex
terminare in masă ca, de pildă, arma ato
mică și bacteriologică.

7. Pentru ușurarea imediată a situației 
economice a poporului german vor fi luate 
următoarele măsuri:

a) In Germania occidentală, ca și în Re
publica Democrată Germană, cheltuielile le
gate de prezența trupelor de ocupație vor fi 
reduse pînă la 5% din venitul bugetului de 
stat, șt în orice caz ele nu vor trebui să de
pășească cheltuielile de ocupație din anul 
1949.

b) . Germania va fi scutită de plata da
toriilor externe rezultate, după. 1945 de pe 
urma cheltuielilor de ooijpație.

c) . Germania va fi scutită pev'itot- de 
achitare^ tuturor plăților de reparații, de da
toriile de 6tat antebelice, de cele din timpul 
războiului, precum și de cele postbelice 
către cele patru mari puteri, cu excepția 
obligaț’ilor în cadrul tranzacțiilor comerciale.

Guvernul R. D. Germane îșl exprimă spe
ranța că conferința color patru miniștri ai a- 
facerilor externe va contribui La înlăturarea 
primejdiei de război legată de tratatele dela 
Bonn și Paris și a dezmembrării definitive 
a patriei noastre germane, și va deschide po
porului german calea spre tratatul de pace 
și unificarea națională, calea spre un viitor 
fericit în familia popoarelor, iubitoare de 
pace.

Scrisoarea este semnată, în numele guver
nului Republicii Democrate Germane, de 
primul ministru Otto Grotewohl.

Spectacole
MARȚI, 2 FEBRUARIE 1954

CINEMATOGRAFE : Patria ; Sub vechea 
monarhie ; Republica, București ; Fiica regi
mentului ; I. C. Frimu, 23 August : Corăbiile 
atacă fortărețele (Amiralul Ușacov seria Ii-a); 
înfrățirea între popoare, Maxim Gorchî : 
China primește ansamblul R.P.R. ; Elena Pa
vel : Cotnoijra de pe insula păsărelelor ; Lu
mina : Omul cu 1.000 de fețe; Victoria: Solda
tul victoriei (seria Iî-ia) ; Timpuri Noi : Să
nătatea și alimentația. Jurnal românesc nr. 4, 
jurnal sovietic nr. 64, Iarmarocul vesel ; Gh. 
Doja: Nunta lui Crecinschi ; Alex. Popov : A- 
vencurile lui Aiioșa Ptițîn ; 8 Martie: Coti
tura cea mare; Vasile Roaită: Prin India; 
Grivița : Ciuc și Ghee ; C. David : Nu-i pace 
sub măslini ; Alex Sahia : Cotitura cea mare; 
Flacăra ; Tata tn vacanță ; Arta : Luptătorii 
poporului și Cântecul Preeriei ; Popular: Cu 
inima tânără ; M Eminescu : Egor Bulîciov 
și alții ; Miorița; Strada hotarului ; Moșilor: 
Revizorul ; Donca Simo: Zona de vest ; Uie 
Pintilie: Călătorie îndepărtată; Volga: Ca
lin vulturul ; 1 Mai : Africa, (seria H-a) ; Li
bertății : O afacere importantă ; N. Balcescu : 
Campionul boxului;. Rahova: Vestitorul vre
murilor noi (Belfn’chij ; Olga Bancic : Cen
tenarul Teatrului Național „I. L. Caragia'le", 
campionatele mondiale de tenis, de masă.
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onferinta dela erlin Conducătorii Guysrr,

a minișirilor afacerilor externe ai celor patru puteri desemnați candidați în alegerile
□Sisi Sovietic și ai P. C. U.S

pentru Sovietul Suprem al U. R.S.S.
BERLLN 31 (Agerpres). — .TASS trans

mite:
La 30 ianuarie a avut loc cea de a 6-a 

ședință a miniștrilor afacerilor externe ai 
celor patru puteri. Ședința a fost prezida
tă de Georges Bid au It.

A continuat examinarea propunerii făcute 
de delegația sovietică ca reprezentanții Re
publicii Democrate Germane și Republicii 
Federale Germane să fie invitați să partici
pe la examinarea punctului doi de pe ordi
nea de zi — „Problema germană și sarci
nile asigurării securității europene".

Georges B dault a întrebat dacă miniștrii 
doresc să ia din nou cuvântul în legătură 
cu propunerea delegației sovietice referitoa
re la invitarea reprezentanților celor două 
părți ale Germaniei.

A. Eden a declarat că -nu--consideră nece
sar ca la ședință să fie invitați reprezentanții 
Germaniei răsăritene și apusene.

V. M. Molotov a spus că ia notă de de- 
c'arațta lui Eden, dar ține să prec'zeze că 
delegația sovietică rămâne la părerea ci în 
ce privește necesitatea invitării reprezentan- 
ț lor Germaniei răsăritene și apusene la 
conferința miniștrilor, pentru a asculta pă
rerea lor în problema germană.

J. F. Dulles a declarat că continuă să se 
mențină la punctul de vedere pe care l-a

expus în ședința din 29 ianuarie. Nu sunt 
un adept al propunerii d-lui Molotov ca la 
conferință să fie invitați reprezentanții Ger
maniei răsăritene și ai republicii federale — 
a spus el. Dulles a adăugat că guvernul Ger
maniei occidentale nu și-a exprimat dorința 
de a fi invitat la conferința miniștrilor celor 
patru puteri.

