
Proletari din toate țările, unifi-vă !

Sn nnmăruS de azi:

LUCRĂRILE SESIUNII MARII 
ADUNARI NAȚIONALE

(pag. 2-a) 
1SAGOV SVETISLAV : Tot satul la în- 

sămințâri (pag. 2-a)
M. CERNEA : Genialul plan coopera
tist al lui V. I. Lenin

(pag. 3-a)

Lucrările Comisiei 0. N. U. pentru 
dezarmare (pag. 3-a)

N1LGESZ ȘTEFAN: Folosirea rezer
velor interne în întreprinderea 
noastră (pag. 3-a)

CHEMĂRILE COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI COMU

NIST AL UNIUNII SOVIETICE
PENTRU 1 MAI 1954

(pag. 4-a) 
Lucrările sesiunii Sovietului Suprem al

U.R.S S. (pag. 4-a)
Apelul F.M.T.D. adresat tineretului 

lumii cu prilejul lui 1 Mai
(pag. 4-a)

Pentru creșterea bunăstării 
celor ce muncesc

Bugetul de Stat al R.P.R. pe anul 1954 
constituie un document grăitor al conti
nuei dezvoltări a economiei naționale a 
R.P.R., al politicii consecvente de pacea 
guvernului nostru, al hotărîrii poporului 
muncitor de a-și continua munca sa paș
nică și creatoare.

In raportul prezentat Marii Adunări 
Naționale de către tovarășul D. Petrescu, 
ministrul de Finanțe al R.P.R., s-a ară
tat că Bugetul de Stat al R.P.R. pe anul 
1953 a fost un buget excedentar. Venitu
rile realizate în anul trecut întrec chel
tuielile cu suma de 3.130,4 milioane lei 
și, în raport cu realizările pe anul 1952, 
ele au crescut cu 13,1 la sută. Totodată 
în 1953 au crescut și cheltuielile bugetare 
față de anul precedent — cu 6.645,8 mi
lioane Iei — ceea ce dovedește că statul 
nostru are din an în an posibilități tot 
mai mari de e spori investițiile în vederea 
dezvoltării industriei, agriculturii, trans
porturilor, construcțiilor social-culturale.

Ce dovedește acest sumar bilanț al bu
getului statului nostru pe anul precedent? 
Dovedește, în primul rînd, că anul 1953 
a fost un an de importante realizări ale 
oamenilor muncii conduși de partid pe 
drumul construirii socialismului. Dove
dește, apoi, că economiei patriei noastre 
îi este caracteristică o linie de dezvoltare 
neîncetată, fără crize economice distru
gătoare, că întreaga construcție econo
mică urmărește satisfacerea într-o măsură 
tot mai mare a nevoilor celor ce muncesc. 
Industria socialistă — baza dezvoltării 
întregii economii și a creșterii bunăstării 
poporului muncitor — a cunoscut anul 
trecut o serioasă dezvoltare.

Datorită măsurilor luate de Plenara 
lărgită a C.C. al P.M.R. din august 1953 
producția bunurilor de larg consum a 
crescut în trimestrul IV al anului, în com
parație cu același trimestru al anului 
1952: s-a dezvoltat și s-a întărit baza 
tehnico-materială a agriculturii — la sfîr- 
șitul anului 1953 agricultura dispunea de 
23.300 tractoare convenționale de 15 H.P. 
și multe alte mașini agricole moderne; 
au luat ființă noi gospodării agricole co
lective și întovărășiri, iar cele existente 
S-au întărit din punct de vedere econo- 
m ico-org a n i z a tor ic.

In vederea îndeplinirii sarcinii centrale 
ce stă azi în fața oamenilor muncii — 
sporirea producției agricole — statul nos
tru a intensificat ajutorul acordat țără
nimii muncitoare. Măsurile concrete luate 
în acest scop stimulează țărănimea mun
citoare în vederea obținerii de noi suc
cese în sporirea producției agricole. Peste 
2 miliarde lei e cîștigat țărănimea mun
citoare anul trecut oa urmare a avantaje
lor și înlesnirilor acordate de statul nos
tru.

Datorită unor măsuri ale guvernului 
nostru, ca micșorarea impozitelor pe sa
larii, reducerea taxelor școlare etc., oa
menii muncii de la orașe au avut în anul 
trecut, un cîștig de aproape 2 miliarde lei.

Bugetul de Stat al R.P.R. pe anul 1954 
a fost alcătuit ținîndu-se seama de sarci
nile planului de dezvoltare a economiei 
naționale, sarcini care au ca obiectiv prin
cipal lichidarea rămînerii în urmă a agri
culturii și dezvoltarea industriei producă
toare de bunuri de larg consum în scopul 
ridicării nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Veniturile prevăzute în Bugetol pe anul 
în curs vor fi de 40.838,0 milioane lei, 
iar cheltuielile de 39.338,0 milioane Iei. 
Atît veniturile, cît și cheltuielile cunosc în 
acest an o creștere față de anul 1953. Ca
racteristic pentru Bugetul de Stat aii țării 
noastre este faptul că principala sursă de 
venituri bugetare o constituie acumulările 
întreprinderilor și organizațiilor econo
mice din sectorul socialist. Impozitele pe 
veniturile populației reprezintă în acest an 
doar 7,7 la sută din totalul veniturilor. 
Această situație este în contrast izbitor 
cu felul în care se obțin veniturile buge
tare în statele capitaliste. De curînd, de 
pildă, Adunarea Națională franceză a ho- 
tărît să acorde o reducere de impozite în 
valoare de 180 miliarde franci pentru 
marea industrie, și, totodată, să se mă
rească cu 2,16 la sută impozitul pe măr
furile fabricate, ceea ce înseamnă de fapt 
punerea unui nou impozit indirect pe ve
niturile marei mase de consumatori, oa
meni ai muncii.

Cheltuielile prevăzute pentru acest an 
în bugetul de stat exprimă cu claritate 
politica de pace și de construire a socia
lismului dusă de partidul și guvernul nos
tru. Din totalul cheltuielilor bugetare, 
26,6 la sută sînt destinate investițiilor. 
Creșterea cu 66,7 la sută, față de 1953, a 
investițiilor în industria producătoare de 
bunuri de larg consum, va contribui la 
sporirea simțitoare a producției țesătu

rilor de bumbac, mătase, încălțăminte, 
precum și de produse alimentare. Con
form indicațiilor Plenarei din august vor 
fi alocate industriei grele — temelia dez
voltării economiei naționale și a ridicării 
nivelului de trai al poporului muncitor — 
sumele necesare în vederea dezvoltării ei 
continue, neforțate.

Bugetul pe anul 1954 asigură finanța
rea integrală a investițiilor în agricul
tură și silvicultură care cresc față de a- 
nul 1953 cu 75,7 la sută.

In acest an S.M.T.-urile și G.A.S.-urile 
vor primi mii de mașini agricole printre 
care 1.625 tractoare K-D.-35; gospodării
lor colective li se vor acorda credite în 
sumă de 100,0 milioane lei, iar gospodă
riilor țăranilor individuali în valoare de 
80 milioane lei. Bugetul pe acest an scoa
te puternic în evidență marele sprijin a- 
cordat de statul nostru democrat-popular 
țărănimii muncitoare în vederea sporirii 
producției agricole și ridicarea nivelului 
ei de trai.

Un loc important în cadrul Bugetului 
de Stat pe anul 1954 îl ocupă cheltuielile 
pentru acțiunile social-culturale reprezen- 
tînd o sumă de 6.245,3 milioane 'lei, și 
cheltuielile pentru învățămînt, care cresc 
față de anul trecut cu 8,4 la sută.

O nouă dovadă grăitoare a politicii 
consecvente de pace a statului nostru o 
reprezintă scăderea în acest an a cheltu
ielilor pentru apărarea țării.

Intre bugetele țărilor lagărului socialist 
și bugetele țărilor capitaliste este o deo
sebire ca de la cer la pămînt. Ir. timp ce 
partea cea mai însemnată a bugetelor ță
rilor lagărului socialist în frunte cu Uniu
nea Sovietică este îndreptată spre cons
truirea pașnică a unei vieți tot mai bune 
a celor ce muncesc, spre înflorirea cultu
rii, științei și artei, partea cea mai mare 
a bugetelor țărilor lagărului imperialist 
este pusă îr. slujba agresiunii. In anul 
bugetar 1952—1953 țările care fac parte 
din Pactul Atlanticului de nord au făcut 
cheltuieli militare directe în valoare de 75 
miliarde dolari. Aceasta în timp ce în a- 
ceste țări crește. vertiginos numărul șo
merilor, în timp ce învățămîntul, lipsit de 
subvenții se găsește într-o situație jal
nică, în timp ce milioane de oameni lo
cuiesc în Case insalubre sau pier din ca
uza bolilor deoarece nu pot să-și plătească 
tratamentul medical. O pildă grăitoare a 
politicii antipopulare a păturilor conducă
toare din statele imperialiste o oferă pro
iectul de buget al S.U.A. pe ar.ul 
1954—1955. In acest proiect de buget se 
prevede alocarea a 44.860 milioane dolari 
pentru cheltuielile militare. Pe de altă 
parte — așa cum reiese din mesajul de 
buget al președintelui Eisenhower, alocă
rile pentru agricultură sînt mai mici cu 
16,5 la sută, cele pentru asigurări sociale 
și măsuri sanitare sînt reduse cu 22,6 la 
sută, cele pentru construirea de locuințe 
scad cu 20 la sută, toate acestea în raport 
cu ar.ul trecut.

Prevederile Bugetului de Stat al R.P.R. 
pe anul 1954 mobilizează pe oamer.ii mun
cii din patria noastră, vîrstnici și tineri, 
la luptă și mai încordată pentru îndepli
nirea mărețelor sarcini puse de Plenara 
lărgită a C.C. al P.M.R. din august 1953.

Tineretul muncitor al patriei noastre 
participă îr. primele rînduri la lupta pen
tru mărirea continuă a producției, ridica
rea productivității muncii, reducerea pre
țului de cost al produselor și îmbunătăți
rea calității lor. El luptă pentru mobiliza
rea maximă a rezervelor interne și crea
rea unui regim sever de economii.

Tineretul are posibilități nebănuit de 
mari de a-și aduce contribuția la această 
luptă. Nici unui tînăr muncitor nu-i poate 
fi indiferentă problema creșterii producti
vității muncii, felul în care sînt gospodă
rite întreprinderile în care lucrează, fe
lul în care sînt aplicate hotărîrile partidu
lui și guvernului privitoare la regimul de 
economii.

Organizațiile U.T.M. an sarcini de răs
pundere în activizarea brigăzilor utemiste 
de economii și crearea de brigăzi noi. Ele 
trebuie să sprijine activ procesul de cali
ficare al tineretului, să ducă o intensă 
muncă de educare a tinerilor pentru a-i 
ajuta să înțeleagă pe deplin importanța fo
losirii juste a timpului de muncă și ma
șinilor și economisirea materialelor. Un 
rol important îl au organizațiile U.T.M. 
din G.A.S , G.A.C. și de la sate în mobili
zarea tineretului la lupta pentru sporirea 
producției agricole.

Să nu pierdem nici o clipă în lupta cu 
adevărat măreață la care participăm ală
turi de întregul popor muncitor pentru fă
urirea unei vieți tot mai frumoase și îm
belșugate in patria noastră.

-------------------- ----------------------- -

Concert festiv dat de artiștii maghiari oaspeți
Cu ocazia „Săptămînii culturii maghiare", 

Ministerul Culturii și Institutul Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea au organi
zat miercuri seara, în sala Ateneului R.P.R 
un concert festiv dat de grupul de artiști 
maghiari care se află în țara noastră.

La concert au asistat tovarășii : Gh. 
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de 
Miniștri, Gh. Apostol, prim secretar al C.C. 
al P.M.R., I. Chișinevschi, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, I .Fazekaș, secretar 
al C.C. al P.M.R., Constanța Crăciun, minis
trul Culturii, Sorin Toma, redactor șef al

ziarului „Scînteia", M. Roșianu, președintele 
Institutului Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea.

Au fost de față L. G. Melnikov, ambasado
rul Uniunii Sovietice, L. Pataki, ministrul 
R. P. Ungare și colaboratorii Ambasadei R. P. 
Ungare la București.

La concert au asistat oameni ai artei și 
culturii și oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile din București.

Concertul artiștilor maghiari s-a bucurat de 
un succes deosebit (Agerprest.

închiderea lucrărilor celei de a III-a sesiuni
a Marii Adunări Naționale

Ședința de miercuri dimineața a Marii A- 
dunări Naționale, întrunită în cea de a 3-a 
sesiune, s-a deschis la orele 10 sub președin
ția tov. Tiță Florea, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale.

In loja Prezidiului, se aflau membrii Pre
zidiului Marii Adunări Naționale în frunte cu 
tovarășul dr. Petru Groza.

In loja guvernului au luat loc tovarășii: 
Gh. Gheorghiu-Dej, Gh. Apostol. I. Chișînev- 
schi, Chivu Stoica, Miron Constantinescu, ge
neral de armată Emil Bodnăraș, P. Borilă. 
general locotenent Al. Drăghici, Dumitru 
Petrescu, S. Bughici, Constanța Crăciun, Gh. 
Hossu, G. Gaston Marin, Acad. 1. Murgu- 
lescu, AL Sencovici și alți membri ai guver
nului.

In cadrul discuțiilor asupra proiectului de 
iege pentru aprobarea Bugetului de Stat al 
R.P.R. pe anul 1954 au luat cuvintul depu
tății : Stelian Moraru din circumscripția elec
torală Brăila-nord, regiunea Galați, acad. 
Ștefan S. Nicolau din circumscripția electo
rală Turburea, regiunea Craiova, Gh. Stan 
din circumscripția electorală Pătîrlagele, re
giunea Ploești, Stan Marinache (Nae) din 
circumscripția electorală Urziceni, regiunea 
Ploești, Petre Furdui, din circumscripția e- 
lectorală Hațeg, regiunea Hunedoara, Ludo
vic Csupor, din circumscripția electorală Tg.
Mureș-sud, Regiunea Autonomă Maghiară,
Stan Arsene, din circumscripția electorală
Găești, regiunea Pitești, Niculae Găneț din
circumscripția electorală Săveni, regiunea

Suceava, și Emil Mazilu, din circumscripția 
electorală Ștefan cel Mare, regiunea Iași.

A luat apoi cuvintul tov. Dumitru Petrescu, 
ministrul Finanțelor, care a răspuns la unele 
chestiuni ridicate de deputați in cursul dis
cuțiilor.

Proiectul de lege pentru aprobarea Buge
tului de Stat pe anul 1954 a fost votat apoi 
pe articole. După aceasta, proiectul de lege a 
fost supus votului Marii Adunări Naționale, 
in întregul lui. Marea Adunarea Națională a 
votat în unanimitate Bugetul de Stat pe anul 
1954.

După o scurtă pauză, la reluarea ședinței, 
lucrările au continuat sub președinția toT. 
C. Pirvulescu. președintele Marii Adunări Na
ționale.

Deputatul Gh. Marussi. secretarul Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a dat citire 
proiectului de lege pentru ratificarea decrete
lor emise de Prezidiul Marii Adunări Națio
nale de la 28 decembrie 1953. pină la 20 
aprilie 1954.

Marea Adunare Națională a votat In unani
mitate proiectul de lege pentru ratificarea de
cretelor emise de Prezidiul Marii Adunări 
Naționale între sesiunile Marii Adunări Na
ționale.

In continuarea ordinei de zi. Ia propunerea 
făcută de deputatul Gh. Vidrașcu din circum
scripția electorală Poiana Cîmpina. regiunea 
Ploești. în numele Consiliului împuterniciți'or. 
Marea Adunare Națională a ales în unanimi
tate încă 5 judecători și 10 asesori populari la 
Tribunalul Suprem al R.P.R.

Marea Adunare Națională a trecut apoi la

dls.-jtarea proiectului de lege pentru modifi
carea articolului 35 din Constituția Republicii 
Populare Gomîne (privitor la componența Pre- 
zidiuiui Marii Adunări Naționalei. Reprezen
tantul Consiliului împuterniciților. deputatul 
Dumitru Cristescu din circumscripția electorală 
Slatina, regiunea Pitești, a propus lărgirea 
componenței Prezidiului Marii Adunări Națio
nale cu încă 2 membri.

Proiectul de lege pentru modificarea artico- 
lulu: 35 din Constituția Republicii Populare 
Romine a lost votat în unanimitate.

Marea Adunare Națională a eliberat pe de- 
putatir Al. M ghîoroș din circumscripția elec
torală Tg. Mureș-nord. Regiunea Autonomă 
Magha'â. d n funcția de membru a! Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale. în urma numirii 
sale în funcția de Vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P.R.

Marea \dunare Națională a ales ca membri 
ai Prezidiului Marii Adunări Naționale pe de
putății • Mihail Roșianu. din circumscripția 
clectora'ă Rimnicu Vi'.cea. regiunea Pitești și 
Ludovic Csupor. din circumscripția electorală 
Tg. Mureș-sud. Regiunea Autonomă Ma
ghiară.

Marea Adunare Națională a a'.es pe deputa
tul Avram Bunaciu. din circumscripția electo- 
ra’ă Brânești, regiunea București. în funcția 
de secretar ai Prezidiu'.ui Marii Adunări Na
ționale. Deputatul Gh. Marussi va îndeplini 
funcția de locțiitor al secretarului Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

Tov. C. Pirvulescu a declarat apoi închisă 
cea de a Iii-a sesiune a celei de a doua legis
laturi a Marii Adunări Naționale.

In cinstea zilei de 1 Mai

SÂ DESFĂȘURĂM LARG ÎNTRECEREA
IN INDUSTRIE ȘI AGRICULTURA

Și-au îndeplinit 
angajamentele

După ce a lansat chemarea la 
întrecere socialistă pe țară în 
cinstea zilei de 1 Mai, colecti
vul uzinei de mașini și unelte 
agricole ,,7 Noiembrie" din Cra
iova a muncit cu elan pentru 
îndeplinirea tuturor angajamen
telor luate. De atunci și pină a- 
cum, folosindu-se pe scară tot 
mai largă metodele sovietice Vo- 
roșin. Jandarova, Bîkov-Bortke- 
vici, Kolesov, ca și inițiativele 
fruntașilor în întrecerea socialis
tă din țara noastră, muncitorii 
uzinei au reușit ca în ziua de 
21 aprilie să-și îndeplinească în 
întregime angajamentele luate. 
La sortimentul greblă mecanică 
a început să se dea produse in 
contul zilei de 6 maij-iar la gra
pe cu colț în contul zilei de 10 
mai.

Succesul repurtat de muncito
rii uzinei „7 Noiembrie" se da- 
torește în mare măsură și apor
tului dat de muncitorii de frun
te ai uzinei, cum ar fi strun
garul Umberto Casseli, Florea 
Pădureanu, Ion Knizel, Mihai 
Nisipeanu și alții, care și-au de
pășit în medie normele cu 
peste 120 la sută.

Mai mult utilaj minier

DEVA (de la corespondentul 
nostru Mihai Caranfil

In cinstea zilei de 1 Mai colec
tivul Uzinelor de Utilaj Minier 
din Petroșani, și-a intensificat 
munca în scopul confecționării 
de noi mașini și utilaje necesare 
minelor Văii Jiului. Așa de er 
xemplu, pe lîngă transportorul cu 
raclete tip T.P. I pe care uzinele 
îl produc în serie, inginerii și teh
nicienii uzinei s-au angajat ca 
pînă la 1 Mai să termine proiec
tele unui nou tip de transportor 
cu o capacitate mult mărită. Ve
chiului tip de transportor i s-au 
adus în ultimul timp îmbunătă
țiri serioase prin străduința tînă- 
rului inginer Muler Ludovic.

Pină la 1 Mai va fi terminat 
tot aici și un agregat de pompe 
centrifuge. Agregatul va avea o 
capacitate sporită de alungare a 
apei din mină la suprafață. Toi 
în cinstea zilei de 1 Mai se va 
termina perfecționarea procesului 
de producție al vagoneteior de 
țip standard prin fabricarea unei 
prese-speciale la care a contri
buit mult și maistrul comunist 
Bușinschi Constantin. Inovația 
lui va aduce întreprinderii econo
mii anuale de 274.000 lei. Muncă 
i-a și fost recompensată cu un 
premiu de 8:700 lei.

Se produc acum la U.U.M.P. și 
trolii electrice de 5,5 kw., venti
latoare pneumatice cu diametrul 
3—400 milimetri, lămpi de sigu
ranță cu benzină, lămpi cu in- 
ducție-utilaj care a sporit randa
mentul față de vechile tipuri fa
bricate în această uzină. La per
fecționarea lor și-au adus apor
tul : maistrul Jig Jianu, maistrul 
Iacob Albert și alții.

Printre tinerii care sînt înca
drați în întrecerea socialistă or
ganizată în cinstea zilei de 1 Mai, 
se află și utemistul Kelemen An
drei care și-a depășit zilnic nor
ma cu 50—70 la sută. La secția 
strungărie în curînd va lua fiin
ță o brigadă utemis-tă, care va 
lupta să întreacă rezultatele ob
ținute în în'rcceriic individuale.

înainte, pentru titlul de „cel mai bun 
tractorist"!

Continutnd întrecerile pentru ctștigarea titlului de „cel mai bun 
tractorist" și in cinstea zilei de 1 Mai, tractoriștii din întreaga 
tară obțin din zi In zi realizări tot mai mari.

Publicăm clteva aspecte culese de trimisul nostru.

Exemplul
Utemistul Șeremet Gheorghe, 

tractorist în brigada II de Ia 
S.M.T. Vlădeni, s-a alăturat cu 
multă voință întrecerii pentru 
cîștigarea titlului de ,,cel mai bun 
tractorisc**. După cîteva zile, 
exemplul utemistului Șeremet a 
fost urmat de toți tractoriștii din 
brigada 11. Realizările brigăzii a 
11-a au început să crească simți
tor. Pînă la 14 aprilie brigada 
a 11-a a economisit 32 litri ben
zină și 641 litri motorină.

Tractoriștii Tănase Gheorghe, 
Sisman Constantin și Iacobaia 
Valeriu din această brigadă și-au

utemistului Șeremet Gheorghe
îndeplinit planurile de producție 
pe întreaga campanie încă din 
prima decadă a întrecerii. Dar 
pe utemistul Șeremet era cu ne
putință să-l mai ajungă. El iși 
îndeplinise planul de producție 
pe întreaga campanie cu 200 la 
sută, obținînd astfel pină la 15 
aprilie cele mai mari realizări 
din țoale S.M.T.-urile regiunii 
lași.

Tot pînă la aceeași dată, bri
gada 11 de K.D.-uri Iși îndepli
nise planul pe întreaga campa
nie tn proporție de peste 120 la 
sută.

Doi tractoriști
Toți mecanizatorii de la S.M.T. 

Holboca aflaseră că tinerii trac
toriști Radu Nicolae și Maftei 
Constantin obțineau mereu rea
lizări egale. „Oare cine va 
fi fruntaș din acești doi tracto
riști în muncile din această pri
măvară ?'■ — se întrebau me
canizatorii de la această stațiune. 
Deodată, aplicaseră metoda gra
ficului orar a mecanizatorului 
sovietic Ivan Buneev. Dar nicio
dată nimeni nu știa care va fi tn 
fruntea muncilor. Intr-una din 
zile și mecanizatorii de la S.M.T. 
Holboca au aflat despre întrece
rea lansată de tractoristul Stăne- 
scu Vasile pentru ctștigarea titlu
lui de cel mai bun tractorist.

„Ei, de acum s-a zis cu tine 
Radule” — ti zise Maftei. „Mi-am 
pus în gînd să ți-o iau cu orice 
preț înainte". ,,Să cîștigi între
cerea ? ,,Da*‘, îl asigură Maftei 
cu deplină aprobare.

------------------------------------- *

— Bine, primesc — îl tncredin- 
ță Radu.

Și astfel întrecerea prinse trăi
nicie între cei doi tractoriști. 
Prinse trăinicie de fapt și între 
alți tractoriști din s'ațiune par
ticipant 1a întrecerea pentru ob
ținerea titlului de „cel mai bun 
tractorist'*. Dar de fiecare dată 
Radu și Maftei erau ținta discu
țiilor.

— Eu cred că de data asta 
Radu cîștigă.

— Ba dimpotrivă, eu cred că 
o să cîștige-Maftei pentru că el 
l-a chemat la întrecere pe Radu 
— vorbeau tractoriștii.

Dar ultimele realizări au ară
tat că Radu i-a luat înainte iui 
Maftei. El și-a îndeplinit planul 
cu 120 la sută iar Maftei , numai 
cu 100 la sută.

Asta l-a îndîrjit și mai mult 
pe Maftei. El vrea să-l Întreacă 
neapărat pe Radu.

«------------------------ -------------

Pentru ca în orașele și satele patriei noastre să se extindă 
și mai mult rețelele stațiilor de radioficare luptă și tinerele Obert 
Ana și Hilde Krauss. Ele fac parte dintre-o secție anexă a fabricii 
de mobile „Bradul Ardelean" din Mediaș și din deșeurile ramase 
de Ia mobile, confecționează cu’.ii pentru difuzoare.

Produse mai multe 
și mai bune

La fabrica de confecțiuni „Re
publica" din Botoșani cele 3 bri
găzi de calitate de la secția croi
torie obțin realizări însemnate în 
ridicarea producției și îmbunătă
țirea calității produselor. Aplicîn- 
du-se larg, metoda sovietică Ciut- 
kih s-a reușit ca pe primul tri
mestru calitatea confecțiilor de 
lînă să fie realizată în proporție 
de 102,3 la sută.

In aceeași perioadă planul pe 
întreprindere a fost realizat în 
procent de 102 ia sută.

La îndeplinirea planului de 
producție au contribuit în mod 
deosebit numeroși fruntași în pro
ducție printre care se numără și 
utemiștii Dascăluț Elena și Dediu 
Didina care au obținut zilnic de
pășiri de normă între 20 și 40 la 
sută.

Corespondent
ADI ABRAMOVICI

Să dăm mai multă 
atenție îngrijirii 

culturilor
Dacă tn raionul Filiași, reg. 

unea Craiova arăturile și însă- 
mînțările merg anevoie, apoi des
pre îngrijirea culturilor de toam
nă nici că poate fi vorba. Că 
doar n-o pieri griul dacă nu este 
grăpat. A mai stat cl și altă dată 
așa în raion. Pe primul plan stau 
însămînțăriie. dar vezi, și . astea 
merg cam greu.

Cînd l-am întrebat pe tovară
șul Birou — vicepreședintele sfa
tului popular raional și șef al 
secției agricole a raionului Filiași 
— de ce nu se grăpează cultu
rile de toamnă, a răspuns :

— Știu tovarășe, și astea tre
buiesc făcute, dar terenul este 
încă jilav și nici țăranii nu prea 
vor să iasă pentru că sîntem cam 
în urmă cu însămînțăriie și toate 
atelajele sînt întrebuințate în a- 
cest scop.

Un răspuns asemănător mi-a 
dat și tovarășul președinte al co
munei Braioștița și tovarășul se
cretar al sfatului popular al co
munei Filiași.

Nici la comitetul raional U.T.M. 
lucrurile nu stau mai bine. To
varășul prim-secretar Crețu mi-a 
spus că activiștii au fost îndru
mați in toate problemele dar nu 
știe care este situația întreținerii 
culturilor. Cu siguranță însă, că 
activiștii comitetului raional vor 
duce munca pe teren și în aceas
tă direcție. Totuși, deocamda’ă 
nu se văd roadele acestei munci.

Pe lunca dintre gara Răcari și 
satul Braioștița. însemnate su
prafețe cu grîu de toamnă stau 
și așteaptă să le fie sfărîmată 
scoarța ca să poată respira în 
voie, ca să poată să-și mențină 
umezeala.

Și în Lunca Ț'nțărcnilor, pe te 
renul întovărășirii, situația este 
aceeași. Ar trebui grăpate vreo 5 
hectare de griu de toamnă, dar 
cine să le grăpeze ?

La Braioștița, la Sfircea, la Fi
liași Și Tințăreni culturile de 
toamnă stau și așteaptă îndura
rea sfaturilor populare comunale 
să pornească munca de organiza
re a lucrărilor.

Am avut zăpadă multă, avem 
și apă din belșug : de ce s-o pier
dem fără rost? De ce să înjumă 
tățim pîiîiea noastră, plinea în
tregului popor muncitor ?

N. SIMIONESCU

: Brigadiera
ș recoltelor bogate
J In sala mare, frumos împodobită, în 
| care zeci de lumini străluceau sclipitor, 
i se făcu deodată liniște și un nume fu ros- 
? tit clar : Ana Burgher. O tînără fată cu 
ț trăsături senine și deschise, cu ochii dc un
I albastru adine, îmbrăcată simplu și co- 

j { rect, se ridică de la masa prezidiului. .»

începu să vorbească despre felul cum a 
i cultivat anul trecut porumbul pe tarlaua ei.

— Am pregătit pămîntul din timp, după 
toate indicațiile agronomului nostru. Tre
buie să vă spun că înainte cu un an, pe 

J tarlaua aceasta cultivasem bumbac. Ini- 
i preună cu tovarășii din brigadă am adus 
[ gunoiul de grajd, l-am împrăștiat pe ogor 
i și apoi am arat. In primăvară, am grăpat 
i locul și înainte de semănare am trecut 

odată cu cultivatorul. Din nou apoi, cu 
grapa, și tot timpul verii, prașile: trei cu 
caii și două cu sapa între fire...

Cînd a terminat și în sală au răsunat 
aplauze, Ana Burgher a privit sfioasă și 
oarecum speriată tn jur. Obrajii i s-au 
îmbujorat și parcă nu vedea nimic în jur. 
Oare a vorbit bine ? Nici nu se gîndise 
la aceasta.

*
— Tovarăși, fetelor, a venit Noni, a so

sit brigadiera noastră.
Peste o vreme Ana apăru la cîmp, în 

mijlocul fetelor. Ele o întîmpinară cu ( 
bucurie dovedind cu zîmbetele prietenoase, • 
cu atențiile, întrebările și privirile pline de 
admirație, dragostea și prețuirea lor.

— Cum a fost acolo, Noni ? Povcsteș- 
' te-ne și nouă... ,
1 Ana Burgher Ie-a îmbrățișat — îi fusese ' 

dor de ele acolo — și așezîndu-se pe j 
prispa căsuței de la cîmp începu să le po
vestească totul, așa cum a fost. 1

... — Atunci am înțeles deplin de cîtă 
prețuire se bucură astăzi omul și cît ti 
este de cinstită munca sa. înainte vreme... i.

Ana Burgher a venit la G.A.S. „Scîn- j 
teia" în 1949. Părinții, țărani săraci din i' 
Sîntana Crișului, au înțeles dragostea 1 
fetei de a lucra ogorul cel mare așa cum ! 
învățase pe un petec de pămînt la ei, oa
meni așezați și iubitori de muncă. Peste 
puțină vreme, numele Anei Burgher a în- 1 
ceput să fie cunoscut în gospodărie și toți, ' 
tineri și vîrstnici, îl rosteau cu respect, i 
Cînd a fost trimisă la școala de șeii de 1 
echipă, s-iau întristat; le va lipsi mult fata 
aceasta veselă și harnică. Dar s-a întors 
peste cîteva luni, mei coaptă la minte, cu / 
lucruri noi și neștiute pe care le împartă- 1 
șee tuturor cu dragă inimă în seri'e de j 
vară, după muncă. ,

Nu trece mult și pleacă din nou. De 
data aceasta pentru școala de brigadieri. 
La stațiunea I.C.A.R. din Brînceni, Ana 
deprinse o mulțime de cunoștințe noi. de ? 
lucruri folositoare în cultura bumbacului, 1 
în agrotehnie, în organizarea muncii pej 
tarlale și altele. Se întoarce cu titlul de 
brigadieră în cultură mare și un bagaj '■ 
întreg de cărți, broșuri și caiete cu foile 
acoperite de scrisul său mărunt și egal 1 
A început să cultive „științific" — cum ii 
place să spună — tot felul de cereale :.-i 
plante : porumb, grîu, orz, floarea soare- j 
lui, sfeclă, bumbac. '

Ana Burgher a văzut odată la Oradea un î 
pictor pregătindu-se să lucreze un tablou. I 
I-a admirat dragostea și grija pe care a- ! 
cesta o punea în toate amănuntele pregă- j 
tirii pînzei, a culorilor, luminii. Cînd. iși J 
face planul de lucrările pregătitoare ale ! 
pămîntului. Ana își amintește de pictor și } 
se gîndește dacă și ea a lucrat tot atît de j 
conștiincios, dacă nu a uitat deva din lan- ) 
țul întreg dc preparative. Cu porumbul din j 
anul trecut a fost tot așa. L-a îngrijit ca ’ 
pe un prunc, l-a hrănit cu toate îngrașă- 
inintele raționate, l-a lucrat după agromi- 
nim. La vremea pîrguitului, în schimb prin 
tarlaua Anei Burgher puteai intra călare 
și culege porumbul din șea. S-a dus ves
tea : de pe 30 hectare a strîns 129 de mii 
de kilograme boabe de porumb. adică 1 
3830 kilograme la hectar. Cifra de plan, 
1630 kilograme la hectar, rămăsese undeva 
uitată.

Peste cîmpul neted, cîntecele fetelon în. 
cepură din nou să se reverse ca un imn 
adus primăverii, tinereții, muncii. Ana 
cînta cu ele și le privea, mulțumită. Bri
gada ei... Brigadă a recoltelor bogate !

GH. PIETRARI)

Alte două noi întovărășiri 
agricole în regiunea Suceava
SUCEAVA 21 (Agerpres). — Zilele trecute, 

în regiunea .Suceava, au luat ființă încă 
două întovărășiri agricole. In comuna Da
rabani din raionul Darabani, 23 familii de 
țărani muncitori cu gospodării mici și mijlo
cii au format întovărășirea agricolă „Scînteia”.

O nouă întovărășire agricolă a luat ființă 
Și în satul Drăgoești, raionul Gura Humo
rului, unde 22 familii de țărani muncitori cu 
gospodării mici și mijlocii s-au unit în 
Întovărășire spre a-și lucra pămîntul în con
diții mult avantajoase, potrivit regalelor a- 
grotehnice, pentru a putea astfel mări pro
ducția la hectar.



Lucrările sesiunii Marii Adunări Nafionale
Raportul comisiei bugetare a Marii Adunări Naționale

prezentat de deputatul VASILE DICU, 
(circumscripția electorală Sighișoara, regiunea Stalin)

Cuvîntul deputatului STAN MARINACHE £Nae) 
(circumscripția electorală Urziceni, regiunea Ploești)

Să grăbim ritmul însămînțărilor

Prezentînd raportul comisiei bugetare, de
putatul Vasile Dicu a arătat că bugetul de 
stat al R.P.R. pe anul 1954 asigură mijloacele 
financiare pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe acest an în scopul dezvoltării econo
miei naționale, al ridicării agriculturii, a in
dustriei alimentare și a industriei ușoare, 
pentru mărirea producției bunurilor de larg 
consum și ridicarea nivelului de trai al popo
rului nostru.

După ce a scos în evidență succesele obți
nute în anii regimului democrat-popular în 
domeniul dezvoltării industriei, agriculturii și 
culturii, raportorul a arătat :

Bugetul pe acest an este un buget echili
brat, fapt oare reiese 
la venituri însumează 
cheltuieli 39.338.000.000 
pășesc cheltuielile cu 
lei.

Pentru finanțarea economiei naționale sînt 
prevăzute cheltuieli în sumă de 24.004.600.000 
lei.

Pentru investițiile necesare dezvoltării in
dustriei, agriculturii și a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale se alocă de la buget în 
anul 1954, suma de 10.469.600.000 lei. Investi-

din următoarele cifre : 
40.838.000.000 lei iar Ia 
lei. Deci veniturile de- 
suma de 1.500.000.000

țiile în agricultură cresc în anul 1954 cu 75,7 
la sută față de anul 1953.

Pentru acțiunile de cultură, învățămînt, să
nătate, sport și asigurări sociale de stat este 
prevăzută sunja de 6.245.300.000 lei, ceea ce 
reprezintă 15,9 la sută din totalul prevederi
lor bugetare. Suma de 1.582.500.000 lei desti
nată asigurărilor sociale de stat pe anul 1954, 
care este.pusă la dispoziția sindicatelor, sub 
controlul . direct al .clasei" muncitoare,; repre
zintă o creștere de 26,2 la sută față de anul 
1953.

Pentru bugetele . locale s-a prevăzut suma 
de 2.768.516.500 lei la venituri și 5.061.401.000 
lei la cheltuieli, diferența acoperindu-se la bu
getul administrației de stat.

In încheiere, raportul subliniază sarcina or 
ganelor de stat, economice și financiare de a 
lua toate măsurile pentru îndeplinirea planu
lui veniturilor bugetare, de a asigura, finan
țarea la timp a întreprinderilor și a respecta 
un regim sever de economii în1 folosirea banu
lui statului. De asemenea, raportul arată ne
cesitatea de a se duce o luptă permanentă 
împotriva deficiențelor reieșite din analiza 
Bugetului pe anul 1953.

Sprijinul financiar acordat gospodăriilor a- 
grîcole colective, a arătat vorbitorul, con
stituie o contribuție ue seamă la întărirea 
economică a acestora. Cele peste 3 milioane 
lei acordate sub formă de credite gospodă
riilor agricole colective din regiunea noastră 
au contribuit la realizarea de noi construcții, 
mărirea numărului de animale, de utilaje 
etc.

Prin creditele de producție acordate de stat, 
gospodăriile colective șt-au mărit simțitor su
prafețele cultivate cu cereale, zarzavaturi etc. 
de pe urma cărora au realizat un venit mult 
mai mare decît în anii trecuți.

Ca urmare a dezvoltării multilaterale a 
gospodăriilor din regiunea noastră și a creș
terii producției medii la hectar, aproviziona
rea orașelor cu produse alimentare și a între
prinderilor cu materii prime a crescut.
.Numai gospodăria agricolă colectivă din

Broșteni a dat pe piață din anul 1953 peste 
2O.L*iO kg. cereale, iar peste 5.000 kg. cereale 
au fost valorificate prin cooperativă.