Bidault a declarat că „este util ca invita
rea reprezentanților Germaniei apusene și 
răsăritene să fie amânată până la crearea 
unui guvern german care ar putea reprezen
ta Întregul popor german".

Bidault, care prezida ședința, a propus a- 
poi să se continue examinarea punctului 
doi de pe ordinea de zi — „Problema ger
mană și sarcinile asigurării securității eu
ropene".

Eden a declarat că a mal făcut în ședin
ța din 29 ianuarie unele observații în le 
gătură cu punctul doi de pe ordinea de zi, 
prezentând unele propuneri. Nu am nimic 
de adăugat la aceasta, a declarat Eden.

După cum se știe. Eden a propus la șe
dința din 29 ianuarie planul englez de uni
ficare a Germantai, care prevede urnătoa- 
rele „etape": așaWlse „alegeri libere" în în
treaga Germanie sub controlul 
puteri de 
elaborate

„alegeri libere"
celor patru 

ocupație pe baza legii electorate 
de cele patru puteri, convocarea

Adunării Naționale, alese în felul acesta, în 
vederea elaborării constituției, în apus con
tinuând între timp să-și exercite funcțiunile 
autoritățile Republicii Federale de'.a Bonn, 
iar în răsărit — autoritățile Republicii De
mocrate Germane; constituirea unui guvern 
al întregii Germanii în conformitate cu 
constituția adoptată de Adunarea Națională 
și transferarea către acest guvern a împu
ternicirilor atît ale guvernului Republicii 
federale cît și ale guvernului R.D. Germa
ne; tratative pentru încheierea unui tratat 
de pace cu Germania care trebue să fie re
prezentată de guvernul sus amintit al în- 

aratătregii Germanii. Acest guvern, se 
în planul lui Eden, „va li împuternicit să ia 
asupra sa drepturile și obligațiile internațio
nale ale Republicii Federale și ale zonei so 
vitice din Germania"

In planul expus de Eden se spune că în 
decursul tuturor acestor „etape" se mențin, 
într’o formă sau alt>a, atribuțiile de control 
a'e puterilor de ocupație, iar trupele străi
ne rămîn pe teritoriul Germaniei, dar i 
pomenește nimic de data și modul în 
va lua sfîrșit ocupația Germaniei

A luat apoi cuvântul V. M. Molotov, 
e făcut următoarea declarație:

nu se
i care

care

Declarația lui V. M. Molotov
Ingăduiți-mi să fac momentan doar pri

mele observații.
Ieri am ascultat discursul interesant al 

d-'.ul Eden și am primit textul voluminos al 
propunerilor făcute de dl. Eden. Este abso
lut evident că trebue să studiam cu atenție 
aceste două documente.

De’egația sovietică consideră important 
6ă ascu’te deasemenea pe ceilalți colegi în 
ceeace privește problema germană.

Deocamdată nu știm dacă ei împărtășesc 
tezele expuse de d.l. Eden, sau dacă au a'.te 
planuri privind . examinarea și rezolvarea 
problemei germane. Așteptăm cu interes o 
declarație din partea d-lui Bidault și a d-lui 
Dulles în această problemă.

Din corespondența diplomatică dintre gu
vernele Franței, Angliei și S.U.A., pe de o 
parte, și Uniunea Sovietică, pe de altă par
te, noi știm de pe acum că statele occidenta
le acordă o deosebită însemnătate problemei 
așa ziselor alegeri 
dl. Eden a vorbit în 
Importanța acestei 
minimalizată.

Guvernul sovietic
o mare însemnătate ținerii unor alegeri libere 
in întreaga Germanie. Alegeri libere în întrea
ga Germanie sunt necesare pentru a se asi
gura o unire trainică a celor două părți ale 
Germaniei pe baze democratice și pașnice.

Nu trecem peste faptul că în concepția a- 
eupra problemei alegerilor libere în Germa
nia, punctul de vedere al Uniunii Sovietice 
nu coincide în unele privințe cu punctul de 
vedere al celor trei state occidentale.

Considerăm că în cazul de 
Sovietică este mai interesată 
state occidentale ca alegerile 
6a fie .cu 
mocratice 
tribue -la 
Germanii

O lipsă
ce privește alegerile pe întreaga Germanie 
ni se pare faptul că, potrivit acestui pian, 
alegerile germane sunt trecute de fapt în 
mâinile autorităților de ocupație, iar ger
manii devin obiectul grijii altor state. A- 
cest plan păcătuește prin neîncrederea față 
de forțele democratice germane Totodată, 
acest plan acordă o prea mare grijă făptu
im ca puterile străine și în primul rînd pu
terile de ocupație, să supravegheze în în
tregime atît pregătirea alegerilor cît și ține
rea lor Unor asemenea „alegeri libere" nu 
le rămîne oare prea puțină libertate? In 
orice caz, de aceasta ar trebui întrebați în 
primul rînd germanii înșiși.
motive acest

Se naște o 
Importantă.

Nu ne este

propunerile d-lui Eden se

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS trans
mite: La 39 ianuarie, în orașele și satele 
Țării Sovietice au început adunările electo
rale consecrate desemnării de candidați pet- 
tru Sovietul Suprem al U.R.S.S. Traduclnd 
în fapt dreptul lor cetățenesc, oamenii muncii 
desemnează drept candidați pe cei mai buni 
și cei ma‘ merituoși oameni.

In numeroase întreprinderi și instituții ale 
capitalei sovietice și în colhozurile din re
giunea Moscova au avut loc adunări urirșe. 
Mii de oameni au umplut secția de montaj 

a uzinei de construcții de mașini. A luat •:u- 
vîrîtul cunoscutul strungar Lavrenov. care 
a propus drept candidat pentru Sovietul Su
prem ai U.R.S.S pe Gheorghi Maxlmiliaro- 
vici Malenkov, președintele Consiliului de 

-Miniștri al U.R.S.S. Toți cel prezenți au 
aprobat această propunere prin aplauze îur- 
tunoase. Adunările generale ale colectivelor 
uzinei „Fizpribor", depoului „Ilicl" și a'e 
altor întreprinderi au desemnat deasemenea 
drept candidat pe G. M. Malenkov.

Aproape 3.000 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni au luat t>3rte. la adunarea electo
rală dela uzina „Molotov*. Lutnd cuvîntul în 
numele colectivului, A ELatomtev. muncitor 
ka această întreprindere, a prepus drept can
didat pentru Sovietul Suprem pe \ iacesta v 
Mihallovici Molotov, vicepreședinte al Gxisi-

țiului de Miniștri al U.R.S.S., ministrul afa
cerilor externe al U.R.S S. Această propunere 
a fost aoobată cu căldură. Și la alte între
prinderi din capitală s-a hotărît să se pro
pună candidatura Iui V. M. Molotov pcn.ru 
Sovietul Suprem al U.R.S.S.

La adunarea colectivului uzinei „Frezer" 
din Moscova a luat cuvîntul muncitorul Iva
nov. EI l-a proous drept candidat pentru lo
cul de deputat In Sovietul Suprem al U.R.S.S. 

pe Nikita Sergheevici Hrușciov, prim secretar 
al Comitetului Central al P.C.U.S.

Această propunere a fost sprijinită în una
nimitate de toți cei prezenți. N. S. Hrușciov 
a fost deasemenea propus candidat la uzina 
„Kompressor" și la fabrica „Dukat". Adu
nări la cr.ce au asistat nume-oși cetă.e i au 
avut loc la 39 ianuarie la Telegraful Cen
tral, la fabrica de anvelope, la uzina de 
frine, la combinatul de produse de
carne, precum și la alte 
Șl 
au hoiărt să propună drept 
pentru organul suprem al puterii 
K. E. Voroșilov. președintele 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., pe 
ganta. L. M. Kaganovîci, A. I. Miko’an, M. 
G. Pervuhin, M Z. Saburov, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri al U.R.S S. Au 
1st deasemenea propuși candidați pceședin-

Leningrad au avut loc adunări elcc- 
Colectivul uzinei de laminate și da 
metalice a propus în unanimitate pe 
Malenkov. V. M. Molotov, N. s.

libere în Germania. Și 
special pe această temă, 

probleme nu trebue

a acordat întotdeauna

față Uniunea 
decît cele trei 
din Germania 
ele să lie de
ca e'.e să con-

adevărat libere, ca 
și, în același timp, 
dezvoltarea mai departe a unei 
democratice pe baze pașnice.
a planului expus de dl. Eden în

lucru 
altă

Din anumite 
nu este deloc prevăzut, 
problemă, nu mai puțin

încă
care

pro- 
libe-

mulți germani In 
ține seama de aceasta într’o măsură insu'i- 
cientă Trebue să se țină seama de părerea 
germanilor atât din partea răsăriteană cât și 
din cea apuseană a Germaniei. Totodată, nu 
trebue să se uite că tocmai Repu'-lica Demo
crată Germană reprezintă acele forțe ale po
porului german care năzuiesc să asigure uni
ficarea cît mai grabnică a Germaniei pe baze 
democratice și pașnice Aceasta este în inte
resul păcii, în interesul securității Europei. 
To-ate țările iubitoare de pace trebue să spri
jine in această privință Republica Democrată 
Germană

întrucât planul d-lui Eden pornește, pare- 
șe, dela faptul că după alegerile pe întreaga 
Germanie, Germania nu va fi liberă să ho
tărască dacă tratatele- dela Bonn și Paris 
impuse în prezent Germaniei occidentale ră
mân sau nu în vigoare înseamnă că după 
aceste alegeri nici nu poate fi vorba despre 
o Germanie cu adevărat liberă.

Se știe că prin tratatul dela Bonn se 
cearcă menținerea pe zeci de ani a unui 
gim de semiocupație în Germania Prin 
mare, o Germanie legată prin acest acord 
nu va avea mână liberă în treburile ei in
terne, în politica ei internă.

Cât despre acordul dela Paris, el prevede 
direct legarea Germaniei pe termen de 50 de 
ani la carul unei anumite grupări militare de 
state. Dacă însă nici după alegerile pe în
treaga Germanie, Germania nu poate hotărî 
în mod liber dacă tratatul dela Paris ră
mâne sau nu în vigoare, în acest caz despre 
ce Germanie liberă poate fi vorba ? In reali
tate, se creează o situație diametral opusă

Tratatul dela Paris cu privire la așa zisa 
„comunitate defensivă europeană" dă mînă 
liberă militar’știlor germani, cărora li se dă 
posibilitatea de a restabili o armată ger
mană regulată.