După ce a subliniat însemnătatea contractă
rilor de animale și legume, vorbitorul a con
tinuat:

Un număr mare de gospodării colective 
din raionul Urzicent au contractat cu uni
tățile de stat și cooperatiste îngrășarea de boi, 
vaci, porci, precum și livrarea de mari can
tități de legume.

După ce a relevat că au fost unele gospo
dării colective care au utilizat creditele în 
alte scopuri decît cele pentru care le-au fost 
acordate, deputatul N. M-arinache, a arătat că 
aceste lipsuri se datoresc în mare măsură or
ganelor financiare și bancare care nu au în
drumat și controlat modul în care gospodă
riile colective folosesc creditele primite.

HK/utft eptnrr*re .
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Cuvîntul deputatului GH1ȚĂ ȘTEFAN, 
(circumscripția electorală Blaj, regiunea Stalin)

cu policlinici, a unei creșe etc. După ce a 
arătat o serie de inițiative și măsuri pentru 
ridicarea calității tractoarelor și obținerea de 
economii, aplicate în uzina de tractoare, de
putatul Ghiță Ștefan a criticat o serie de în
treprinderi ca uzinele Hunedoara, uzinele Re
șița, I. M. D. Brăila, „Republica" București, 
pentru nerespectarea contractelor economice 
și „Victoria“-Călan, „Steagul Roșu“-Orașul 
Stalin, „Electroprecizia“-Săcele pentru livra
rea de produse de proastă calitate.

In aplauzele deputaților, vorbitorul a ară
tat însuflețirea cu care constructorii de trac
toare au primit sarcina trasată de partid de 
a construi, începînd din anul 1955, paralel cu 
tractorul K.D. 35, un nou tip de tractor, trac
torul pe roți, deosebit de important pentru 
mecanizarea lucrărilor de întreținere a cultu
rilor agricole în vederea obținerii unor 
colte bogate. Și acest nou tip de tractor 
fi fabricat cu sprijinul Uniunii Sovietice. 

Exprimtnd angajamentul constructorilor 
tractoare de a nu-și precupețT eforturile
lupta pentru mecanizarea agriculturii, depu
tatul Ghiță Ștefan a declarat că votează cu 
toată convingerea bugetul de stat al R.P.R. 
pe anul 1954.

Bugetul pe anul 1954 — a spus vorbitorul —• 
este îndreptat spre dezvoltarea economiei 
noastre naționale și în special spre ridicarea 
pe o treaptă mai înaltă a agriculturii 
dustriei ușoare și alimentare, pentru 
stare a celor ce muncesc.

Oamenii muncii din regiunea Stalin 
intensificat eforturile în lupta pentru aplica
rea măsurilor luate de partid și guvern. Sar
cinile de plan ale întreprinderilor din regi
une au fost îndeplinite, iar 9 dintre ele dețin 
drapelul roșu de producție de întreprinderi 
fruntașe pe ramuri de producție. Pînă la 17 
aprilie oamenii muncii de pe ogoarele regi
unii au realizat 60 la sută din planul de în- 
sămînțări.

Vorbitorul s-a ocupat de o serie de reali
zări de la uzina de tractoare, întreprindere 
fruntașă care a îndeplinit planul pe anul 
1953 47 zile înainte de termen. Uzina a dat în
1953 cu 18,65 la sută mai multe tractoare și 
cu 102,77 la sută mai multe piese de schimb 
decît în 1952. Succesele în producție ale co
lectivului uzinei au dus la depășirea planu- 
ITFî de beneficii cu 93 
mis construirea a 3 
unui parc de cultură

și in- 
buna

și-au

re-
va

de

la sută. Aceasta a per- 
blocuri muncitorești, a 

și odihnă, a unui spital

Cuvîntul deputatei MARIA ANTON, 
(circumscripția electorală Simand, regiunea Arad)

După ce a subliniat că proiectul de buget 
pe anul 1954 oglindește sprijinul sporit pe 
care statul nostru democrat-popular îl acordă 
dezvoltării agriculturii, vorbitoarea a arătat 
că în anul 1953 stațiunile de mașini și trac
toare din regiunea Arad au fost dotate cu 
97 tractoare noi de tip K.D. 35, cu mai multe 
mașini agricole tractate, s-au construit o se
rie de remize etc.

Planul de lucru al S.M.T.-urilor pe întreaga 
regiune a fost îndeplinit anul trecut în pro
porție de 117,5 la sută. Dar în timp ce S.M.T. 
Sînnicolaul Mare și-a depășit planul cu 64,9 
la sută, S.M.T. Felnac cu 49,3 la sută, S.M.T. 
Gottlob cu 45,2 la sută, S.M.T.-ul Șicula l-a 
îndeplinit numai în proporție de 59,5 la sută. 
Din această cauză, numeroși țărani munci
tori cu gospodării individuale n-au putut fi 
sprijiniți în lucrarea pămîntului cu mijloace 
mecanizate. Deputata Maria Anton a sub
liniat că succesele obținute de o serie de

Cuvîntul deputatului PETRE FURDUI, 
Hațeg, regiunea Hunedoara)

Cu toate aceste lipsuri, împotriva cărora 
s-a luptat cu hotărîre, în luna aprilie, datorită 
muncii însuflețite a minerilor și tehnicienilor, 
planul de producție pe întreaga Vale a Jiului 
este realizat la zi.

Deputatul P. Furdui a arătat că în Valea 
Jiului s-au construit anul trecut 1496 aparta
mente noi, 2 cămine muncitorești, 3 magazine 
noi. Deși planul construcției de locuințe a 
fost realizat, există încă deficiențe în ce pri
vește trimiterea la timp a proiectelor pe șan
tiere etc. El a propus ca să se organizeze 
chiar în Valea Jiului producerea de cărămizi 
și var.

Bugetul pe 1954, buget al înfloririi patriei 
și al bunăstării celor ce muncesc, întărește 
și mai mult încrederea maselor largi popu
lare 
mult în jurul partidului șt guvernului 
lupta pentru construirea socialismului, 
nerii din Valea Jiului susțin cu toată hotărt- 
rea această politică a partidului și guvernului, 
depunînd eforturi sporite pentru a satisface 
cu cărbune cerințele mereu cresclnde ale e- 
conomiei naționale — a încheiat vorbitorul.

(circumscripția electorală
Deputatul Petre Furdui a arătat că cifrele 

înscrise în buget oglindesc politica pașnică 
și constructivă a regimului nostru democrat- 
popular, al cărui scop este dezvoltarea și în
florirea patriei, ridicarea continuă a 
lui de trai al celor ce muncesc.

Vorbitorul a pus în lumină avîntul 
anii puterii populare, de industria 
carboniferă, a cărei producție întrece acum 
de 2,4 ori producția din 1938. S-au dezvoltat 
și modernizat minele, s-au redeschis multe 
mine pe care capitaliștii le lăsaseră în pără 
sire, sînt în curs de deschidere numeroase 
mine noi. Mecanizarea muncii în subteran a 
crescut considerabil. In centrele miniere se 
dezvoltă și înfloresc orașele, se îmbunătățesc 
fără încetare condițiile de viață ale minerilor.

Vorbitorul a arătat apoi o serie de lipsuri 
care încă frînează producția. Intre care slaba 
preocupare a ministerului industriei cărbu
nelui și a direcției generale din Petroșani pen
tru organizarea muncii jos în mine, pentru 
extinderea experienței înaintate, pentru folo
sirea deplină a tehnicii. Au fost lipsuri și tn 
ce privește aprovizionarea cu unele piese de 
schimb mărunte și transporturile.

nivelu-

luat în 
noastră

în partid și guvern, le unește și mai 
în 

Mi-

CSUPOR LUDOVIC,Cuvîntul deputatului
(circumscripția electorală Tg. Mureș-sud, 

Regiunea Autonomă Maghiară)

S.M.T.-uri din regiune se datoresc atenției a- 
cordate calificării cadrelor, folosirii metode
lor sovietice, bunei organizări a muncii, fo
losirii depline a capacității de lucru a mași
nilor.

După ce a arătat că S.M.T.-urile și gospo
dăriile agricole de stat vor primi în acest an 
1.625 de tractoare KD 35, 1150 de cultivatoare. 
1400 de secerători legători, 1350 de batoze. 
3460 de pluguri de tractor, 1310 semănători- 
cereale și altele, deputata Maria Anton a spus 
în încheiere :

întărirea disciplinei de plan și financiare tn 
S.M.T.-uri, sprijinirea lor mai temeinică de 
către Ministerul Agriculturii și Silviculturii și 
alte ministere, ca și de sfatul popular regio
nal, vor duce la creșterea sprijinului pe care 
S.M.T.-urile îl vor da oamenilor muncii de 
sate în lupta pentru recolte sporite.

Vorbind despre dezvoltarea Regiunii Auto
nome Maghiare deputatul Csupor Ludovic a 
arătat că volumul producției industriale lo
cale a regiunii a fost tn 1953 de 4 ori ma! 
mare decît în 1950. Planul global de producție 
al industriei locale din regiune pe anal 1953 

a fost realizat m proporție de 114 la sută
In spiritul plenarei din august 1953 a C.C 

al P.M.R. oamenii muncii din industria lo
cală. iolosind judicios sumele alocate din 
buget, dezvoltării economiei locale au reușit 
să producă însemnate cantități și noe sorti
mente de mărfuri de larg consum.

Peste 7 milioane lei au fost investite anul 
trecut din bugetul de stat pentru realizarea 
unor importante lucrări de gospodărie comu
nală .

Realizări deosebit <re grăitoare s-au obținut 
ți In domeniul ridicări» ni.eiului cultural al 
minorităților naționale magh.are din regiune* 
noastră. Astfel, pentru dezvoltarea ns’itu- 
țiilor artistice, literare și culturale statul a 
cheltuit o sumă care întrece 5 milioane let

Pentru continua dezvoltare a activ 'ații 
pedagogico-științifice la Institutul Medico- 
Farmaceutic din Tg. Mureș, precum și pen
tru lărgirea și îmbunătățirea rețelei sanitare 
din regiune, statul a cheltuit tn 1953 circa 
23.600.000 lei.

Toate realizările obținute în regiune oglin-

dese grija partidului și a guvernului nostru 
pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă și de trai ale omului.

Subliniind că organele locale din regiune nu 
au ținut seama în permanență de necesita. 
:ea dezvoltării armonioase a economiei raioa
nelor, vorbitorul a arătat că în timp ce ora
șul Tg. Mureș și raionul Miercurea Ciuc au 
o industrie locală atît de dezvoltată îneît 
volumul producției reprezintă aproape jumă- 
tate din -'roducția industriei locale a întregii 
regi j-v, nt raioane ca de pildă Sîngeorgiu 
de Pădure, unde volumul producției indus
trie: iocale care deși are condiții obiective 
de dezvoltare, nu reprezintă decît 2,1 la sută 

pe

Campania însămînțărilor de primăvară are 
un rol hotărîtor pentru asigurarea hranei 
populației și ridicarea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii de la orașe și 
sate. Efectuarea însămînțărilor în cel mai 
scurt timp și Ia un înalt nivel agrotehnic este 
în prezent o sarcină de onoare pentru fiecare 
țăran muncitor, pentru fiecare muncitor a- 
gricol din gospodăriile agricole de stat, pen
tru fiecare colectivist și întovărășit, pentru 
fiecare inginer, tehnician agronom, tractorist 
și mecanic agricol ca și pentru fiecare mem
bru al comitetelor executive ale sfaturilor 
populare. Datorită iernii prelungite și aspre 
și a condițiilor de lucru nefavorabile din 
cursul lunilor trecute, care au împiedicat în
ceperea la timp a muncilor agricole, cam
pania însămînțărilor tn această primăvară 
este întîrziată. Pentru a recupera întîrzierea 
în începerea însămînțărilor se cer eforturi 
deosebite tuturor oamenilor muncii din agri
cultură.

Putem și trebuie să folosim toate forțele și 
întreaga capacitate de lucru de care dispu 
nem pentru a însămînța la timp și pentru ca 
nici un petec de pămînt să nu rămînă ne- 
tnsămințat.

Rezultatele frumoase obținute în regiunile 
Iași și Suceava, care au început mult mal 
tîrziu însămînțările față de alte regiuni — dar 
care — prin mobilizarea tuturor forțelor și 
mijloacelor de care dispun — au reușit să 
recupereze în măsură apreciabilă întîrzierea 
în desfășurarea campaniei de tnsămtnțări și 
să mărească suprafețele tnsămînțate zi de 
zi. în ritm crescînd, trebuie să fie pilde pen
tru toate regiunile. Exemplul for, ca și al 
regiunilor Timișoara și Oradea care în pre
zent sînt fruntașe pe țară, fac dovada vie 
că, acolo unde comitetele executive ale sfatu

rilor populare și inginerii și tehnicienii din 
agricultură au pregătit, au organizat și con
duc cu energie și pricepere muncile agricole, 
se pot înlătura greutățile și se obțin reali
zări importante.

In același timp, tn regiunile unde comite, 
tele executive ale sfaturilor populare și per
sonalul agricol n-au luat toate măsurile or. 
ganizatorice, n-au urmărit și nu s-au preo
cupat în suficientă măsură de desfășurarea în 
termen și în bune condiții’ a muncilor agri
cole de primăvară, suprafețele tnsămînțate 
sînt foarte mici.

Rămînerea în urmă a unor regiuni ca Hu- 
nedoara, Cluj, Arad, Galați, Ploești, Pitești 
și București arată că sfaturile populare și 
organele agricole n-au dat toată atenția cu. 
venită pregătirii și executării la timp a cam
paniei agricole de primăvară, au lucrat biro
cratic, n-au folosit toate zilele bune de mun
că și nu au depus eforturile necesare pen
tru mobilizarea țărănimii muncitoare și fo
losirea din timp a capacității de lucru de 
care dispun. De aceea, ritmul însămînțărilor 
în aceste regiuni este foarte slab, iar supra, 
fețele însămînțale pînă în prezent sînt cu 
totul nesatisfă'cătoare. Condițiile climaterice 
schimbătoare din ultimele zile nu justifică 
întru totul rămînerea lor în urmă.

Muncile agricole sînt munci de sezon; ele 
nu pot fi amînate de pe o zi pe alta, căci 
fiecare zi de întîrziere, fiecare oră bună de 
lucru pierdută duce la micșorarea producției. 
Grăbirea ritmului de însămînțare și termina, 
rea însămînțărilor la timp și în bune condiții 
constituie de aceea cea mâl însemnată sar
cină actuală a tuturor organelor de partid 
și de stat, a tuturor oamenilor muncii din 
agricultură.

la

In timp ce economia tuturor țărilor capita
liste prezintă tabloul declinului și al fenome
nelor de criză ce se accentuiază — a spus 
vorbitorul — economia țării noastre se dezvol
tă continuu în interesul maselor largi de oa
meni ai muncii.

Planul de stat pe anul 1954 și prevederile 
bugetare pentru asigurarea mijloacelor finan
ciare necesare realizării și depășirii lui, crează 
condițiile dezvoltării și mai puternice a între
gii noastre economii naționale.

In continuare, vorbitorul a insistat asupra 
importanței pe care o au măsurile tehnico-or- 
ganizatorice în desfășurarea cu succes a între
cerii socialiste. Trebuiesc lichidate nerespecta- 
rea contractelor economice, practica unui nu
măr exagerat de ore suplimentare, insufi
cienta atenție acordată calității produselor și 
realizării de economii.

Lupta pentru economii — a spus vorbitorul 
— este încă slab organizată. Răspunderea 
pentru această situație revine în bună parte 
Consiliului Central al Sindicatelor șl Comi
tetelor Centrale ale sindicatelor, care nu acțio
nează eu suficientă operativitate pentru extin
derea inițiativelor venite din masă și nu sti
mulează în formele cele mai potrivite pe cei

eco-

Cuvîntul deputatului STELIAN MORARU, 
(circumscripția electorală Brăila nord, regiunea Galați)

care obțin rezultate bune în realizarea de 
nomii.

Vorbitorul a arătat o serie de lipsuri ale 
conducătorilor întreprinderilor aparținînd Mi
nisterului Industriei Ușoare și Ministerului In
dustriei Alimentare și ale organelor sindicale 
din aceste întreprinderi care au o atitudine to
lerantă față de cer care dau produse de proastă 
calitate. Subliniind că bugetul înscrie impor
tante sume pentru ocrotirea sănătății, protec
ția muncii și asigurări sociale, deputatul Ste- 
lian Morarii a cerut Ministerului Sănătății și 
C.C. al Sindicatului Sanitar să acorde toată 
atenția ridicării calitative a asistenței sanita
re, justei repartizări a cadrelor sanitare.

Sprijinind pe deplin măsurile luate de partid 
și guvern, măsuri care își găsesc puternic ex
presia în Bugetul pe anul 1954 — a spus vor
bitorul —- sindicatele vor lupta să-și lichideze 
lipsurile, să-și îmbunătățească munca de 
masă, vor organiza mai concret și mai larg 
întrecerea socialistă, vor da o mai mare a- 
tenție nevoilor materiale și culturale ale mun
citorilor și funcționarilor.

Votez cu toată încrederea Bugetul de Stat 
pe an'ul 1954.

Cuvîntul deputatului acad. ȘT. S. NICOLAU, 
(circumscripția electorală Turburea, regiunea Craiova)

Grija părintească a partidului și guvernului 
pentru îmbunătățirea crescîndă a vieții celor 
ce muncesc — a arătat vorbitorul — se oglin
dește în mod ferm în cele 6255,3 milioane lei 
alocate penrru acțiunile social-culturale, cu 
16,3 la sută mai mult decît în anul 1953.

După ce a trecut în revistă succesele obținu
te de regimul democrat-popular în domeniul 
culturalizării maselor, deputatul acad. Șt. S. 
Nicolau a spus :

„Academia R.P.R., cel mai înalt, for de știin
ță și cultură din patria noastră, urmînd ho- 
tărîrile Plenarei din august 1953, a C.G. al

P.M.R., a creat noi unități de lucru, institute 
și colective și și-a restructurat planul de lucru 
pe anul în curs pentru a se face cît mai utilă 
în opera de construire a socialismului. Se 
ridică la un nivel tot mai înalt munca institu
telor de cercetări științifice, se folosesc mai 
rațional forțele științifice existente, se dezvoltă 
cercetările teoretice, se întăresc legăturile din
tre știință și producție, se aplică în practică pe 
scară largă descoperirile științifice. Institutele 
și colectivele care lucrează în legătură cu pro
ducerea bunurilor de larg consum au fost mult 
întărite".

Cuvîntul deputatului GH. STAN, 
(circumscripția electorală Pătîrlagele, regiunea Ploești)

Vorbitorul a arătat că sfatul popular al 
regiunii Ploești și-a propus ca principală sar
cină crearea de venituri prin dezvoltarea în
treprinderilor de interes local. In urma ridi
cării productivității muncii în cadrul indus
triei locale, a creării de noi unități econo
mice și dezvoltării celor existente, producția 
globală a industriei locale în regiunea 
ești a crescut în anul 1953 cu 26 Ia 
față de anul 1952. Veniturile realizate

PIo- 
sută 
prin

dezvoltarea întreprinderilor de interes 
reprezintă 23 la sută din bugetul local, 
tal, bugetul regiunii Ploești pe 1953 
realizat la venituri în procent de 110 la sută.

Vorbitorul a analizat apoi lipsurile orga
nizatorice care au exista: în unele întreprin
deri de interes local din regiunea Ploești care 
deși în anul 1953 fuseseră planificate cu be
neficii, au avut pierderi.

In încheiere, arătînd că bugetul pe 
este o garanție pentru îmbunătățirea 
nuă a condițiilor de trai material și
ral al oamenilor muncii din țara noastră, de
putatul Gh. Stan a declarat că votează cu 
entuziasm bugetul de stat al R.P.R. pe anul 
1954.

local, 
In to- 

a fost

1954 
conti- 
cultu-
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c:n volumul producției industriale locale 
regiune.

După ce a relevat o serie de lip: 
meniul planuacării ța al 
materiale care se 
trale. deputatul Csupor 
încheiere:

Măsurile partidului ți 
mulat inițiativa maselor

iri în 
aprovizionării 

da'-oresc xaor organe 
Ludovic a spus

do- 
cu 

een- 
tn

sti.guvernului au 
populare tn vederea 

realizării și depășirii sarcinilor de plan, pa
ralel cu lupta pentru Instaurarea unui regim 
sever de economii în toate domeniile de ac
tivitate Aceasta a dovedit că între măsurile 
partidului și guvernului și dorința m 
populare există o deplină concordanță.

Cuvîntul deputatului STAN ARSENE
Gaești, regiunea Pitești)(circumscripția electorală

O vie expresie a grijii partidului șt guver
nului pentru a crea oamenilor muncii posibi
lități din ce în ce mai mari în vederea satis
facerii cerințelor lor culturale. — a spus de
putatul Stan Arsene — este larga rețeia de in
stituții culturale de masă ce funcționează as
tăzi în țara noastră, pentru a căror activi
tate și dezvoltare statul nostru sporește an 
de an alocațiile bugetare.

In continuare, vorbitorul a relevat o serie 
de mijloace culturale care au fost puse la în- 
demîna oamenilor muncii în anul 1953. ca : 
Teatrul de Stat de Operă și Balet, un nou 
grup de producție cinematografică, noi sta
ții de radio-emisie. noi biblioteci sătești în
zestrate cu milioane de volume. De asemenea 
a crescut numărul participanților la specta
cole de teatru și concerte, la filme, la șeză
tori și seri culturale, conferințe și alte mani
festări artistico-culturale.

Pe lîngă aceste realizări importante, tn

Cuvîntul deputatului 
(circumscripția electorală

Subliniind sprijinul permanent pe care 
partidul și guvernul îl dau cooperației, vorbi
torul a arătat că pe baza creditelor acordate 
de stat, cooperația a putut desface în anul 
1953, față de anul 1952. la sate, cu 20 la sută 
mai multe mărfuri, iar la orașe cu 8 la sută. 
Față de anul 1952, tn anul 1953 s-au desfăcut 
la sate cantități mult sporite de textile, arti
cole de sticlărie, cherestea, țiglă, ciment, iar 
gospodăriile agricole colective au primit mate
riale de construcții 
30.000.0000 lei.

Volumul mărfurilor 
anul 1953 în orașe și 
de aproape 1 miliard

In anul 1953 s-au creat peste 800 de maga
zine specializate cu mărfuri industriale și ali
mentare. peste 200 de magazine universale 
raionale și sătești și s-a mărit la orașe rețeaua 
de chioșcuri pentru desfacerea legumelor, zar
zavaturilor și fructelor.

Pentru anul 1954 s-au prevăzut investiții în
valoare de peste 59.000.000 lei, care vor con-între oraș și sat.

în valoare de peste

alimentare desfăcute în 
centre muncitorești este 
lei.

aselor

activitatea unor instituții culturale au fost o 
serie de F'psuri. Astfel la șezătorile și serile 
culturale ținute în unele cămine culturale s-au 
ținut conferințe care de multe ori nu erau 
lezate de problemele economice ale satului 
respectiv, expuse într-un limbaj greoi, nu 
a fost generalizată întf-o măsură suficientă 
experiența avansată a fruntașilor recoltelor bo
gate. popularizarea și răspîndirea cărții sc 
face încă la un nivel nesatisfăcător, teatrele 
de stat, orchestrele și instituțiile de artă s-au 
preocupat într-o foarte mică măsură de or
ganizarea de spectacole la sate.

Sumele alocate din Bugetul de Stat pe anul 
1954 pentru acțiunile culturale și artistice vor 
permite punerea parțială în funcțiune a cen
trului cinematografic de la Buftea, amenaja
rea și repararea unui mare număr de teatre 
și săli de cinematograf și alte lucrări impor. 
tante pentru buna deservire culturală a oa
menilor muncii.

NICOLAE GÂNEȚ, 
Săveni, regiunea Suceava)
tribui și mai mult la întărirea bazei tehnico- 
materiale a cooperației de aprovizionare și 
desfacere

Vorbitorul a analizat apoi o serie de lipsuri 
în activitatea cooperației de aprovizionare și 
desfacere. Astfel, nu s-au folosit toate posibi
litățile create pentru a se îmbunătăți în mă
sura corespunzătoare activitatea în domeniul 
achizițiilor de produse agro-alimentare, nu s-a 
făcut întotdeauna o aprovizionare pe baza 
cunoașterii necesităților reale de mărfuri în 
regiuni și raioane. In același timp, o serie de 
ministere nu au respectat întotdeauna obliga
țiile contractuale în ceea ce privește cantitățile 
contractate, calitatea și sortimentul produselor.

In încheiere, deputatul N. Găneț a arătat că 
Centrocoop-ul va lua măsuri hotărîte pentru 
efectuarea unui control mai activ asupra reali
zării sarcinilor ce-i revin, în vederea îmbună
tățirii și dezvoltării schimbului de mărfuri

Cuvîntul deputatului EMIL MAZILU, 
(circumscripția electorală Ștefan cel Mare, regiunea lași)

Sfatul popular regional Iași — a arătat vor
bitorul — a avut ca preocupare centrală 
crearea de noi surse de venituri proprii, obți- 
nînd în această direcție o serie de rezultate 
bune. Astfel, veniturile întreprinderilor econo
mice de interes local au sporit în anul 1953 cu 
230 la sută față de anul 1952. Această creștera 
se datorește creării de noi întreprinderi și dez
voltării celor existente, creării de noi ramuri 
de producție și dezvoltării rețelei de desfacere 
a comerțului de stat și cooperatist. Valoarea 
producției globale a industriei locale a crescut 
tn acest fel cu 163 la sută față de anul pre
cedent, iar volumul circulației mărfurilor cu 
141 la sută.

Vorbitorul a arătat apoi că prevederile veni
turilor proprii din bugetul sfatului popular pe 
anul 1953 au fost realizate în proporție de 113

posibilităților 
din cauză că 
resursele pro- 
pildă. o serie

Tot satul la
De dimineață și pînă seara ulițele și piața 

mare a comunei Ciacova sînt pustii In timpul 
zilei, afară de vînzătorii cooperativei și ai 
magazinului „Universal" n-ai cu cine dis
cuta tn aceas'ă mare comună.

Grăr —du-mă spre clmp, tn fața sfatului 
popular îmi atrase atenția gazeta de stradă 

.Pentru o recoltă îmbelșugată '.
Un articol e consacrat întrecerii tntre co 

muneie Ciacova, Ghilad și Cebza. Alt articol 
vorbește despre „Steagul zburător", care în 
cursul întrecerii se acordă întotdeauna comu 
nei care iese în frunte Și cum lupta este 
deosebit de încordată, steagul trece des de 
la o comună la alta Autorul articolului, un 
utemist, scrie : „Deocamdată steagul se află 
în comuna Ghilad. Să facem totul ca acest 
steag să „zboare' la noi, și să-l păstrăm 
pînă la capăt. Pentru aceasta, toată comuna 
la arat și semănat I Nici o zi pierdută". 
Ceva mai la o parte se află cele două panouri: 
al fruntașilor și al codașilor.

Tabla fruntașilor e acoperită de nume, scri
se recent.

Primul pe tablă e Minda Petru.
Pe tabla codașilor e doar un singur nume, 

și acesta scris de mult căci creta s-a scoro
jit deja. De cînd o fi singurul codaș numai 
cel trecut pe tablă?

★
Cîmpul, cît cuprinzi cu ochii, e presărat 

de oameni care mai de care mai preocupați.
— Nu știți unde-1 pot găsi pe tovarășul Min

da Petru? — m-am adresat primului cetățean 
pe care l-am întîlnit în cale.

— Ce-aveți cu el ?
— Păi l-am văzut pe tabla de la sfat și 

aș vrea să stau de vorbă cu el.
Cetățeanul roși pînă în vîrful urechilor.
— Pe care tablă ?
— Pe a fruntașilor, e primul.
Omul scăpă un oftat de ușurare, dar totuși 

mă privea neîncrezător.
— Fruntași ? Păi eri eram încă... Eu sînt 

Minda Petru.
— Cum, ai fost și codaș?
— Am fost, mai bine n-aș fi fost. De cînd 

sînt n-am pățit o asemenea rușine. Să fiu eu 
codaș, pus alături de chiaburul Davidovici 
Vasa — cel al cărui nume se scorojește deja 
pe tablă și care și azi încearcă să mai rețină 
și pe alții de la muncă 1

Și cînd mi-am văzut numele pe tabla 
codașilor, plin de necaz m-am repezit la pre
ședintele nostru. îmi era necaz pe mine în
sumi că nu m-am ținut de treabă, moșmogă- 
indu-mă pe acasă. Speram că președintele 
Dumitrașcu Vasile, un utemist bun, mă va 
înțelege și... mă va șterge de pe tablă..

— Nu, mi-a zis el, adică președintele. Nu
mele de pe tablă o să ți-I ștergi singur — 
prin muncă.

Și Minda Petru s-a pus serios pe treabă 
după cele întîmplate, odată ce a reușit nu 
numai să-și șteargă numele de pe tabla co
dașilor, dar să fie trecut primul printre frun
tași.

Acum tn sat a rămas doar un singur co
daș. Acesta nu este altul decît chiaburul Da
vidovici Vasa.
încolțit din toate părțile, chiaburul a tre

buit să renunțe în cele din urmă la sabotarea 
planului de tnsămtnțări.

★
Oamenii din Ciacova lucrează de zor.
întreaga comună și satele componente au 

fost împărțite pe sectoare, iar majoritatea șe-

însâmînțări
filor de sectoare sînt utemiști, așa după cum 
a propus secretarul organizației de partid.

Barbu Florica este unul dintre șefii de sec
toare. Ea se achită cu cinste de sarcina 

primită. La început a avut greutăți. Ba țăra
nul muncitor Ardeleanu Cornel s-a codit să 
tnsămtnțeze cartofii tn cuiburi așezate în pă
trat pentru că de... — spunea el — 
altfel a lucrat de țînd își știe oapul; și de
sigur, trebuia lămurit. Ba altul nu căra îndea
juns bălegarul pe terenul care trebuia lucrat, 
și cîte și mai cîte.

Barbu Florica se străduia să-i lămurească 
pe toți, dar pînă la urmă a trebuit să re
cunoască singură că nu avea destulă putere 
de convingere, deoarece nici ea nu se pri
cepea bine în probleme agrotehnice. S-a a- 
pucai hotărîtă să învețe: nici un articol din 
ziare care vorbea de agricultură, nu i-a scă
pat.

Apoi, îndată ce a stăpînit. problemele, fata, 
care este și instructoare superioară de pio
nieri, a venit cu inițiativa ca cele 8 hectare 
ale internatului Școlii elementare cu limba de 
predare romînă, să fie însămînțate de pio
nieri în cuiburi așezate în pătrat.

Peste cîteva zile oamenii maturi priveau 
lucrul spornic al pionierilor.

Pionierii, ajutați de instructorii superiori de 
pionieri, și de Groh Elisabeta, secretara or
ganizației de bază U.T.M din comună, au 
grăpat și boronit, nivelînd terenul, apoi cu 
ajutorul marcatoarelor l-au marcat. Și astfel 
cele 8 hectare au fost însămînțate cu cartofi 
în cuiburi așezate în pătrat.

Agitatoarei Barbu Florica i-a venit acum 
mai ușor să desfășoare munca de lămurire 
printre țăranii muncitori

Cînd Csizma Alexandru, A. Cornel, sau 
Anton Ponțișan nu dădeau crezare im
portanței deosebite ce o prezintă această me
todă, Barbu Florica, Groh Elisabeta și cei
lalți agitatori utemiști la spuneau doar atît: 
„Rău că nu știți, e un lucru cunoscul de copii. 
Pionierii au însămîrițat 8 hectare după aceas
tă metodă. E rușine ca părinții tor să nu 
cunoască un lucru atît de simplu”.

— Asta așia-i — aprobau țăran1! muncitori. 
Dar noi n-am citit în ziare, despre această 
metodă. Lămuriți-ne voi — spuneau ei ade
seori Floricăi.

Și așa, cele 48 hectare planificate cu car
tofi nu numai că au fost însămînțate la timp, 
dar mulți dintre țăranii muncitori ca A. Cor
nel Csizma Alexandru, Minda Petru, Anton 
Ponțișan, dornici de a obține recolte bogate, 
au îtisămînțat cartofii în cuiburi așezate în 
pătrat.

Multe lucruri ar îi de povestit despre mun
ca țăranilor muncitori din Ciacova, care se 
străduiesc să obțină în acest an recolte bo
gate la toate culturile, să-i întreacă pe cei 
din comuna Ghilad și să obțină astfel „stea
gul zburător1'. E suficient să spunem că 
arăturile de primăvară au fost terminate sută 
la sută, că cele 1.250 hectare planificate in 
epoc-fl I au fost însămînțate încă la data 
de 29 martie, iar alte zeci și zeci de hectare 
cu cuCuri din epoca Il-a au fost de aseme
nea însămînțate.

In curînd lucrările agricole de primăvară 
se vor încheia și poate că atunci țăranii mun
citori din Ciacova vor obține definitiv și „stea- 
gul zburător" mult rîvnit.

1SACOV SVET1SLAV 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Timișoara

la sută, ceea ce a dus la lărgirea acțiunilor 
social-culturale. Veniturile realizate în anul 
1953 nu sînt însă pe măsura 
reale existente în regiunea Iași 
n-au fost puse în valoare toate 
ducătoare de venituri. Astfel, de
de întreprinderi de interes local ca fabrica de 
cărămidă Holboca n-au intrat în funcțiune și 
n-au putut aduce venituri.

Experiența executării bugetului pe 1953 — a 
încheiat deputatul Emil Mazilu — ne dă posi
bilitatea să mobilizăm toate forțele pentru în
deplinirea bugetului pe anul 1954, care oglin
dește pe deplin dezvoltarea continuă a econo
miei naționale și crează condiții pentru ridi
carea permanentă a nivelului material și cultu
ral ai oamenilor muncii din țara noastră.

I n î o r
Oaspeții țării noastre — Janoș Ferenc, 

prim locțiitor al ministrului Culturii al R.P. 
Ungare, Maklari Zoltan, artist emerit al R.P. 
Ungare. laureat al Premiului Kossuth, Si
mon Zsuzsa, laureată a Premiului Kossuth, 
director al Școlii superioare de artă cinema
tografică, Papai Erzsi, artistă de cinemato
graf, membri ai delegației culturale maghia
re care au participat la manifestările Săp- 
tămînii culturii maghiare, au părăsit Capi
tala.

La plecarea oaspeților maghiari, pe aero-

mâții
portul Băneasa au fost de față președintele 
Institutului Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea, M. Roșianu și alți reprezen
tanți ai Institutului, oameni ai culturii și ar
tei.

A fost de asemenea de față L. Pataki, mi
nistrul R.P. Ungare la București.

★
Ministerul Invățămîntului comunică :
Sesiunea de vară a examenului de Stat, 

pentru toate institutele de învățămînt supe
rior se stabilești între 15 și 30 iunie 1954.



Folosirea rezervelor Interne 
în întreprinderea noastră

întreprinderea noastră „8 Mai“ din Me
diaș — produce articole de larg consum ca : 
încălțăminte, articole de marochinărie (servi
ete, rucsacuri, saci de merinde, ghiozdane 
etc), care reprezintă peste 70 la sută din 
întreaga producție.

Muncitorii întreprinderii, îndrumați de or
ganizația de partid, au desfășurat în cursul 
anului 1953 o rodnică activitate, care a avut 
ca rezultat realizarea planului de producție 
globală în proporție de 103,98 la sută.

Producția de bunuri de larg consum a fost 
realizată în proporție de 111,11 ha sută, fiind 
cu 23,14 la sută mai mare decît în anul 1952.

Aceste însemnate rezultate, dovedesc că 
Hotărîrea Plenarei G.C. al P.M.R. din august 
1953 a mobilizat pe muncitorii fabricii noas
tre în lupta pentru creșterea producției și 
productivității muncii.

Hotărtți să traducă în viață sarcinile tra
sate de partid, muncitorii antrenați în între
cerea socialistă și aplicînd înaintatele meto
de de muncă sovietice, au fost și sînt preocu
pați în permanență de descoperirea rezerve
lor interne și de lărgirea sortimentelor de 
produse de larg consum.

încă în anul 1952 noi am discutat ne
cesitatea descoperirii și folosirii rezervelor 
interne, factor important în reducerea pre
țului de cost și mărirea producției. In cursul 
anului 1953 și în special în semestrul II ac
țiunea pentru descoperirea și folosirea rezer
velor interne a luat un avînt deosebit. Ast
fel printr-o mai justă organizare a secțiilor, 
a fost creat spațiu disponibil pentru înfiin
țarea unui nou sector, sectorul de marochi
nărie. Acest sector a produs în cursul anu
lui 1953 o importantă cantitate de bunuri de 
larg consum.

S-a reorganizat secția R. S. din sectorul 
de încălțăminte, prin lărgirea și prelungirea 
benzii de lucru, ceea ce a dus la o mărire 
a capacității de producție de 30 la sută.

De asemenea s-a reorganizat și banda de 
lucru de la etajul I, creindu-se astfel condi- 
țiuni de muncă mult mai bune și mărindu-se 
de asemenea capacitatea de producție.

A fost reorganizată și secția de harnașa- 
mente din cadrul sectorului de curele, avînd 
în momentul de față o capacitate de produc
ție de circa 400 hamuri lunar față de 80, 
cum avea înainte.

In sectorul de talpă artificială s au făcut 
lucrări de mecanizare oare au dus la ridi
carea productivității muncii cu peste 30 la 
sută. Lucrări de mecanizare au fost făcute 
și în sectoarele de încălțăminte și marochi
nărie. Această măsură tehnico-organizatorică 
a făcut posibil să depășim planul pe anul 
1953 cu 5,14 la sută.

Rezultate deosebit de importante au fost 
obținute în domeniul economiei de materie 
primă. Față de economiile realizate în anul 
1952 în valoare de 471.638 lei, în anul 1953 
cifra economiilor s-a dublat, ajungînd la 
1.085.353 lei. Acest succes deosebit a fost ob
ținut prin aplicarea metodei Lidia Corahelni- 
cova și prin extinderea conturilor de econo
mii, de la 45 cîte erau la data de 31 decem
brie 1052, la un număr de 180. In același 
timp au fost înființate conturi de economii 
la materii auxiliare, obținîndu-se numai la 
acest element economii în valoare de 328.323 
lei.