Iată „libertatea" prevăzută în cazul de 
față. Dat aceasta nu j»-e nimic comun cu 
o adevărată libertate pentru poporul german

Uniunea Soviet că se află pe o altă pozi
ție, și ar dori ca puteri'e occidentale să 3- 
dere la această poziție, călăuzindu-se după in
teresele întăririi păcii și securității în Eu
ropa. Ar trebui să ajungem Ia un acord ca 
după alegerile pe întreaga Gcmanie, Ger
mania să nu fie legată prin niciun fel de 
tratate de un grup de state sau altul, ca Ger
mania să pășească ferm pe cale pașnică și 
democratică, și ca ea să hotărască în mod 
liber nu numai treburi’e el interne ci și 
treburile ei externe. Trebue să avem gr jă 
ca Germania să renască ca un stat german 
unit și independent, democrat și iubitor de 
pace. O astfel de Germanie cu adevărat li
beră, nu va deveni niciodată o primejdie 
pentru vec'nii ei și va ocupa un loc demn 
printre statele iubitoare de pace din Europa 
ca una din marile* puteri.

Acestea sunt primele observații ale delega
ției sovietice în problema discutată.

într’o declarație ulterioară vom expune .po
ziția și propunerile noastre în problema ger
mană.

Dulles 
de re- 
decla 

de

tn- 
re- 
ur-

la combinatul de produse
precum și la alte întreprinderi

instituții din capitală. Oamenii muncii 
candidați 

de stat pc 
Prezidiului 
N. A. Bul-

tele Academiei de Științe a U.R.S.S., Ale- 
xandr Nesmeianov, strungarul inovator.Pavel 
Blcov, fostul zidiar Ivan Șirkov, cunoscuta 
artistă dela Teatral de artă din Moscova. 
Alla Tarasova și președintele unui colhoz din 
regiunea Moscova, Nikolai PuzancikO'V.

Și la 
torale. 
cabluri 
G. M.
Hrușciov, N. A Bulganin, precum și pe ino- 
vato'ul in producție Ivan Berejkov, șeful unei 
brigăzi de monteri.

Muncitorii dela uzina „Kirov" (fosta uzină 
„Putilox") au desemnat drept candidat pe K. 
E. Voroșilov, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S,

Din Kiev se anunță că peste 500 de țărani 
din satul Losiatin, regiunea Kiev, au propus 
în unanimitate drept candidat pentru Sovie
tul Suprem pe G. M. Malenkov, președintele 
Consiliului de Miniștri el U.R.S.S. L>a aceeași 
adunare s-a prepus candidatura țărancei 
Stepanida Viștak, maestră a recoltelor bo
gate și activistă pe tărîm social.

Din Minsk, Baku și alte orașe ale țării 
se primesc știri în legătură cu adunările 
electorale consacrate propunerii de candida',1 
pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S.

Ședința din 1 februarie a conferinței (lela Berlin

limpede cum vor sta lu
crurile în Germania după alegerile de 
a vorb't dl. Eden.

Intr’adevăr, după alegerile ce i se 
pun va fi oare Germania cu adevărat
ră în treburile ei interne și externe? Guver
nul sovietic vrea ca în urma alegerilor pe 
întreaga Germanie .statul german să fie cu 
adevărat liber, să aibă cu adevărat mină liberă 
atât în politica sa internă cât și în politica 
sa externă. Aceasta nu rezultă din planul 
d-lui . Eden.

In propunerile d-lui Eden se spune că „gu
vernul întregii Germanii, va fi împuternicit 
să la asupra se drepturile și oblig,ații’e in
ternaționale ale republicii federale și ale zo
nei sovietice din Germania".

Aceasta înseamnă că propunerile d-lui Eden 
prevăd menținerea în vigoare a obligațiilor 
impuse Germaniei occidentale în baza trata
telor dela Bonn și Paris, și mai mult chiar, 
extinderea acestor obligații și asupra Ger
maniei răsăritene, oare este în prezent to
tal liberă de orice obligații similare. Cu 
aceasta nu pot fi, desigur, de acord foarte

★
A luat apo) cuvîntul Dulles, care a ex

pus pozȚla S U A. în problema discutată. El 
a început prin a afirma că experiența isto- 
r:că cere examinarea în comun atît a pro
blemei germane cît și a problemei asigură
rii securității europene. Din acest oraș, fn 
care se desfășoară conferința noastră — a 
spus Dulles — au fost dezlănțuite două 
războaie mondiale. Două din cele patru țări 
reprezentate la adeastă conferință — Franța 
șl Uniunea Sovettcă — au fost Invadate 
atît în timpul primului război mondial, cît 
și în timpul celui de al doilea război mon
dial, iar Anglia a fost atacată pe calea ae
rului Toate cele patru țări ale noastre au tre
buit în două rînduri să-și mobilizeze toate re
sursele umane și materiale pentru a se o- 
pune agresiunii germane.

— Interesele vitale ale celor patru puteri d 
declarat Dulles în continuare, impun să 
se facă totul pentru a nu admite repetarea 
agresiunii germane. El a arătat că proble
ma examinată la conferință are două aspec
te.: în primul rînd, a spus el, este necesar 
să se unifice Germania, iar în al dci'ea rînd, 
să se asigure ca această Germanie un - 
ficată să fie o Germanie pașnică.

După aceste afirmații declarative, 
a trecut la problema căilor concrete 
zolvare a problemei germane. El a
rat totodată că aprobă planul propus 
Eden și că consideră acest plan „clar, rezona
bil și util". Dul'es a arătat că în cursa' 
schimbului de părei-j pot fi făcute propu
neri în legătură cu unele modificări de a- 
mănunt ale planului expus de Eden. Aceste 
propuneri pot fi examinate, a spus Du'ies. 
In genera] însă, sunt de acord cu propune
rea britanica.