Din economiile realizate Ia piele fețe s-au 
confecționat 11.000 perechi de pantofi. La 
piei tehnice pentru hamașamente ș! curele 
de ’transmisie — pentru care au fost intro
duse conturile de economii în anul 1953 — 
a fost realizată o economie în valoare 
de 408.724 lei. Din această cantitate de mate
riale s-au confecționat peste plan, hamuri, 
curele de transmisie și articole tehnice din 
piele, necesare industriei noastre textile.

Lărgirea sortimentelor și crearea de pro
duse noi de larg consum din materiale indi
gene și la un preț ieftin a constituit și cons
tituie o preocupare a colectivului întreprinde
rii „8 Mai“.

Astfel în cursul anului 1953 au fost pro
duse 10 sortimente noi printre care: sanda
le pentru copii, pantofi bărbătești eu fețe de 
șpalt, truse sanitare, saci merinde. genți 
C.F.R., serviete, saci de spate, port-termos- 
uri etc.

Aceste articole au fost executate ta hune 
condițiuni, neînregistrîndu-se nici un fel de 
reclamație cu privire la aalitatea lor. De a- 
semene» numărul modelelor de încălțăminte a 
fost mult mai bogat decît în anul 1952.

Valorificarea deșeurilor a format obiectul 
unei preocupări permanente pentru colectivul 
întreprinderii noastre.

In cursul anului 1953 au fost produse din 
deșeuri 20.000 perechi sandale și ghetuțe, 2.500 
serviete, 23.000 bice din piele, 3.000 portmonee 
și o âerie de alte articole mici de marochină
rie.

Secția noastră de valorificare a deșeurilor 
care are două subsecții, una de încălțăminte 
și alta de marochinărie, s-a dezvoltat însă 
tn mod nesatlsfăcător.

Pentru acest an am proiectat o dezvoltare 
considerabilă a secției de valorificarea deșeu
rilor, prin mărirea sarcinei de producție cu 
peste 50 la sută.

Astfel am încheiat contracte cu O.C.L. Me
diaș, U.R.C.C. și Oficiul „Gros Industrial", 
pentru un număr de 30.000 perechi de în
călțăminte din deșeuri, 2.800 serviete, 1.000 
ghiozdane etc.

Incepînd de la I ianuarie 1954 producția 
noastră de încălțăminte a înregistrat un în
semnat salt calitativ, deoarece de la această 
dată se produce în serie un nou tip de încăl
țăminte, pantofi cu talpă microporos.

Concomitent cu lansarea acestui nou pro
dus, conducerea tehnică a întreprinderii noas
tre a creat și experimentat, un nou sistem 
de confecționare a încălțămintei, care reduce 
consumul de materiale datorită renunțării la 
anumite piese componente ale încălțămintei. 
Aceasta însă, nu va dăuna calității și aspec
tului exterior. Noul tip de încălțăminte va 
fi pus în curînd la îndemîna consumatorilor.

In vederea satisfacerii cerințelor mereu 
crescînde ale muncitorilor din patria noas
tră pentru articole de marochinărie (poșete, 
sacoșe, cordoane, portmonee etc.), în între
prinderea noastră a luat ființă în acest an 
o secție de marochinărie fină, care produce 
importante cantități de produse. Deocamdată 
această secție funcționează numai cu un nu
măr mic de muncitori, însă pînă la sfîrșitul 
anului numărul muncitorilor din această sec
ție — care urmează să fie calificați la locul 
de muncă va spori.

întreprinderea noastră studiază o serie de 
perfecționări tehnice ca : branțul cu buza de 
pînză, introducerea adausului pentru tras fe
țe, fabricarea unor părți componente ale ha
murilor din materiale textile etc. Toate aces
te preocupări sînt îndreptate în seopul eco
nomiilor de materiale și folosirii materialelor 
indigene.

Conturile personale de economii au luat o 
extindere deosebită în cursul anului 1954 în 
sectorul de încălțăminte și la o bună parte 
dintre materiile auxiliare de la sectoarele de 
curele și marochinărie. In acest fel, mobili
zarea rezervelor interne este și mai activă, 
determinlnd o reducere cît mai importantă a 
prețului de cost

In acțiunea pentru cele mai mari economii 
la materiale s-au situat tn frunte tovarășii 
Csaszer Rudolf, Haberpursch Wilhelm frunta
și în producție precum și brigada utemistă 
condusă de utemistul Lenghea Ioan

Cu inițiative prețioase privind înființarea a 
noi brigăzi de calitate și de ew-ertii. a 
venit de asemenea și comitetul organiza'iei de 
bază U.T.M.

Firește ci ta munca noastră am avut încă 
o serie de lipsuri. Astfel noi nu am dus o 
muncă permanentă de descoperire a rezerve
lor interne și lărgirea producției de articole 
de larg consum. Numai pentru sectorul de 
încălțăminte am întocmit un plan de acțiu
ne pentru descoperirea rezervelor interne — 
care a fost realizat și depășit. Pentru cele
lalte sectoare însă n-am făcut acest lucru.

Acum în întrecerea ta cinstea lui 1 Mai. 
ne propunem să lichidăm lipsurile și să or
ganizăm o acțiune permanentă de descoperi
re și mobilizare a tuturor rezervelor interne, 
cuprinztad ta această acțiune pe toți mun
citorii. tehnicienii, inginerii și funcționarii 
din întreprinderea noastră.

NILGESZ ȘTEFAN 
directorul întreprinderii „8 Mai*-Mediaș

O scenă din film

NEW YORK 21 (Agerpres). - TASS trans
mite :

La 19 aprilie, Comisia O.N.U. pentru dezar
mare a încheiat examinarea problemei consti
tuirii unui subcomitet ta conformitate cu re
zoluția celei de a 8-a sesiuni a Adunării Ge
nerale din 28 noiembrie 1953 (numărul 715) și 
cu comunicatul din 18 februarie 1954 al confe
rinței de la Berlin a miniștrilor afacerilor ex
terne ai U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței.

După cum s-a mai anunțat, delegația en
gleză a prezentat un proiect de rezoluție tn 
care propune crearea unui subcomitet din care 
să facă parte Anglia, S.U.A., U.R.S.S., Franța 
și Canada.

Delegația U.R.S.S., pornind de Ia faptul că 
componența subcomitetului propus tn proiectul 
englez de rezoluție nu corespunde cu rezolu
ția Adunării Generale din. 28 noiembrie 1953. a 
propus ca din subcomitet să facă parte repre
zentanți ai Republicii Populare Chineze, In
diei și Cehoslovaciei.

In ședința anterioară a Comisiei pentru de
zarmare. reprezentanții S.U.A.. Angliei. Fran
ței, precum și alți delegați s-eu pronunțat îm
potriva propunerii sovietice privitoare la con
stituirea unui subcomitet din care să facă par
te Anglia. S.U.A.. U.R.S.S.. Franța. Canada. 
Republica Populară Chineză. India și Ceho
slovacia.

In ședința din dimineața zilei de 19 aprilie 
a Comisiei, reprezentantul Angliei. Dixon, s-a 
pronunțat din nou împotriva propunerii so
vietice. susținîndu-și propunerea proprie.

A luat apoi cuvtatul reprezentantul U.R.S.S., 
A. I. Vîșinski. care a scos în evidentă întrea
ga netemeinicie a poziției pe care se situiază 
adversarii propunerii sovietice și a răspuns la 
afirmațiile calomnioase ale gomindanistului.

Reprezentantul U.R.S.S. a atras din noa 
atenția delegi ți tor asupra rezoluției relei da 
a 8-a sesiuni a Adunării Generale ș a sub
liniat prevederile principale ale acestei rezo
luții. Potrivit acestei rezoluții, a declarat A. L 
Vîșinski. Comisia trebuie să creeze urt sub
comitet format din statele cele aai i—eresa'e 
tn această problemă înșir această tar-ru’l 
indică importanta excepțională pe sare o are 
componenta subrocr::tetulx- El ne este pur 
și simplu tai organ auxiliar. Ia care po» intra 
reprezentanta oricărui stat, el ea organ, rece 
trebu:e să Fe - *nt s tnemaf dta rec*ete-tas- 
;ii statehr interesate tn ce» era taalt grad. 
Subcom 'erial treț-sie să as gu-e rvze -a-ea ac
ceptabilă a proeforo»lor care ■ stau la față șt 
anume: rezolvarea * r—e red jeeriî înar
mărilor și a i—em cerh iroe ancce a șl i 
armei ca t<--ge~. ar'mt reu oj-rol 
nternațseael efcace t»m *espae*t— acea-

J comitetului pmp-us de rep-exerriaetxl AngÎJri. 
I Dixon. eu trees?--de acener tO'jdta încă 
I ta ședința »ee=-ă aa a-ătat că u- .a-era ta-ae 
aropcnerii e-r*ze ea pr-rt» ta eomponența 
subcoroitebakd constatase pas peinaps'A » 
*ceS.€Î y."rir^f Jaf* SOC jT,
deri X)T soniral TISL

99 ;
| sate case s&K Repur -.-a P-ro- ar* Cteaetă. 
Inia ș. Cewsj»-»;-.a Pretextai că RepaSoca 
P~pu2a*ă CtanețA aa este aesebră a O.N.U. 
rs'e «St de ntfaeeaei at tndt. ta fond, aici na 
trebuie să ne oprua asupra acestei chest i-ant 
Din proiectai e-glez de rezoluție ca privire ta 
tosponenta subcymtetulta reiese că Iadă sa 
v fi o putere r'eres.i'1 ta cei sai înalt grad 
ta dezarmare. Aceasta an retas'ă sic anei 
iritri. Toată kw csnoeșse doar eforturile 
repuse de guvernul Ioduri perorj a adaee 3 
tccrtribtape seroasl ta ea uza reducer înarmă
rilor ș. interziceri arrae a ture re și termo- 
ii ica— Na zel îndoesc. a declarat în con- 
‘ --irc reprezenta-rrzl U.R.S^.. că membrilor 

1 Cnutri pestru dezarmare le este bine cunos

Cine a văzut filmul „Inimă rece” își amin
tește desigur de forța epică a vechiului basm 
german. Aceeași putere de pătrundere, aceeași 
măiastră îmbinare a elementului supranatural 
cu realitatea, se găsesc și tn noul film al stu
dioului Defa-Berlin, transpunere pe ecran a 
basmului lui Wiihelm Hauff.

„Povestea micului cocoșat" este totuși de 
altă factură decît „Inimă rece”, conține o doză 
mai mare de optimism și de umor. Muck, mi
cuțul cocoșat, se aseamănă mai curînd cu 
Sadco — eroul legendar rus — plecat să gă
sească fericirea. Colindă și el satele, orașele 
și pustiurile nisipoase ale orientului tn cău- 
■area „neguțătorului de fericire" și — ca și 
Sadco — ajunge la concluzia că nu prin cine 
știe ce miracole sau obiecte fermecate se 

poate căpăta fericirea. Muck își abandonează 
în vîrful unei dune de nisip toiagul și condurii 
fermecați și se întoarce ta tîrgușoru' său. să 
muncească și să trăiască cinstit ta mijlocul 
poporului.

Filmul scoate foarte bine ta relief contrastul 
dintre atitudinea morală înaltă, bunătatea și 
căldura sufletească a oamenilor din popor pe 
de o parte — și mocirla ta care se scăldau 
marii dregători ai palatului și sultanul, pe de 
altă parte Murad, un suflet mare, fost cu
rier al sultanului, are o purtare aproape pă
rintească față de Muck deși acesta l-a în
vins și i-a luat locul; iar sentinela care-1 
ajută pe Muck să fugă, ti îndrumă ta altă 
direcție pe urmăritor, micului cocoșat. Muck 
însuși, mărinimos (eliberează o sclavă cu gal
benii să:), săritor la nevoie (aleargă să ducă 
medicamente sorei lui Murad), căutlnd să îm
partă ta jurul său fericirea împotriva voinței 

! sultanului, sprijină dragos'ea dintre prințesa 
I Azmara și prințul Hasan întruchipează tră- 
■ «ăturile luminoase ale oamenilor stmpU. cins
tiți și curajoși.

Camarila di.n jurul suhanaH este o brăoă- 
reață jefuitoare a visteriei. tagțnriată și lașă. 
Prințul Baiazid și acoî'.ii să. na se dau ta 
lături să fure aa oen chiar ta vămi saltatanla 

— doar un galben ajunge ta tettmie dștlgăto- 
rutai <Lc premiul de 6 ga.ăem acordat de 

I sultan — $i nu ae s: esc — dod e vorba de 
nteresele lor josnice — să poal ta ca e an 

' războ. de jaf. fustrfxd.ndu-l prin aceea că „ne 
pot permite ca ta ura vecină soarele să ră
sară mai înainte decît ta țara lor". Ftînral 
este astfel o ascuută satiră plină de cm» 
la adresa jefuitorilor. In același timp multe 
scene de comedie bufă din film stnt îndreptate 
împotriva misticismului și a vracilor.

Spectatorii se amuză din plin, rid eu ho
hote Ia episodul întrecerii dintre Mjck și Mo

ină, sau ta scena dnd sultanului și sfetnicrior 
săi le cresc urechi de aiăgar.

Acț jnea palpitantă a filmul* este tatregită 
de o montare deosebită. Redarea tatr-o bo
gată gamă de culori a ttrgulx oresSaL • ae- 
sfîrșite întinderi a pustiului de aisip. decoru
rile impunătoare ale patattahu scitanaic. In
terpretarea vie a artiștilor, aaz fiteu'ui ..Po- 
vestea micului cocoșat” prospețime și farmec.

Lucrările Comisiei O.N.U. pentru dezarmare
cut documentul din 8 aprilie, care conține ex
trase din declarația cu privire la bomba cu 
hidrogen făcută de primul ministru al Indiei, 
Nehru, la 2 aprilie a.c. în Camera Populară.

Se știe că în această declarație, guvernul 
indian a propus o serie de măsuri expuse în 
patru punbte și anume: a) un acord cu pri
vire la încetarea experiențelor sau cel puțin 
a experiențelor legate de explozii : b) publica
rea integrală de către principalele puteri in
teresate în fabricarea armei nucleare și termo
nucleare a diferitelor date importante cu pri
vire la această armă ; c) convocarea imediată 
a unei ședințe a subcomitetului Comisiei pen
tru dezarmare care să examineze propunerile 
susmenționate ; d) adoptarea unor măsuri ac
tive de către statele și popoarele oare, deși nu 
se ocupă tn mod direct cu fabricarea acestor 
tipuri de arme, sînt totuși neliniștite din cauza, 
existenței acestor arme.

Firește, a arătat reprezentantul U.R.S.S., 
aceste propuneri nu pot fi considerate com; 
plete și se impune discutarea (și dezvoltarea 
lor în scopul traducerii lor tn viață. Firește, 
nu numai că pot fi făcute, dar au și fost fă
cute alte propuneri urmărind aceleași scopuri, 
îndeosebi de către Uniunea Sovietică.

Membrii Comisiei își amintesc desigur că, 
după cum a declarat reprezentantul perma
nent a! Indie: la O.N.U., Daiyal. el a fost în- 
sărcinat de guvernul său să ceară Comisiei 
pentru dezarmare să examineze aceste propu- 
ner care exprimă poziția șl interesul guver
nului indian față de problema susmenționată

In ceea ce privește Cehoslovacia, ce motive 
pot exista pentru a înlătura pe reprezentanții 
Cehcsfovarie: de ta participarea tn subcomitet 
cf--d reprVze-.'jnților Canadei acest drept te 
este recutoscut în mod categoric 9

Dacă cocs derăm că subcomitetul trebuie să 
ducă activitate serioasă, atunci trebuie să 
renunțăm ta formele și metodele, la ideile 
p-ecc-cepute cu oare au pornit te rezolvarea 
aoesfor probleme repreeentanții blocului an- 
r r-a-ericart. oare au încercat să impună tn 
wod amtatenal eelr-talte ss« e interesate tn 
-eteveroa acestor probleme, propunerile lor 
!ng--?t soctariste.

Nz poete fi socotită normală situație sa 
tee trie-a puteri aere au căzut tn prealabil 
de acord între ele asupra componenței sub- 
eseta*<ztal să nu vrea să țină seatna de nici 
zm te? de a *e propuneri nu numai ta ceea ce 
prirej-te foadul problemei©? impomante oare 
—ehi.ta d sculate și rezolvate de subcomitet, 
dar air ta -nea re privește însăși componența 
sun—— 'e*uț-aL s * je'a ea propunerile pe de- 
pEs tatsgs» »te șt epo—une din punct de 
reeere ?*er"je ale eelc-lalți membri ai Comi- 
rri yee*r. dezarmare să fie nesocotite și 
să -e-.-'e așadar ta orice înțelegere chiar 
taa -re de toceperee lucrărilor. Considerăm 
că roe urni iaponantă eondrție pentru succe- 
sol '«rtrler Coc se: pentru dezarmare și 
ale seeulus care ’rebuie să fie consti-
tari. este r-rocipiul adoptării de comun acord 
a bocârfrilor.

w
KEW-TOCK M (Agerpres). - TASS trar.s- 

S“te :
Is șed rna de după amiază a Comisiei pen

tru teza-roa-e. primul a luat cuvtatul repre- 
ze-ta—.l Urriumi Serriecice.

Pepreaeataatu! Uniunii Sovietice, A. I. VI- 
și-.ski a atras atenția asupra faptului că Co
rn, sta pentru dezarmare trebute să numească 
cn subcomitet oare să satisfacă principiile de 
beză de oare s-a ocupat tn mod amănunțit 
deega'.a sos.e' că tn ședința de dimineață a 
Coen.s.e. Prop.nerea delegației sovietice sub 
forma amendamentului te propunere Angliei 
corespunde Intru totul acestor principii.

In cazul respingerii amendamentului dele- 
gației sovietice la proiectul de rezoluție en
glez. adică tn cazul respingerii propunerii ca 
la lucrările subcomitetului să participe R. P. 

Chineză, India, Cehoslovacia, delegația . so
vietică va considera necesar să voteze îm-' 
potriva propunerii făcute de delegația en
gleză.

In ceea ce privește hotărîrea care ar fi 
adoptată în condițiile acceptării proiectului 
englez, a declarat A. I. Vîșinski, trebuie să 
atrag atenția Comisiei pentru dezarmare asu. 
pra faptului că adoptarea unei asemenea pro
puneri poate crea greutăți în calea parti
cipării Uniunii Sovietice la lucrările subcomi
tetului constituit în mod unilateral și con
trar principiilor cuprinse în rezoluția Adu
nării Generale adoptată la cea de a 8-a sesiu
ne și confirmată la conferința de la Berlin.

Imediat după cuvîntarea reprezentantului 
Uniunii Sovietice, delegatul Angliei, Dixon, a 
propus oa ședința Comisiei de dezarmare să 
fie întreruptă pentru o jumătate de oră. Ce
rerea delegatului englez a fost satisfăcută.

Pe culoarele Comisiei s-a exprimat părerea 
că delegația Angliei a încercat să obțină con- 
simțămîntul Statelor Unite pentru includerea 
Indiei în subcomitet Delegația americană s-a 
opus însă categoric și din această cauză de
legatul Angliei a fo3t nevoit să renunțe le 
încercarea sa și să se supună cererii delega
ției Statelor Unite.