Dulles și-a consacrat apoi discursul încer
cărilor de a doved' că așa zisele „alege-’ 
libere", prevăzute de planul lui Eden, ar asi
gura poporului german o adevărată mani
festare a voinței sale.

Dulles a desmințit însă propriile sale a- 
firmații, sublin’ind mai ales că aceste așa 
z’se „alegeri libere" trebue să fie înfăptu :e 
sub supravegherea autorită.ilor de ocupație.

Referindu-se la problema asigurări: secu
rității europene, Dulles a repetat teza ame 
ricană demult demascată că securitatea Eu
ropei ar putea fi asigurată prin uni'ea a 
șase state vest-europene în așa zisa „comu
nitate defens vă europeană" care, după cum 
se știe, dă mînă liberă militarîștîlor ger
mani pentru reînvierea armatei, revanșarde 
în Germania occidentală

Dul'es a declarat că S.U.A dorește 
lege „comunitatea defensivă europeană* 
un al’ grup mil'tar de state occidentale, 
blocul nord atlantic.

Dulles și-a încheia’ discursol declarind 
S.U.A. ar dori asigurarea securități 
ropa.

A luat apoi cuvântul B’dauît care a exuus 
punctul de vedere al delegație! Fra-.țeL El 
a arătat că formula -ea sunetului doi de pe 
ordinea de z; Indică legătura între problema 
germană și problema securității europene. 
Bidault a decbrat că nu contestă exlsten e 
unei asemenea legături ș! a asigurat că de 
legația franceză năzuiește spre o rezolvare 
a problemei germane care să poată servi 
drept contribuție la rezolvarea satisfăcătoare 
a problemei securității tuturor popoarelor. In 
continuarea discursului său, Bidault a apărat 
însă politica puterilor occidentale de atragere 
a Germaniei în gruparea militară a puterilor 
occidentale, cunoscută sub denumirea de „co
munitate defensivă europeană" Bidault a re
petat afirmațiile necorespunzătoare realității 
că o asemenea politică de dezmembrare a Ger
maniei și Europei ar fi fost impusă statelor 
occidentale. La fel ce miniștrii afacerilor ex
terne ai Angliei și S.U.A., B'dault a afir
mat că rezolvarea problemei germane trebuie 
să înceapă prin ținerea în Germania a «șa 
ziselor „alegeri libere". El a încercat să pre 
zinte lucrurile ca și cum așa zisa comunitate 
defensivă europeană ar da „garanții 
ritate" Europei

B'dault a declarat că aprobă în 
nerale planul expus de Eden. El a 
că acest plan ar fl îndreptat spre 
rea unității Germaniei.

După ce Bidault șl a încheia! expunerea, 
Eden a declarat că va răspunde în 
următoare la observațiile făcute de 
în legătură cu planul propus de el.

S'a stabilit ca ședința următoare 
loc la 1 februarie, 
reședința înaltului 
Germania, de pe

eă 
de

că 
în Eo-

BERLIN 1 (Agerpres) —
La 1 februarie a avut Ioc la reședința 

înaltului Comisar ai U R.S S. în Gemania 
cea de a 7-a ședință a minerilor afacerilor 
externe ai celor 4 pateri. Șed nta a fost pre
zidată <Je V M. Molotov.

A continuat examinare* punctului doi de pe 
ordinea de zi — „Pr.-blema germană și sar
cinile asigurări: securitații europene"

Primul a luat cuvintu- Georges Bidault 
care ș:-a precizat puncta', de vedere față de 
pianul expas anterior de Eden in legătură 
-m prob.ema germană Bidault s-a pronunțat 
pentru ținerea alegerilor ta Germania sub 
supravegherea puterilor de ocupație pro- 
punînd totodată ca din comisiile de control 
create in acest scop să facă parte și repre
zentanți ai unor puteri neutre.

Luind cuvîntuL A Eden a apărat din 
nou teza occidentală potrivit căreia in
cluderea armate-' revanșarde vestgermane in 
așa zisa „comunitate defensriă europeană" 
tr consvtui o garanție de securitate. Minis
trul afacerilor exte'ne a- Angliei a susținut 
din nou — împotriva tezei sovietice potrivit 
căreia alegeri'e treboe să fie organizate și 
controlate de către germani înșiși — că ele 
trebue să se desfășoare sub controlul puteri
lor de ocupației

V M Molotov care a luat epoi cuvântul, a 
apus pe larg punctul de vedere ai guvemu-

iui sovietic în problema ge-mană și a pro
pus un program concret pentru rezolvarea 
impasului in care se află aceasta. Nu este 
greu să ieși din impas a spus V. M. Mo

rav. dacă cele patru puteri — S.U.A., Marea 
Britanie Franța și ll.R.S S. — vor cădea de 
acord să nu permită în viitor renașterea mili
tarismului german agresiv Tocmai în acest 
scop este necesară încheierea tratatului de 
pace cu Germania. Poporul german nu are 
nevoie de acordurile de'.a Bonn și Paris, ci de 
un tratat de pace. Acest tratat de pace va 
asigura poporuiui german libertatea și inde
pendenta. î> 'a asigura posibilitatea să 
rezolve singur atît problemele interne cit și 
cele externe

in cadru! ședinței de luni delegația sovie
tică a rem:s celorlalți participant un text su
plimentar la proiectul sovietic pentru un tra
tat de pace cu Germania precum și proiectul 
sov'etic în problema pregătirii tratatului de 
pace cu Germania și convocării unei confe
rințe de pace pentru încheierea acestui tratat.