Acest lucru s-a oglindit tn cuvîntarea de
legatului Angliei, oare a luat cuvîntul la re
luarea ședinței. El a arătat că a studiat cu 
atenție declarația reprezentantului U.R.S.S., 
dar a ajuns totuși le concluzia că adoptarea 
propunerii engleze er fi unica „soluție demo
cratică" pentru problema constituirii subco. 
miletului.

Reprezentanții S.U.A., Franței, Noii Zeetan- 
de și Canadei au sprijinit declarația repre
zentantului englez.

Făspunzînd adversarilor propunerii sovietice 
reprezentantul U.R.S.S., A. I. Vîșinski, a 
subliniat că delegațiile S.U.A., Angliei și 
Franței nu doresc o rezolvare de comun acord 
a problemei componenței subcomitetului Co
misiei pentru dezarmare.

Reprezentantul U.R.S.S. a subliniat că de- 
etaraț ile deleșaților S.U.A., Angliei și Fran
ței că „s-or abține" de la votarea candida- 
turi: Indiei, arată că reprezentanții țărilor sus- 
menț enate nu vor să admită India în subco
mitet Aceste declarații nu reprezintă altceva 
decît o manevră diplomatică prin care ei în
cearcă să camufleze cît de cit caracterul pu- 
ț - plăcu* al poz • ei lor, lipsa lor de dorință 
de a admite India în subcomitet.

Delegația U.R.S.S., a spus tn continuare A. 
1. Vtșinski. pornește de la premiza că este 
necesar să se cadă de acord asupra proble
melor oare vor fi discutate în cadrul subco
mitetului și asupra componenței subcomitetu
lui însuși. Trebuie să se ajungă la un acord, 
nu să se prezinte cereri cu caracter ultimativ, 
nețmtndu-se seama de părerea celorlalți 
membri ai Comisiei pentru dezarmare.

Poziția unor delegații în frunte cu S.U.A., 
Anglia și Franța în problema componenței 
ș.t -- terol-i poate complica situația, poate 
provoca greutăți și tn ceea ce privește parti
ciparea U.R.S.S. ta lucrările acestui subco
mitet.

După aceea a fost pusă la vot propunerea 
delegației U.R.S.S. ca în subcomitet să fie 
incluși, alături de reprezentanții U.R.S.S., 
S.U.A.. Angliei. Franței și Canadei, reprezen
tanții Republicii Populare Chineze, Indiei și 
Cehoslovaciei. Majoritatea Comisiei inclusiv 
delegații S.U.A., Angliei și Franței au votat 
împotriva propunerii sovietice. Delegatul Li
banului s-e abținut de la vot.

Majoritatea Comisiei a adoptat proiectul de 
rezoluție propus de Anglia. Reprezentantul 
U.R.S.S. a votat împotriva acestui proiect. 
Delegatul Libanului și gomindanistul s-au 
abținut de la vot.

GENIALUL PLAN COOPERATIST AL LUI V. I. LENIN
Se împlinesc astăzi 84 de ani din ziua cînd 

tntr-un mic orășel din Rusia țaristă, la S:m- 
birsc, azi Ulianovsc. s-a născut marele geniu 
al omenirii muncitoare, Vladimir llici Lenin.

Intr-o serie de lucrări de uriașă importanță 
teoretică, scrise în ultimii ani ai vieții sale, 
Lenin a indicat cu claritate căile pe care, după 
victoria revoluției proletare, poate fi tnfăpt-.tâ 
și construcția victorioasă a noii orinduiri. In 
lucrările „Impozitul în natură”. „Despre coo
perație" și „Despre revoluția noastră*", Lenin 
a expus tezele celebrului său plan cooperatist 
— planul unirii treptate și liber-consimțite a 
gospodăriilor țărănești individuale mici și mij
locii în mari cooperative socialiste de produc
ție. Marea însemnătate internațională a genia
lului plan cooperatist al lui Lenin constă In 
faptul că el indică singura cale posibilă pentru 
victoria socialismului nu numai pentru Rusia, 
ci pentru toate țările capitaliste In care există 
0 clasă de producători mici și mijlocii.

*
După cucerirea puterii, arată leninismul, o 

sarcină fundamentală a revoluției proletare 
este aceea de a trece la clădirea economiei noi, 
socialiste. Baza economică a socialismului 
este proprietatea socială asupra mijloacelor 
de producție. De aici reiese că pentru cons
truirea economiei socialiste, trebuie ca mijloa
cele de producție, atît din industrie cît și din 
agricultură, să devină proprietate socialistă.

In ceea ce privește mijloacele <ie producție 
din industrie, care au ajuns la un grad înalt 
de concentrare, revoluția proletară rezolvă 
sarcina trecerii lor în mîinile întregului popor 
prin violență, prin exproprierea capitaliștilor, 
dușmani ai clasei muncitoare, — prin națio
nalizare. In schimb însă, revoluția socialistă 
nu poate folosi aceeași metodă în ceea ce pri
vește agricultura, unde există numeroși pro
prietari — producători mici și mijlocii, care 
sînt aliați ai clasei muncitoare.

Atragerea gospodăriilor țărănești mici și 
mijlocii pe făgașul socialismului este o sar
cină excepțional de complexă, cea mai grea 
sarcină a revoluției proletare după cucerirea 
puterii. In genialul său plan cooperatist, 
Lenin a dat cheia rezolvării cu succes a acestei 
probleme.

Pentru a înțelege această problemă și re
zolvarea ei leninistă, este necesară mai întîi 
înțelegerea caracterului economic al micii gos
podării țărănești. Economia țărănească, din 
punct de vedere al majorității gospodăriilor 
țărănești, este o economie a micii producții de 
mărfuri și se găsește la răspîntia între capi
talism și socialism. Ea poate apuca, în dez
voltarea ei, fie pe calea capitalistă, atunci 
cînd există condiții obiective pentru aceasta, 
fie pe calea socialismului, în funcție, de ase
menea, de existența condițiilor materiale ne
cesare. Această lipsă de independență a gos
podăriei țărănești, caracterul ei oscilatoriu, 
instabil, se explică, printre altele, prin de
pendența el de oraș, de industrie, de caracte
rul puterii de stat. In țările capitaliste eco

nomia țărănească, depinzînd de orașul capi
talist, de industria și de sistemul de credit 
capitalist, de puterea de stat burgheză, se 
dezvoltă pe calea capitalistă, adică pe calea 
ruinării treptate și continue a marii majori
tăți a gospodăriilor mici șr mijlocii și a con
centrării pâmlntului in mîinile unui număr re- 
strîns de capitaliști, moșieri și chiaburi. In
tr-un stat care construiește socialismul. In 
care mijloacele de producție din industrie au 
fost naționalizate creindu-se astfel un puter
nic sector socialist în economie. In care pu
terea politică aparține poporului muncitor, 
există tocmai condițiile obiective necesare pen
tru ca m:ca producție să se dezvolte pe calea 
socialismului. Marea însemnătate istorică a 
pianului cooperatist elaborat de V. I. Lenin 
izvorăște din aceea că ei arată calea coocretă 
și unică a transformării economiei țărănești a 
micii producții tn economie socialistă, constă 
In faptul că el precizează acțiunile concrete 
prin care poate fi înfăptuită această transfor
mare echivalentă cu o întreagă revoluție. In 
esență, această cale constă in cooperație, 
constă în unirea producătorilor individuali 
mici și mijlocii In mari cooperative agricole 
de producție cu caracter socialist.

Lenin a arătat că stăpînirea de către stat a 
mijloacelor principale de producție, puterea de 
stat în mîinile proletariatului, alianța dintre 
proletariat și multele milioane de țărani cu 
gospodării mici și mijlocii, asigurarea con
ducerii țărănimii de către proletariat, toate a- 
cestea reprezintă tot ce este necesar și sufi
cient pentru ca prin cooperație și numai prin 
cooperație să fie construită societatea socia
listă. Mai mult chiar : Lenin a subliniat în 
mod special însemnătatea excepțională a coo
perației „din punctul de vedere al trecerii spre 
noua orînduire pe o cale cît mai simplă, mai 
ușoară și mai accesibilă pentru țăran".

De ce cooperația reprezintă calea cea mai 
ușoară și mai accesibilă pentru trecerea țăra
nului muncitor de la gospodăria mică, indivi
duală, la gospodăria mare, colectivă? Pentru 
că sistemul cooperatist indicat de Lenin per
mite îmbinarea armonioasă a intereselor par
ticulare ale țăranilor muncitori cu interesele 
generale ale poporului muncitor, pentru că el 
permite trecerea treptată a țăranului munci
tor spre socialism și convingerea lui pe baza 
experienței proprii asupra avantajelor gos
podăririi și muncii în comun.

Calea cooperatistă leninistă constă tn unirea 
milioanelor de țărani muncitori mai întîi în 
cooperative de aprovizionare și desfacere, a- 
dică unirea lor mai întîi in calitate de consu
matori ; aceasta are o mare însemnătate edu
cativă, tntrucît le dă posibilitatea să se 
convingă practic, pe baza propriei experiențe, 
de avantajele economice, sociale și politice 
ale asocierii, ajutîndu-i să înțeleagă că pot 
dobîndi avantaje și mai mari, trecînd la 
forma superioară a cooperației — cooperația 
de producție — adică trecînd la gospodăria 
agricolă colectivă. încadrarea țăranilor munci
tori în cooperative de producție înseamnă u

nirea lor în calitate de produdtori. A atrage 
țărănimea muncitoare la cooperația de apro
vizionare și desfacere și a o ridica apoi treptat 
— treptat de la această formă a cooperației 
la cooperația de producție, iată calea construc
ție» Meiaiiste in agricultură.

O condiție esentiail. a arătat Lenin. pentru 
auccesoi trecerii satului spre socialism, este 
cxri*. _raluarea (ArAninn. muncitoare, iiciudarea 
analfabetismului și a înapoierii cnltrra.e se
culare a satului. înfăptuirea unei atae-.ăra» 
revoluții cuituraie.

Trecerea agriculturii, ta ansambW ei. de pe 
baza econom.că a micii producții individuale 
pe baza marii producții socialiste, asigură so
luționarea unei probleme fundamentate a dez
voltării economiei naționale: obținerea unei 
cantități mult mai mari de produse agricole, 
care să satisfacă necesitățile crescute ale in
dustriei socialiste, ale oamenilor muncii de la 
orașe și consumul propriu, mult sporit, al ță
ranilor muncitori. Cultivarea pămintului pe În
tinderi mari, cu mijloace tehnice moderne, cu 
metode științifice, asigură obținerea unei pro
ducții incomparabil mai ridicate decît cea pe 
care o poate da cultivarea individuală a pă
mintului, pe loturi mici, fărâmițate, cu mij
loace tehnice înapoiate, rezolvă definitiv pro
blema scăpării din ghiareie mizeriei î țărăni
mii muncitoare. O condiție indispensabilă pen
tru succesul acestei munci este realizarea indi
cației de foarte mare însemnătate din planul 
cooperatist al lui Lenin privitoare la dezvol
tarea prin toate mijloacele a Industriei, sin
gura în stare să mecanizeze agricultura și să 
creeze posibilitatea obiectivă a trecerii întregii 
producții agricole pe baza tehnicii moderne. 
In același timp, planul cooperatist arată că 
pentru succesul deplin al construirii economiei 
socialiste, forma cea mai potrivită și singura 
posibilă a legăturii economice între oraș și 
sat, între industrie și agricultură, este produc
ția de mărfuri, care presupune schimbul prin 
vînzare-cumpărare. El arată că trebuie dez
voltat cît mai mult comerțul cooperatist și d.e 
stat, eliminînd treptat din circulația de mărfuri 
pe capitaliștii și speculanții de orice fel.

Partidul Comunrst al Uniunii Sovietice, în 
frunte cu I. V. Stalin, a condus popoarele so
vietice, după moarjea lui Lenin, în bătălia 
măreață pentru înfăptuirea în viață a gran
diosului plan cooperatist. I. V. Stalin, marele 
continuator al operei lui Lenin, dezvoltînd 
și concretizînd tezele leniniste, a arătat că ar- 
telul. este singura formă justă de gospodărie 
colectivă în socialism. Sub conducerea P.C.U.S., 
s-a desfășurat cu succes Industrializa
rea socialistă și colectivizarea agriculturii. 
Agricultura sovietică, devenind cea mai înain
tată și mai mecanizată din lume, a adus pla
nului cooperatist al lui Lenin cea mai stră
lucită confirmare a justeței sale : confirmarea 
istorie1, a vieții.

•a
In opera de construire a socialismului în 

țara noastră, partidul se conduce cu fermitate 

după genialul plan cooperatist leninist. Ple
nara CC al P„M.R. din 3—5 martie 1949, 
tras’nd l-.nia întăririi alianței intre clasa mun- 
coare și țărănimea muncitoare și a trans- 
t.rotării socialiste a agriculturii, a pus la 
:aza politicii partidului și statului nostru 
-- trip .le teoretice ale planului cooperatist 
leninist.

Pornind de la teza leninistă cu privire la 
faptul că „orice orînduire socială" — și, deci, 
ș. - I t .l'ea socialistă cooperatistă la sate — 
,. » naștere numai cu sprijinul financiar al 
_.-e .mite clase", partidul arată că statul 
- - -u democrat-popular trebuie să dea un pu
ternic sprijin material pentru succesul muncii 
ce :- rperativizare a țărănimii muncitoare.

In ;.-;mul rînd, statul trebuie să asigure 
rota tehnlco-materială pentru colectivizarea a- 
g- pentru mecanizarea principalelor
nt_-.r: agricole, să asigure pregătirea cadre- 
let -ecesare unei agriculturi socialiste. 
Luptî-td pentru înfăptuirea acestui obiectiv, 

nostru acordă în același timp un ajutor 
ț;- nnt.t și tehnic multilateral gospodăriilor 
:rtd.-, iduale ale țăranilor muncitori pentru mă- 

producției și ridicarea bunăstării lor, a- 
vlr.d In vedere atragerea lor spre formele 
sct al ste de producție.

Pășind pe calea indicată de partid, coopera
ția din țara noastră a obținut într-un timp 
relativ scurt o serie de succese însemnate. Re
țea.a cooperativelor de aprovizionare și des
facere cuprindea de acum, încă la începutul 
anului trecut peste 4 milioane și jumătate de 
membri la sate.

Pe calea leninistă a agriculturii socialiste, 
riditlndu-se dela cooperația de consum la cea 
de producție au pășit de aoum, peste 280.000 de 
familii de țărani muncitori din țara noastră, 
care s-au unit în circa 4000 de gospodării co
lective și întovărășiri. In aiară de aceștia, 
numai în cursul anului trecut au fost înaintate 
cereri pentru constituirea a peste 1500 de noi 
întovărășiri și peste 3.000 de noi gospodării 
colective.

In actuala sa etapă de dezvoltare, cooperația 
de aprovizionare și desfacere are, printre sar
cinile sale principale, aceea de a sprijini în
tărirea legăturii ețonomice între oraș șl sat 
pe calea dezvoltării schimbului de mărfuri. 
Ușurînd aprovizionarea în condiții avanta
joase a țăranilor muncitori cooperatori cu pro
duse industriale, cooperația trebuie să lupte 
totodată pentru îmbunătățirea aprovizionării 
orașelor cu produse agricole. Problema schim
bului de mărfuri între sat și oraș se află acum 
în centrul atenției partidului și‘guvernului nos
tru. Oamenii muncii de la orașe și s>ate și 
mai ales cooperatorii, utemiștii și tine
rii lucrători din comerțul cooperatist 
și de stat — trebuie să lupte pentru in
tensificarea schimbului de mărfuri dmtre oraș 
și sat, pentru realizarea unui raport just între 
cantitatea de mărfuri desfăcută la sate și aceea 
trimisă orașelor. Lucrătorii din rețeaua coo
perației, organizațiile U.T.M. trebuie să desfă
șoare o luptă intensă pentru îmbunătățirea 
muncii de valorificare a produselor agricole 
prin cooperative, pentru creșterea volumului de 
produse vegetale șl animale achiziționate, pen
tru atragerea țăranilor muncitori la comerțul 
deîntîmpinare. însemnătatea muncii de convin

gere a producătorilor mici și mijlocif pentru 
valorificarea surplusului producției lor prin 
cooperative, crește în perioada actuală cînd 
acest surplus este și va fi mereu mai mare, 
ca urmare a măsurilor luate de guvern pentru 
stimularea gospodăriilor țăranilor muncitori. 
In plus, cooperativele de aprovizionare și des
facere, deși nu unesc pe țăranii muncitori 
decît în calitate de consumatori, au totuși po 
sibilitatea de a influența asupra ridicării pro- 
ducției-marfă a acestor țărani, prin sistemul 
contractărilor. Pe această cale, cooperația 
poate aduce o sporire simțitoare a schimbu
rilor de mărfuri între sat și oraș. Utemiștii 
din rețeaua cooperației trebuie să-și sporească 
vigilența împotriva chiaburilor și a elemente
lor speculative care încearcă să submineze 
schimbul.

îmbunătățirea activității cooperației pe linia 
aprovizionării și desfacerii înseamnă în același 
timp îmbunătățirea muncii de educare și de 
convingere a țărănimii muncitoare pentru tre
cerea ei la cooperația de producție. Această 
trecere poate fi făcută, ne arată partidul, nu
mai și numai pe baza liberului consimțămtnt.

Luptînd pentru atragerea țăranilor munci
tori la cooperația de producție, partidul com
bate cu tărie concepția periculoasă, greșită și 
păgubitoare, cu privire la mersul ,,de la sine”. 
In țara noastră, lărgirea sectorului socialist 
din agricultură a rămas în urmă față de posi
bilitățile reale existente. Luptînd împotriva 
acestei rămîneri în urmă, partidul combate 
concepția greșită, care s-a vădit în practica 
unor organe de stat și de partid, ca și 
în slaba muncă politică a unor organe și or
ganizații U.T.M., potrivit căreia țăranii mun
citori care stnt încadrați în cea mai mare 
parte în cooperația de consum, vor trece 
„spontan", ,,de la sine" la cooperația de pro
ducție, se vor convinge „oricum”, ei singuri, 
de superioritatea gospodăriei colective, ceea ce 
ar însemna, chipurile, că nu este atît de nece
sară desfășurarea unei, intense munci de lămu
rire pentru atragerea lor pe drumul socialis
mului. O asemenea concepție vădește neînțe
legerea mecanismului trecerii de la cooperația 
de aprovizionare și desfacere la cea de pro
ducție, vădește neînțelegerea luptei partidului 
împotriva forțării ritmului colectivizării, împo
triva încălcării principiului liberului consim- 
țămînt. Marele Lenin a arătat că munca de 
lămurire și convingere a țărănimii pe baza 
exemplelor concrete, luate din viață, are o 
însemnătate uriașă, și fără ea nu poate fi 
concepută transformarea socialistă a agricul
turii. Această muncă trebuie să demaște tot
odată uneltirile turbate ale chiaburimii, care 
caută cu orice chip să împiedice clarificarea 
țărănimii, mersul ei spre socialism. îndepli
nind sarcinile încredințate de partid, organiza
țiile U.T.M. de la sate trebuie să participe cu 
toate forțele la lupta pentru atragerea țărani
lor muncitori spre întovărășiri și gospodării 
colective, detnascînd uneltirile criminale ale 
chiaburimii, împletind această muncă cu lupta 
pentru înfăptuirea sarcinii principale din pe
rioada actuală, trasată de plenara din august 
1953 a C.C. al P.M.R., anume — sporirea con
tinuă și prin toate TTtijloacele a producției v«« 
getale și animale.