De'egația sovietică a subliniat necesitatea 
de a se ajunge la un acord pentru grăbirea 
încheierii tratatului de pace cu Germania și 
convocării unei conferințe de pace în acest 
scop.

Secretarul Departamentului de stat al 
S.U.A. J. F Dulles, din cauza orei tirzii, a 
propus încheierea ședinței. Ședința a fost 
ridicată.

Peste 9 milioane de germani cer invitarea 
reprezentanților poporului german la conferința dela Berlin

BERLIN 31 (Agerpres). — AJ).N. trans
mite.

La 29 naoarie. o de'egaț’e a eonsKIulnl 
-laționai al Fronîafei națona! al GersxaTei 
democrate a ad'esa: conserințe- de a Berlin 
a miniștrilor afacerilor «terne o scrisoare 
în care exprimă ce-erea a milioane de ger
mani ca la tra-at vele prvitoa*e la problema 
germană să fie hnrtMI reprezenta” i i; 
Republicii Democrate Germane și ai Germa, 
nlei occidentale Arăttad că această ce'e-e 
este susținută de major ta tea poporu'ui 
german, in scrisoare se spune:

„Muncitori șl țărani, artiști și oameni de 
ș‘ iță. 'enrezentanț! a tuturor claselor so
ciale d * R. D. Germană și d:n sectorul de
mocrate a' Berlinului, au trimis declarații 
cro u'-j- na lonal al Frontului național al 
Ge*n»a“.iei Democrate. Aceste declarații au 
fost semnate de 9.200.028 persoane.

Oră de oră sosesc dtn toate părțile Ger- 
—3- e: occidentale no: declarații în care se 
cere participarea delegaților poporului 
man Is conferința dea Berlin".

Convorbire 
între V. M. Molotov 

și J. F. Dulles
BERLIN 31 (Agerpres). — TASS trans-1 

mite :
La 30 ianuarie, ministrul afacerilor ex

terne al U.R.S.S., V. M. Molotov, a avut o 
convorbire cu secretarul de stat al S.U.A., 
J. F. Dulles, consacrată unui schimb de pă
reri asupra procedurii tratativelor în legă
tură cu discursul din 8 decembrie 1953 al 
președintelui Elsenhower și eu declarația din 
21 decembr e 1953 a guvernului sovietic în 
problema folosirii energiei atomice.

-----e-----

Schimbul de mărfuri 
între U.R.S.S.

și uniunea economică 
belgo-Iuxemburgheză

MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS trans- 
mite:

In urma tratativelor care au luat sfîrșit la 
30 ianuarie 1954, la Bruxelles a fost semnat 
protocolul cu privire la schimbul de mărfuri 
între Uniunea Republicilor Sovietice Socia
liste și. uniunea economică be’go-luxembsr- 
gheză pe anul 1954.

Protocolul a fost semnat pe baza acordului 
din 18 februarie 1948, care stipula regimul 
relațiilor comerciale dintre Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste și uniunea econo
mică belgo-luxemburgheză.

Protocolul a fost semnat din partea sovie- 
t:că de V. I. Rodnov, reprezentantul comer
cial al U RS.S. în Belgia, iar din partea 
belgiană de Paul Van Zee’.and, ministru al 
afacerilor externe La semnarea protocolului 
au fost de față V. I- Avilov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Belgia și J. Maurice ministrul 
comerțului exterior al Belgiei

ger- Scurte știri

de secu-

linii ge- 
susținut 

restabili-

ședința 
miniștri

să aibă 
Ședința va avea loc 
comisar al U.R.S.S. 
Unter-den-Linden.

la 
în

Acolo unde discută reprezentanții celor patru puteri
Pe largul bulevard Unter Den Linden, In 

apropiere de Brandemburger Tor, se află 
monumentala clădire in care Iși are reședin
ța înaltul Comisar al U.R.S.S în Germania.

Această clădire, ridicată după proiectul 
unor renumiți arhitecți sovietici imediat 
după terminarea războiului, din material a- 
dus special in acest scop din U.R S S.. este 
o mărturie elocventă a înaltei arte arhitec
tonice șovietice

De astăzi, așa precum a fost dinainte sta
bilit. lucrările conferinței miniștrilor aface
rilor externe se desfășoară in această clă
dire

Trecînd pragul clădirii te găsești intr-un 
hol in care, in cele patru colțuri, sunt așe
zate mese cu steaguri ale celor patru puteri 
și aparate telefonice care servesc pentru 
legătura telefonică in timpul conferinței.

Scări de marmoră, acoperite cu covoare.
\c la primul etaj la care se găsesc așeza- 
sălile in care se desfășoară lucrările

Dela corespondentul nostru special

Recepția oferită la Berlin, de L. F. Iticev
BERLIN 1 (Agerpres). - TASS trans 

mite:
In seara zilei de 30 ianuarie, L F Ulcer, 

șeful presei din Ministerul afacerilor ex’.eme 
al U.R.S.S, a oferit în sect -rut democra: 
il Berlinului o recepție în cinstea ziariștii-»

presăs’_"âi'i și sovietici, care oglindesc în 
desfășorarea lucrărilor conferinței dela Ber- 
lin a miniștrilor afacerilor externe ai celor 
pa Tu poteri.