Călăuzindu-se după tezele leniniste, partidul 

nostru subliniază rolul însemnat pe care pot 
și trebuie să-l joace întovărășirile în realizarea 
planului cooperatist. întovărășirile agricole 
reprezintă o treaptă intermediară care înles
nește țăranului muncitor să facă pasul hotă- 
rîtor spre gospodăria colectivă, convingîndu-1 
direct, prin proprie experiență, asupra foloa
selor muncii unite, pe mari întinderi, cu ma
șini moderne și după regulile științei. Partidul 
ne învață de asemenea că întovărășirilor agri
cole trebuie să li se acorde toată atenția și 
din punctul de vedere al importanței lor prac
tice imediate, pentru mărirea cantității de 
produse agricole marfă și îmbunătățirea apro
vizionării orașelor.

Plenara din august 1953 a C.C. al P.M.R. a 
subliniat puternic rolul important pe care îl 
are consolidarea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective și a întovărășirilor e- 
xistente în cooperativizarea întregii tărăniml 
muncitoare. Cu cît rezultatele obținute de gos
podăriile colective și de întovărășiri sînt măi 
bune, cu atît ele exercită o mai mare atracție 
asupra țăranilor muncitori individuali. De aci 
decurge limpede însemnătatea sarcinii trasate 
de plenara din septembrie a C.C. al U.T M., 
pe baza indicațiilor partidului, organelor și 
organizațiilor U.T.M. de a contribui într-o mă
sură cît tnai mare la întărirea gospodăriilor 
colective și întovărășirilor existente, la trans
formarea lor în mari producătoare de cereale 
marfă și centre de atracție a țărănimii munci
toare individuale spre agricultura socialistă.

înfăptuirea mărețului plan cooperatist ela
borat de Lenin, tn țara noastră, se realizează 
tn condițiile și pe baza existenței unei trai
nice alianțe între clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare, sub conducerea clasei munci
toare, și duce la întărirea și cimentarea 
continuă a alianței. înfăptuirea planului co
operatist înseamnă tocmai consolidarea bazelor 
economice și politice ale alianței. Demascînd 
și zdrobind politica antistatală, contrarevolu
ționară a deviatorilor de dreapta, care ducea 
la subminarea alianței, luptînd pentru ridi
carea bunăstării clasei muncitoare și a țără
nimii muncitoare, partidul a desfășurat și des
fășoară cu succes munca pentru strîngerea 
continuă a alianței, principiul suprem al pu
terii noastre populare, temelia de neclintit a 
regimului democrat-popular.

★
Genialul plan cooperatist al lui Lenin dă 

răspuns problemelor celor mai variate și com
plexe pe care le ridică măreața operă de trans
formare socialistă a agriculturii țării noastre.

Studiind nemuritoarele învățături leniniste, 
învățînd din experiența istorică a construcției 
socialiste în Uniunea Sovietică, însușindu-ne 
hotărîrile partidului nostru, vom putea 
aduce o contribuție sporită la construcția 
socialismului în țara noastră.

M. CERNEA
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Chemările Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice1 

pentru 1 Mai 1354

Lucrările sesiunii Sovietului Suprem 
al U. R. S. S.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite chemările Co
mitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
pentru 1 Mai 1954.

1. — Trăiască 1 Mai — Ziua solidarității internaționale a oa
menilor muncii, ziua frăției muncitorilor din toate țările !

Să ridicăm mai sus steagul internaționalismului proletar!
2. — Salut frățesc tuturor popoarelor care luptă pentru pace, 

pentru democrație, pentru socialism!
3. — Oameni ai muncii din toate țările! Pacea va fi menți; 

nută și consolidată dacă popoarele vor lua în propriile lor miini 
cauza menținerii păcii și o vor apăra pînă la capăt! întăriți 
unitatea popoarelor în lupta pentru pace, sporiți și strîngeți rîn- 
durile partizanilor păcii !

Trăiască pacea trainică între popoare !
4. — Să se întărească solidaritatea popoarelor în lupta îm

potriva reînvierii militarismului german, împotriva constituirii 
de grupări militare agresive !

Pentru pace trainică și securitate colectivă pentru toate 
popoarele europene !

5. — Salut frățesc oamenilor muncii din țările de democrație 
populară care construiesc o viață nouă socialistă, care luptă cu 
succes pentru avîntul continuu al industriei si agriculturii, pen
tru ridicarea necontenită a bunăstării poporului !

Să trăiască și să se întărească prietenia de nezdruncinat și 
colaborarea dintre țările de democrație populară și Uniunea 
Sovietică !

6. — Salut frățesc marelui popor chinez, care luptă cu suc
ces pentru industrializarea socialistă a țării, pentru avîntul 
economiei naționale și culturii, pentru dezvoltarea și întărirea 
continuă a orînduirii lui democrat-populare !

Să trăiască și să înflorească prietenia și colaborarea fră
țească de nezdruncinat dintre popoarele sovietic și chinez — 
factor puternic pentru menținerea păcii și asigurarea securității 
popoarelor tuturor țărilor !

7. — Salut frățesc eroicului popor al Republicii Populare 
Democrate Coreene, care și-a apărat pămîntul natal de inter- 
venționiști, care luptă pentru refacerea economiei naționale, 
pentru pace, pentru unificarea națională a Coreei pe baze de
mocratice !

8. — Salut forțelor democratice din Germania care luptă îm
potriva planurilor criminale de transformare a Germaniei occi
dentale în focarul unui al treilea război mondial!

Trăiască Republica Democrată Germană — reazim de nă
dejde în lupta pentru o Germanie unită, iubitoare de pace și de
mocrată, pentru menținerea și întărirea păcii!

9- — Salut poporului japonez care luptă cu curai pentru in
dependență națională, pentru dezvoltarea democratică a Patriei 
sale, împotriva reînvierii militarismului japonez și a trans
formării Japoniei într-un cap de pod de agresiune al imperia
liștilor în Extremul Orient!

10. — Salut frățesc popoarelor din țările coloniale și depen
dente. care luptă împotriva jugului imperialist, pentru libertatea 
și independența lor națională!

11. — Trăiască prietenia dintre popoarele Angliei. Statelor 
Unite ale Americii și Uniunii Sovietice în lupta lor pentru 
slăbirea încordării internaționale, pentru preîntîmpinarea răz
boiului și asigurarea unei păci trainice în întreaga lume !

12. — Trăiască prietenia dintre popoarele Uniunii Sovietice 
și popoarele Franței și Italiei!

13. — Trăiască politica externă a Uniunii Sovietice — poli
tică neclintită de menținere și întărire a păcii, politică de luptă 
împotriva pregătirii și dezlănțuirii unui nou război, pentru sta
bilirea de relații normale și legături de afaceri între toate țările!

14. — Ostași ai Armatei și ai Flotei sovietice! Ridicați-vă 
cu perseverență nivelul cunoștințelor militare și politice, perfec- 
ționați-vă măiestria de luptă, însușiți-vă tehnica și mînuirea 
armamentului nou!

Să trăiască și să se întărească Forțele Armate Sovietice, care 
s au acoperit de gloria victoriilor, care stau de strajă păcii și 
securității Patriei noastre !

15. — Oamenj ai muncii din Uniunea Sovietică! Să ne unim 
și mai strîns în jurul Partidului Comunist și Guvernului So
vietic, să ne mobilizăm forțele și energia creatoare pentru 
măreața cauză a construirii societății comuniste în țara noastră!

Trăiască unitatea indestructibilă între Partid, Guvern și 
popor!

16. — Trăiască alianța de nezdruncinat dintre clasa munci
toare și țărănimea colhoznică —- baza de neclintit a orînduirii 
sovietice !

17. — Trăiască prietenia frățească dintre popoarele țării 
noastre — izvorul forței și puterii statului socialist multi
național !

18 — Oameni ai muncii din Uniunea Sovietică! Luptați pen
tru traducerea în viață a politici] Partidului și Guvernului, în
dreptată spre întărirea continuă a puterii Statului Sovietic și a 
securității Patriei noastre, spre un nou și puternic avînt^ al 
economiei și culturii, spre ridicarea continuă a bunăstării 
poporului!

19. — Oameni ai muncii din Uniunea Sovietică! Obțineți noi 
succese în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea 
planului cincinal! Să desfășurăm o largă mișcare populară 
pentru înalta productivitate a muncii — baza avîntului continuu 
al economiei naționale și a creșterii bunăstării poporului 
sovietic!

20. — Muncitori și muncitoare, ingineri șî tehnicieni ! Obți
neți folosirea deplină a suprafețelor de producție și a utilajului, 
a tuturor rezervelor economiei naționale ! Introduceți pe scară 
mai largă în producție realizările științei, tehnicii și experienței 
înaintate ! Îmbunătățiți calitatea și reduceți prețul de cost al 
producției!

21. — Muncitori și muncitoare, ingineri și tehnicieni din in; 
dustria cărbunelui ! Sporiți extracția de cărbune, construiți 
mai repede noi mine! Obțineți îndeplinirea planurilor de pro
ducție de către toate minele și profilurile carbonifere, îmbunătățiți 
folosirea tehnicii, reduceți prețul de cost al cărbunelui! Mai 
mult cărbune pentru economia națională!

22. — Muncitori și muncitoare, ingineri și tehnicieni din in
dustria petrolului! Luptați pentru a spori prin toate mijloacele 
extracția și rafinarea petrolului! Puneți mai repede in valoare 
noi zăcăminte de petrol și construiți noi rafinării de petrol! Mai 
mult petrol și produse petrolifere de calitate superioară !

23. — Muncitori și muncitoare, ingineri și tehnicieni din in
dustria electrică și industria de radio ! Sporiți producția de 
utilaj, instrumente și aparate electrotehnice și radiotehnice de 
calitate superioară, precum și de mărfuri destinate să satisfaca 
nevoile culturale și curente ale populației!

24. — Lucrători de la centralele electrice ! Dați mai repede 
în exploatare noi capacități energetice, reduceți consumul de 
combustibil! Să asigurăm energia electrică pentru economia 
națională și pentru nevoile curente ale populației!

25. — Metalurgiști sovietici! Îmbunătățiți folosirea capaei; 
tăților întreprinderilor metalurgice și extractive, perfecționați 
tehnologia producției! Luptați pentru îndeplinirea planurilor de 
producție pentru întreaga nomenclatură de către fiecare între
prindere ! Să dăm țării mai multă fontă, oțel, laminate, metale 
neferoase!

26. — Muncitori și muncitoare, ingineri și tehnicieni din în; 
treprinderile constructoare de mașini! Sporiți producția de noi 
mașini, aparate și utilaje, îmbunătățiți calitatea lor, obțineți o 
activitate ritmică a întreprinderilor ! Luptați neobosit pentru 
înzestrarea agriculturii cu tractoare, mașini și mașini-unelte. 
pentru aprovizionarea neîntreruptă cu piese de schimb !

27. — Lucrători din industria chimică ! Sporiți mai repede 
capacitatea întreprinderilor și îmbunătățiți folosirea lor! Să 
asigurăm creșterea necontenită a producției de îngrășăminte 
minerale, de coloranți de calitate superioară și de alte produse 
chimice pentru satisfacerea nevoilor mereu crescînde ale țarii 
noastre!

28. — Muncitori și muncitoare, ingineri și tehnicieni con
structori ! Construiți mai repede noi întreprinderi, locuințe, 
școli, spitale, instituții pentru copii și culturale ! Introduceți pe 
scară mai largă metodele industriale de construcție, îmbună
tățiți organizarea muncii și folosirea mecanismelor! Reduceți 
costul și îmbunătățiți calitatea construcției!

29 — Muncitori și muncitoare, ingineri și tehnicieni din in
dustria materialelor de construcții ! Sporiți prin toate mijloacele 
producția. îmbunătățiți calitatea și reduceți prețul de cost al 
materialelor de construcții ! Mai multe materiale de construcții 
pentru șantierele Patriei noastre !

30 — Muncitori și muncitoare, ingineri și tehnicieni din in
dustria forestieră și a hîrtiei! Ridicați productivitatea muncii, 
îmbunătățiți organizarea producției, folosiți pe deplin mecanis
mele ! Să asigurăm îndeplinirea planului de stocare și de tran
sport al lemnului, să dăm țării mai multe materiale lemnoase, 
hirtie-și mobilă de calitate superioară!

31. —-Lucrători din industria producătoare de mărfuri de 
larg consum ! Mai multe țesături solide și frumoase. îmbrăcă
minte de bună calitate și elegantă, încălțăminte durabilă și ele
gantă și alte mărfuri de calitate superioară. Să asigurăm un 
avint rapid al producției mărfurilor de larg consum !

32. — Lucrători din industria mărfurilor alimentare ! Lărgiți 
prin toate mijloacele producția mărfurilor alimentare, îmbună
tățiți neobosit calitatea lor! Mai multe produse de came și de 
pește, unt, zahăr și alte mărfuri alimentare pentru populația 
țării noastre !

33. — Lucrători din agricultură! Luptați pentru un nou și 
puternic avint al tuturor ramurilor agriculturii socialiste pen
tru ca în următorii 2—3 ani să satisfaceți pe deplin nevoiie 
crescînde de produse alimentare ale populației țării noastre și 
să asigurați cu materii prime industria ușoară și alimentară! 
Să dăm țării mai multe cereale, lapte, came, lină, bumbac, 
legume și alte produse agricole !

34. — Colhoznici și colhoznice! Obțineți ridicarea tuturor1 
colhozurilor la nivelul celor fruntașe ! întăriți disciplina în 
muncă. îmbunătățiți organizarea muncii, introduceți cu perse
verență normele progresive de lucru in muncile agricole, folosiți 
just păinintul colhozurilor! Introduceți pe scară mai largă in 
producția colhoznică realizările științei și experienței înaintate! 
Să asigurăm întărirea gospodăriei obștești a colhozurilor, creș
terea veniturilor colhozurilor și ridicarea bunăstării colhozni
cilor !

35. — Lucrători din agricultură! Luptați pentru dezvoltarea 
continuă a economiei cerealiere — baza întregii producții agri
cole. pentru recolte bogate ale tuturor culturilor agricole !

36. — Colhoznici și colhoznice, lucrători din S.M T.-uri și 
sovhozuri! Valorificați noi păminturi virgine și înțelenite ! ’ 
Luptați prtitru extinderea suprafețelor insămințate și obținerea 
de recolte bogate de culturi cerealiere! Să dăm suplimentar 
țării sute de milioane de puduri de cereale!

.?/■ Lucrâ:or' din agricultură! Dezvoltați prin toate 
mijloacele creșterea vitelor proprietate obștească, obțineți un 
ritm rapid in creșterea șeptelului, ridicați cu hotărire productivi
tatea lui.! Luptați pentru crearea unei baze furajere solide, 
construiți mai repede clădiri pentru creșterea animalelor!

38. ~ Lucrători de Ia Stațiunile de Mașini și Tractoare ! 
Luptați pentru sporirea prin toate mijloacele a productivității 
Ia hectar a tuturor culturilor agricole, pentru creșterea numă
rului vitelor proprietate obștească, pentru ridicarea producției 
agricole și a creșterii animalelor in colhozuri ! Obțineți folosirea 
deplină a tractoarelor, combinelor și a celorlalte mașini agricole!

3.9. — Lucrători din sovhozuri! Căutați cu perseverență să 
obțineți reducerea prețului de cost al producției și muncă ren
tabilă in fiecare sovhoz. îmbunătățiți organizarea producției și 
folosirea tehnicii, ridicați neobosit recolta la hectar pe ogoare 
și productivitatea creșterii animalelor! Să transformăm toate 
sovhozurile in gospodării model, mari producătoare de mărfuri!

40. —Colhoznici și colhoznice, lucrători de la S.M.T.-uri și 
sovhozuri ! Asigurați creșterea rapidă a producției culturilor 
tehnice, legumelor și cartofilor! Obțineți sporirea considerabilă 
a productivității Ia hectar a acestor culturi, introduceți pe scară 
largă in producție mecanizarea și agrotehm < înaintată! i

41. — Lucrători din industria locală și coope.^ția meșteșu
gărească ! Măriți producția și îmbunătățiți calitatea mărfurilor 
de. larg, consum! Lărgiți prin toate mijloacele rețeaua între
prinderilor pentru deservirea curentă a populației, îmbunătățiți 
munca lor!

42. — Lucrători din comerțul de stat și cooperatist! Dezvol
tați prin toate mijloacele comerțul sovietic la orașe și sate, lăr
giți rețeaua de magazine și întreprinderi de alimentație publică! 
Studiat! cererea populației, obțineți satisfacerea deplină a ce
rințelor de mărfuri necesare oamenilor muncii! Luptați pentru 
o deservire cit mai civilizată in comerțul sovietic !

. 43. — Lucrători din transportul feroviar! Luptați pentru spo
rirea transporturilor de încărcături pentru economia națională, 
pentru accelerarea vitezei de circulație a trenurilor, pentru re
ducerea timpilor niorțj ai vagoanelor! îmbunătățiți folosirea 
materialului rulant și reduceți prețul de cost al transporturilor!' 
Deserviți mai bine pe călători! Asigurați funcționarea precisă 
și fără întreruperi a căilor ferate.

44. — Lucrători din flota maritimă și fluvială ! Măriți volu
mul transporturilor, accelerați circulația vaselor, îmbunătățiți 
activitatea porturilor, cheiurilor și a șantierelor de reparații 
navale! Reduceți necontenit costul transporturilor 1 Să asigu
răm o navigație exemplară în anul 1954.

45- — Lucrători din transporturile auto și de la întreținerea 
șoselelor! Sporiți transporturile auto ale încărcăturilor pentru 
economia națională și ale mărfurilor pentru populație, îmbu
nătățiți transportul călătorilor ! Folosiți mai bine transportul \ 
auto, întrețineți șoselele în mod exemplar !

46. — Lucrători din telecomunicații! Dezvoltați și perfec
ționați mijloacele de telecomunicații ! îmbunătățiți calitatea 
muncii poștei, telegrafului, telefonului și radioului! Îmbunătățiți 
deservirea populației !

47. —: Lucrători din instituțiile sovietice ! Perfecționați ne
obosit munca aparatului de stat, stîrpiți cu hotărîre din rădă
cini birocratismul și tărăgăneliîe! întăriți disciplina de stat, 
respectați cu strictețe legalitatea socialistă! Dați dovadă de 
solicitudine față de cererile și nevoile oamenilor muncii !

48. — Lucrători din știință și tehnică ! Faceți să progreseze 
știința și tehnica sovietică ! Desfășurați cu mai multă îndrăz
neală critica lipsurilor in munca științifică! Ridicați rolul 
științei sovietice în dezvoltarea tuturor ramurilor economiei 
naționale, în asigurarea progresului continuu al Patriei noastre! 
îmbunătățiți pregătirea de specialiști!

49. — Lucrători pe tărimul literaturii și artei ! Luptați pentru 
dezvoltarea continuă a literaturii și artei sovietice 1 Ridicați 
nivelul ideologic și artistic al creației voastre ! Creați opere 
demne de marele nostru popor !