La receoție au luat parte aproape 200 co- 
--i-.-.-: ai presei sovietice, franceze, en-
gieze. americane, germane și din alte țări.

Guvernul dela Bonn pregătește o nouă provocare
BERLIN I (Agerp-es). -
Ziarul „Berliner Zeltung" publică o fire 

transmisă din Bonn în ca_e se arată că în 
baze unei înțelegeri cu reprezenta-!’, î celor 
trei puteri occidentale ș» cu spriiinul „B - 
roului răsăritean al Uniunii creștin-demo
crate", ministerul vestgerman pentru ?--x: t 

‘mele privind întreaga Germanie, condus da 
Kalser, pune la cale o nouă provocare.

După cum s-a aflat la Born, scrie ziaru’. 
ministerul lui Kaiser vrea să orgerizeze ia 
Berlin o conferință de presă ta care urmează 
să ia cuvîntul așa ziși „deținuți po’itlci am- 
nistlați din zona răsăriteană". In legătură 
cu aceasta, la Bonn au fost recrutate în 
grabă și sunt instruite persoanele care vor 
trebui să joace la conferința de presă ro’.u: 
acestor deținuți. Scopul acestei provocări, a-

să fie atenuarea nemulțu- 
Germania occidentală de 
puterilor occidentale fată 
a invite reprezentanți ai

rată ziarul, trebue 
mirii provocate in 
poziția negativă a 
de propunerea de
Pe-.- <:i Democrate Germane și ai Germa- 
riei occidentale 'a conferința miniștrilor de 
externe Agenți travestiți ai ministerului lui 
Kaiser vor iua cuvîntul la conferințe de presă 
ș> vor face declarații calomnioase împotriva 
RepubFcii Democrate Germane șl a organe
lor sale.

In încheiere ziaru! scrie că. în afară de 
aceasta. „Birou! răsăritean al Uniunii creștin 
democrate" și alte organizații subversive 
pregătesc în sectorul democratic al Berlinu- 
!c-l dr’erl'e provocări care urmează să iz
bucnească în timpul conferinței miniștrilor 
a: arer lor externe dela Berlin.

• La .30 ianuarie, e avut loc în sala 
Filarmonicii primul concert dat ta Lenin
grad de grupul de artiști ai Republicii 
Populare Romîne, care întreprind în prezent 
un turneu în Uniunea Sovietică. Concertul, 
s-o bucurat de un mare succes. La concert 
și-eu dat concursul Magda lanculescu, so
listă a Operei din București și violonistul 
Ion Voicu, artist emerit al ReDublicii Popu
lare Romîne. Publicul .3 aplaudat călduros 
pe talentații artiști romîni.

• La New York a apărut un număr spe
cial al ziarului „Daily Worker", consacrat 
aniversării a 30 de ani dela apariția ziaru
lui. In acest număr sunt publicate felicitările 
primite did partea Comitetului Național al 
Partidului Comunist din S.U.A., un articol 
al lui Howard Fast și urări primite din nu
meroase țări ; sunt publicate deasemenea fe- 
licitări’e primite din partea redactorilor zia
relor „Pravda", „Unita", „L-Hum.in:te", 
.Jenminjibao" și din partea scriitorilor so
vietici Fadeev, Surkov, Simonov, Bajan, 
Ehrenburg, Polevoi și Riurikov.

a La 27 ianuarie A. K. Ghosh, secretarul 
general al Partidului Comunist din India, 
a publicat o declarație în care își exprimă 
întregul său sprijin față de Ijotărîrea Con
siliului păcii din întreaga Indie ca ziua de 
14 februarie să fie declarată Zi de lup’ă îm
potriva pactului militar dintre S.U.A. și 
Pakistan.

ânteia tineretului”
4-a 2 februarie 1954

conferinței. La etaj te afli într’un hol 
imens care poartă denumirea de sala Cu- 
polii, din cauza tavanului in formă de cu
polă care se află la 20 m. înălțime, te 
impresionează in mod deosebit giganticul 
geam al sălii care reprezintă Turnul Stui- 
schi al Cremlinului deasupra căruia apare 
un curcubeu lucrat din bucăți de sticlă mul
ticoloră Până șt parchetul este o operă de 
artă fiind lucrat din diferite esențe de lemn 
prețios din Uniunea Sovietică și având mi 
nunate incrustații Din acest hol luind-o la 
stânga intri in sala oglinzilor, sală in care 
se desfășoară conferința. In mijlocul sălii 
se află o masă rotundă, cu diametru de 
3,50 m.. lucrată din plăci mici de brad Ste- 
gulețe ale celor patru puteri, indică locurile 
delegațiilor respective Tavanul sălii este sus
ținut de 20 coloane din marmoră trandafirie 
iar trei lustre de cristal de câte 400 kg. fie
care, aduse din Uniunea Sovietică ‘împodo
besc tavanul sălii. Peretele opus este aco
perit de o imensă oglindă. Ușile sunt exe
cutate din lemn de mesteacăn din Carelia.

Fotolii confortabile, mese de scris, biblio-

teci se află în fiecare cameră Covoare moi 
acoperă parchetul Pereții sunt tapisați cu 
stofă de damasc bogat ornamentată. In a- 
ceste camere delegații au asigurat tot con
fortul atât pentru lucru 
dihnă în timpul pauzei.

Toate acestea au putut 
riștii, atât din țările democrate cât șt de 
cei din țările capitaliste, duminică diminea
ța când delegația sovietică a invitat pe re
prezentanții presei să viziteze locul desfă
șurării conferinței Cele văzute au atras a- 
tenția și admirația unanimă a ziariștilor care 
au vizitat clădirea. Aceasta o dovedesc cu 
prisosință numeroasele exclamații de adrni 
rație și cuvintele pe care le-au schimbat în
tre ei ziariștii

In acest cadru au început de luni discu 
(iile in legătură cu problema germană. Po
poarele lumii urmăresc cu atenție aceste 
discuții, deoarece ele năzuiesc ca problema 
germană să-și găsească deplina rezolvare, 
ca Germania să devină un factor de pace 
în Europa.

Berlin, l februarie.
(prin telefon)

cât șt pentru o-

fi văzute de z.ia-

ANDREI ALEXE

Vizita delegației tineretului francez în U.R.S.S
MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS trans

mite:
La lnv'tația Comitetului antifascist al ti

neretului sovietic, o delega, e a tineretu’ui 
francez vizitează în prezent Uniunea Sovie
tică. Delegația este alcătuită dn 42 de 
persoane reprezentind diferitele organizații 
de tineret din Franța-

La redacția
Pravda" a avut
la care una din
Renee Rennes a
aprobată in unanimitate de toți membrii 
legației.

in declarație se spune:
Vrem să ne exprimăm admirația față 

mărețele succese obținute de U.R.S.S.
industrie, în domeniul vieții social-eulturale. 
Vrem totodată să ne exprimăm profunda sa
tisfacție față de călduroasa primire care ni 
s-a făcut pretutindeni — în uzine, colhozuri, 
școl:, cluburi. Oriunde ne-am dus, am simțit 
întreaga simpatie și prietenia profundă ex-

prlnntă nu numa: fată de noi, ci și fa'.ă de 
întregul popor francez.

Apo: oaspeții francezi au răspuns |a nu
meroasele întrebări ale reprezentanți’or pre
sei sovietice Maurice Durand, Andre Lur- 
ton, Lucie Giraud și 
tie! și-au împărtășit 
supra călătoriei prin

tratativelor c,are au avut loc 
între reprezentanții guverne- 

italian, Ia 26 ianuarie a fost

ziarului „Komsomo'skaia 
loc o conferință de presă, 
conducătoarele delegației 
dat citire unei declara.:!, 

de-

de
1n

alți membri ai delega- 
impresille personale a- 
Țara Sovietică.
*

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Ita 30 ianuarie a părăsit Moscova, plecînd 
spre patrie delegația tineretului francez care 
a petrecut aproape patru săptămîni in Uniu
nea Sovietică. Oaspeții francezi, care au so
sit în U R S S. la invitația Comitetului anti
fascist al tlneretu!ui sovietic, au vizitat 
mari întreprinderi industriale și instituții de 
învățămînt din Moscova, Leningrad. Sverd
lovsk. Harkov. Stalingrad, Gorki, Minsk, 
Rostov pe Don Ei au cunoscut de aseme
nea viața colnoznicilor, au vizitat instalațiile 
canalului navigabil Volga-Don „V. 1. Le
nin".

© In urma 
la Budapesta 
lor ungar și 
încheiat între cele două tari un acord comer
cial pe termen de un an. Data intrării în vi
goare a acordului este 1 ianuarie 1954. In 
baza acestui acord Italia va livra R. P. 
Ungare materii prime pentru Industria tex
tilă și industria grea, produse finite și semi
finite și citrice. Ungaria va livra Italiei, în 
afară de produse agricole, produse ale indus
triei grele și industiiei ușoare șl, printre 
altele, mașini-unelte.

o Prezidiul Sovietului Suprem a! R.Ș.F.S.R. 
a aprobat noul drapel de stat al Republicii 
Socialiste Federative Sovietice Ruse.

Drapelul de stat al R.S F.S.R. este alcătuit 
dlntr-o pînză roșie cu o fîșie albastră des
chisă lîngă lance în toată lățimea drapelului. 
La stînga în colțul de sus al pinzei roșii 
sunt înfățișate o seceră și un ciocan de aur, 
iar deasupra lor o stea roșie în cinci colțuri 
încadrată într-o ramă de aur. Raportul dintre 
lățimea și lungimea drapelului este de 1 : 2.

a La tribunalul militar raional din Opole 
a luat sfîrșit la 30 ianuarie procesul grupu
lui de agenți ai serviciului de spionaj al lui 
Adenauer. Tribunalul a condamnat pe incul- 
pații A. Petruszka și G. Koj la moarte, pe 
inculpații G. Kopec — ta 15 ani închisoare, 
G. Skowronek — la 
'.a 10 ani închisoare.

12 ani și S. Moskal —

Irakul și Arabia Saudifă refuză ajutorul
CAIRO 1 (Agerpres). — TASS transmite: vernul Statelor
Ziarul „Al Ahram" relatează că guvernele . . ,

Irakului și Arabiei Saudite au informat gu- aju oru ml ‘^ar

militar american
Unite că refuză să accepte 
american.

I. Pisarev, ambas-a- 
pleni-potențiar al 

' i a 

vicepreședinte al prezidiului Marelui Hural 
Popular.

• La 30 ianuarie, 
dor extraordinar

V.
Și . .

U.R.S.S. în Republica Populară Mongolă 
prezentat scrisorile de acreditare lui Țedîb,
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