50. — Lucrători din învățămîntul public ! îmbunătățiți cali
tatea invățămîntului și a muncii de educație în școală! Educați 
copii] în spiritul dragostei și devotamentului față de Patria So
vietică. al prieteniei între popoare ! Creșteți cetățeni culți și 
instruiți ai societății socialiste, constructori activi ai co
munismului !

51. — Lucrători pe tărimul medicinii! Îmbunătățiți și dez
voltați sistemul sovietic de ocrotire a sănătății, îmbunătățiți 
nivelul muncii în instituțiile medicale și sanitare ! Aplicați în 
practică realizările științei medicale !

52. — Sindicate sovietice! Desfășurați pe scară mai largă 
întrecerea socialistă pentru ridicarea productivității muncii, 
pentru îndeplinirea și depășirea planurilor economiei naționale ! 
Popularizați experiența inovatorilor in producție! Acordați o 
grijă neobosită ridicării continue a bunăstării materiale și a 
nivelului cultural al muncitorilor și funcționarilor!

Trăiască sindicatele sovietice — școală a comunismului !
53. — Femei sovietice ! Obțineți noi succese în muncă în 

toate domeniile economiei naționale, științei și culturii, în 
opera nobilă de educare a copiilor pentru binele și fericirea 
poporului sovietic!

Trăiască femeile sovietice — constructoare active ale co
munismului !

54. — Trăiască Uniunea Tineretului Comunist Leninist din 
Uniunea Sovietică — detașamentul de frunte al tinerilor con
structori ai comunismului, ajutor activ și rezervă a Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice!

55. — Tineri și tinere, gloriosul nostru tineret sovietic! 
Participați mai activ la construcția de stat, economică și cultu
rală, la întreaga viață social-politică a tării! Insușiți-vă cu 
perseverentă cunoștințele, realizările științei și tehnicii înain
tate ! Fiți dirzi și îndrăzneți în lupta pentru victoria măreței 
cauze a comunismului în țara noastră !

56. — Pionieri și școlari ! Insușiți-vă cu dîrzenie și perseve
rență cunoștințele'! Fiți harnici și disciplinați, obțineți succese 
la învățătură!

57. — Comuniști și comsomoliști! Fiți în primele rînduri ale 
luptătorilor pentru înflorirea continuă a industriei noastre so
cialiste. pentru un avint rapid al agriculturii pentru creșterea 
continuă a bunăstării poporului sovietic, pentru construirea 
comunismului în U.R.S.S.!

58. — Trăiască marea Uniune a Republicilor Sovietice So
cialiste — bastionul prieteniei și gloriei popoarelor țării 
noastre, reazem neclintit al păcii în întreaga lume 1

59- — Trăiască marele popor sovietic, constructor al co
munismului !

60. — Trăiască Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, mă
reața forță inspiratoare și conducătoare a poporului sovietic 
în lupta pentru construirea comunismului!

61. — Sub steagul lui Marx-Engels-Lenin-Stalin, sub con
ducerea Partidului Comunist — înainte spre victoria co
munismului 1

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 21 aprilie, prima sesiune a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. al celei de a 4 a 
legislaturi și-a continuat lucrările în marele 
palat al Kremlinului.

Dimineața a avut loc o ședință comună a 
Sovietului Uniunii și a Sovietului Naționali
tăților.

In lojile guvernului au luat loc : G. M. Ma
lenkov, V. M. Molotov, N. S. Hrușciov, K. E. 
Voroșilov, N. A. Bulganin. L. M. Kaganovici, 
A. I. Mikoian, M.S. Saburov, M. G. Pervuhin, 
N. M. Șvernik, A. 1. Kiricenko, M. A. Suslov, 
P. N. Pospelov, N. N. Șatalin. întîmpinați cu 
aplauze de către deputați și oaspeți.

Pe ordinea de zi a ședinței comune figu
rează raportul cu privire la bugetul de stat 
al U.R.S.S. pe anul 1954. Se dă cuvîntul mi
nistrului de finanțe al U.R.S.S., Arsenii Zve
rev pentru a prezenta raportul.

Raportorul arată că Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. i se supune spre aprobare bugetul 
de stat al U.R.S.S. pe anul 1954, care pre
vede la capitolul venituri suma de 
571.800.000.000 ruble și la capitolul chcltueli 
562.700.000.000 ruble.

In buget își găsește oglindire politica de 
construcție pașnică economică și culturală, 
dusă de Partidul Comunist și Guvernul So
vietic, politica de creștere continuă a indus
triei grele și de asigurare, pe această bază, 
a unei dezvoltări multilaterale a agriculturii 
și a creșterii considerabile a producției mărfu
rilor de consum popular.

Ministrul de finanțe analizează diferitele 
articole din bugetul de stat. Pentru nevoile 
economiei naționale va fi cheltuită în anul 
curent suma de 326.700.000.000 de ruble, din
tre care din bugetul de stat suma de 
216.300.000.000 ruble, iar din fondurile proprii 
ale organizațiilor economice — suma de 
110.400.000.000 ruble.

In felul acesta cheltuielile statului pentru 
economia națională vor depăși cu 19,8% chel
tuielile din bilanțul provizoriu pe anul 1953. 
Sint sporite investițiile capitale în industria 
grea. în industria forestieră și în industria 
hîrtiei. în industria construcțiilor și a mate
rialelor de construcție. Se a!ocă peste 14 
miliarde ruble — aproape de două ori mai 
mult decit în 1952 — pentru construirea de 
întreprinderi a!e industriei mărfurilor alimen
tare și mărfurilor de larg consum. In anul 
curent producția mărfurilor de consum popu
lar va atinge nivelul prevăzut pe anul 1955 
de cel de al 5-lea plan cincinal.-

Sînt sporite cu 42.4% alocațiile pentru acți
unile menite să asigure dezvoltarea agricul
turii.

Raportorul subliniază că ridicarea neîntre
ruptă a nivelului material de trai al poporu
lui și dezvoltarea culturii socialiste au con
stituit întotdeauna obiectul grijii neobosite a 
Partidului și Guvernului Sovietic. In anul 
acesta, pentru acțiuni social-culturale este 
alocată sama de 141.300.000.000 de ruble, 
aproape cu 10% mai mult decît în anul tre
cut. Pentru școlile teoretice, pregătirea cadre
lor. dezvoltarea științei și artei se alocă suma 
de 67.100.000.000 de ruble; pentru ocrotirea 
sănătății și cultura fizică — suma de 
29.300.000.000 ruble ; pentru asigurări sociale, 
pensii și ajutoare pentru mame cu mulți 
copii — suma de 44.900.000.000 de ruble.

A fost elaborat un vast program pentru 
construcția de locuințe. In acest scop statul 
alocă 25.500.000.000 de ruble — considerabil 
mai mult decît în anul trecut.

înfăptuind vaste planuri de construcție 
economică și culturală pașnică. Statul Sovie
tic manifestă în același timp o grijă perma
nentă pentru apărarea țării. Bugetul de stal

pe 1954 prevede cheltuieli pentru apărare în 
sumă de 100.300.000.000 ruble, ceea ce repre
zintă 17,8% din totalul cheltuielilor bugetu
lui de stat. •

Aceste fonduri asigură capacitatea de a- 
părare necesară a țării și perfecționarea for
țelor armate, care apără munca pașnică a 
oamenilor sovietici și securitatea patriei.

Bugetul de stat al U.R.S.S. pe anul 1954, 
prezentat spre aprobare Sovietului Suprem, 
— declară în încheierea raportului său mi
nistrul de finanțe — are o mare" însemnătate 
pentru economia națională și va contribui la 
îndeplinirea sarcinilor construcției comuniste.

După raportul lui Arsenii Zverev, s-a dat 
citire declarației președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., G. M. Malenkov, po
trivit căreia, în coniormitate cu Constituția 
U.R.S.S. și în legătură cu faptul că proble
ma formării guvernului a lost prezentată 
spre examinare Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. consideră 
expirate împuternicirile sale și depune man
datul în fața Sovietului Suprem.

Luind cuvîntul în această problemă, de
putatul Aiexei Kiricenko a declarat că gu
vernul Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste a asigurat cu succes conducerea țării. 
El a propus să se aprobe activitatea Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. și, acordîndu-i-se 
deplină încredere, G. M. Malenkov să fie în
sărcinai să prezinte Sovietului Suprem pro 
puneri cu privire la noua componență a gu
vernului. Această propunere a fost primită 
cu aplauze furtunoase, prelungite.

Deputatul Kiricenko arată că succesele ob
ținute în toate ramurile economiei naționale 
constituie cea mai bună caracterizare a 
activității guvernului. Uniunea Sovietică 
se află în deplină înflorire a forțelor 
sale crea'oare și .pășește neabătut pe calea 
dezvoltării continue ' a industriei, transportu
rilor, agriculturii, științei și culturii.

Deputatul Kiricenko propune să se accepte 
declarația președintelui Consiliului de Mi
niștri cu privire la depunerea de către gu
vernul U.R.S.S. a mandatului său în fața 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și să fie în
sărcinat președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., G. M. Malenkov să prezinte o 
propunere cu privire la componența guver
nului. Kiricenko propune de asemenea ca 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. să fie în
sărcinat să continue exercitarea funcțiunilor 
sale pînă la aprobarea noii componențe a 
Guvernului U.R.S.S. de către actuala sesiune 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Deputatul Ivan Kapitonov, care a luat a- 
poi cuvîntul, a declarat de asemenea că a- 
probă cu însuflețire activitatea Guvernului 
Sovietic care, prin slujirea plină de abne
gație a patriei, a clasei muncitoare, a țărăni
mii colhoznice și intelectualității sovietice, 
și-a cîștigat dragostea fierbinte și nespusa 
recunoștință a oamenilor muncii.

Deputății Sovietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. adoptă în unanimitate hotărîrea de 
a aproba activitatea Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și de a-1 însărcina pe președintele 
Consiliului de Miniștri ai U.R.S.Ș., G. M. 
Malenkov, să prezinte Sovietului Suprem o 
propunere cu privire la componența guver
nului U.R.S.S, Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a însărcinat Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
să continue îndeplinirea funcțiunilor sale 
pînă la aprobarea noii componențe a guver
nului U.R.S.S. de către actuala sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Cu aceasta, ședința comună a Sovietului 
Uniunii și a Sovietului Naționalităților a luat 
sfîrșit.

Scurte
• La 20 aprilie, generalul locotenent Li 

San Cio. principalul membru al părții co- 
reano-chineze în Comisia militară de armisti
țiu, a protestat cu hotărîre împotriva încăl
cărilor acordului de armistițiu săvîrșite de 
partea americană prin introducerea de ma
terial de război și personal militar de re
împrospătare în Coreea.

• Potrivit relatărilor agenției A.D.N.. în 
ultimele două săptămîni peste 40 de tineri din 
Germania occidentală refugiați la Potsdam 
au cerut azil politic guvernului R. D. Ger
mane.
• Agenția Franee Presse anunță că autori

tățile indiene au interzis accesul pe teritoriul 
Uniunei Indiene tuturor funcționarilor și 
polițiștilor francezi din posesiunile franceze 
de pe coasta răsăriteană a Indiei.
• Ziarul „Lang og Folk" anunță că la

. ■ ■știri
Olborg au luat sfîrșit lucrările Congresului 
Uniunii tineretului comunist din Danemarca. 
La Congres a fost aleasă conducerea Uniunii 
în frunte cu Ingmar Wagner.

e In seara de 20 aprilie, John Foster 
Dulles, secretarul Departamentului de stat al 
S.U.A., a plecat din nou cu avionul la Paris, 
unde va participa la o reuniune a Consiliului 
N.A.T.O.. urmînd ca apoi să plece la confe
rința de la Geneva, care începe în ziua de 26 
aprilie.

După cum transmite Buletinul de știri al 
Casei Albe, înainte de plecare Dulles a remis 
presei o declarație în care, precizînd poziția 
S.U.A. față de conferința de la Geneva, a 
insistat asupra faptului că S.U.A. se vor 
opune oricăror încercări de a face din această 
conferință o conferință a celor cinci mari 
puteri.

COMITETUL CENTR4L AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE
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Delegația sovietică
Ia Conferința de Ia Geneva

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS trans* 
mite:

Peste cîteva zile V. M. Molotov, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., va pleca la Ge
neva pentru a participa la conferința miniștri- 
lor afacerilor externe, convocată în conformii 
tate cu hotărîrea adoptată la conferința de la 
Berlin.

Împreună cu V. M. Molotov, vor pleca la 
Geneva: A. A. Gromîko, și V. V. Kuznețov, 
miniștri adjuncți ai afacerilor externe al 
U.R.S.S., P. F. Iudin, ambasadorul U.R.S.S. 
în Republica Populară Chineză, G. N. Zaru
bin, ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., S. A» 
Vinogradov, ambasadorul U.R.S.S. în Franța^ 
S. P. Susdalev, ambasadorul U.R.S.S. în 
Republica Populară Democrată Coreeană, N. T. 
Fedorenko. A. A. Sobolev, N. F. llicev, membri 
ai Colegiului Ministerului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., A. A. Lavrișcov, K. V. Novikov și 
alți consilieri și experți.

In drum spre Geneva 
delegația R.P. Chineze 

a sosit la Moscova
MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS trans

mite:
La 21 aprilie a sosit la Moscova delegația 

Republicii Populare Chineze în frunte cu Ciu 
En-lai, premierul Consiliului Administrativ de 
Stat și ministru al afacerilor externe al R. P- 
Chineze, care se află în drum spre Geneva. 
Pe aerodrom, Ciu. En-lai și persoanele care 
îl însoțesc au fost întîmpinate de V. M. Molo
tov, prim vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al afacerilor externe al 
U.R.S.S.; M. A. Iasnov, președintele Sovietu
lui Moscova; N. T. Fedorenko, șeful serviciu
lui pentru Extremul Orient din Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.1; D. A. Jukov, șeful 
protocolului din ministerul afacerilor externe 
al U.R.S.S. ; generalul-maior I. S. Kolesnikov^ 
comandantul Moscovei și alții.

Din partea chineză delegația a fost întîm- 
pinată de membrii ambasadei R. P. Chineze 
la Moscova în frunte cu Cian Ven-tian amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar al R» 
P. Chineze în U.R.S.S.

-----•------ --  •

Apelul F.M.T.D. 
adresat tineretului lumii 

cu prilejui lui 1 Mai
BUDAPESTA 21 (Agerpres). — M.T.I. trans

mite :
Cu prilejul Zilei de 1 Mai — sărbătoarea 

Internațională a oamenilor muncii, secretaria
tul Federației Mondiale a Tineretului Demo
crat a adresat un apel tineretului lumii.

In această tradițională zi a solidarității d» 
nezdruncinat a tuturor oamenilor muncii, se 
spune în apel, tinerii și tinerele de pe întreg 
globul pămîntesc, împreună cu părinții lor, cu 
frații și surorile lor mai mari vor proclama 
și mai hotărît năzuința lor de neînfrtnt de a 
lupta pentru o viață fericită și plină de bu
curii. Tînăra generație vrea să învețe. Tinerii 
și tinerele din toate țările vor să aibă o via
ță pașnică și plină de bucurii. Ei vor să fie 
fericiți.

A tinde spre' fericire — înseamnă a tinde 
spre pace, a apăra pacea, a lupta cu hotărî- 
re îmnotriva tuturor încercărilor de a tîrî po
poarele în focul unui nou război, a cere cu 
hotărîre interzicerea armelor de exterminare in 
masă, care amenință să nimicească omenirea 
civilizată.

Tineretul protestează cu hotărîre împotri
va acelora care reînvie militarismul gerriian, 
care ațîță focul războiului din Indochina, 
război care amenință să se transforme într-un 
incendiu mondial a cărui victimă inevitabilă 
va fi în primul rînd tineretul.

F.M.T.D. cheamă tineretul lumii să ia ati
tudine hotărîtă pentru rezolvarea imediată pe 
cale pașnică a problemelor internaționale li
tigioase, pentru slăbirea încordării internațio
nale.

F.M.T.D. cheamă tineretul lumii să consoli
deze unitatea, să dezvolte legăturile de prie
tenie. să extindă schimbul cultural si spor
tiv între țări.

Ziua de 1 Mai, se strune în încheiere în a-' 
pel. trebuie să devină ziua unității, priete
niei și înțelegerii reciproce între tinerii din 
toate țării®

Cultură fizică șl sport

Campionatul mondial de șah
MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 21 aprilie s-a continuat cea de a 16-a 

partidă a meciului pentru campionatul mon
dial de șah, care fusese întreruptă într-o po
ziție cu avăntaj de partea lui Botvinik. Cam
pionul lumii și-a valorificat cu precizie supe
rioritatea pozițională pe care o deținea, obli- 
gînd pe Smîslov să cedeze la mutarea 45. 
Astfel, dup‘ă 16 partide, scorul meciului este 
de 9—7 în favoarea lui Botvinik.

La Ganioise — C. C. A S 
2 - 2 (0 - 2)

Pe stadionul Republicii din Capitală, In pre
zența a peste 30.000 de spectatori, s-a dispu
tat miercuri după amiază înttlnirea priete
nească de fotbal dintre campioana Belgiei La 
Gantolse și echipa Casei Centrale a Armatei.

Jocul a fost viu disputat, bărbătesc, cu 
faze spectaculoase în fața porților ambelor 
echipe. Jucătorii ambelor echipe au luptat cu 
dîrzenie pentru victorie, tntîlnirea luînd sfîr- 
șit cu rezultatul de 2—2.

Spectatorii au aplaudat jocul frumos pres
tat de ambele echipe.

Echipele au aliniat următoarele formații t 
La (Juntoise : Seghers, Berloo, Soonjans, Del- 
mulle, E. Chaves, Van Her'pe, F. Chaves, Pe
rot, Willems, Van Huffel, Rixton. C.C.A. : 
Voinescu, Zavoda II, Apolza.n, Ivănescu, Oni- 
sie, Bone, V. Moldovan, Tătaru (Zavoda I), 
Caricaș, Petschowski (Alexandrescu), P. Mol
dovan. (Agerpres).

Știri sportive
PARIS 21 (Agerpres) TASS transmite :
La 19 aprilie s-a disputat cel de ai doilea 

tur și ultimul al meciului de șah dintre echi
pele U.R.S.S. și Franței.

Prima s-a terminat partida dintre Petrosi
an și Belcadi. Marele maestru sovietic a con
dus cu energie atacul pe flancul regelui și la 
mutarea 25-a maestrul francez s-a recunoscut 
învins. Gheller, jucînd cu negrele împotriva 
lui Nora, după un atac foarte puternic a ob
ținut victoria. Taimanov. a cîștigat la Raiz
man, Kotov la Bouteville, Boleslavski, la 
Plante, M.Keres la Tartacover și Bronștein 
la Bernștein. Partida dintre Muffang și Aver
bach s-a terminat remiză. Rezultatul final 
al întîlnirii este de 15-1 în favoarea șahiștilor 
•ovietici.

★
VARȘOVIA 21 (Agerpres)
Comitetul de organizare a celei de a Vil-a 

ediții a „Cursei Păcii" a primit o telegramă 
din partea federației indiene de ciclism prin 
care aceasta anunță componența echipei In
diei. Din lotul cicliștilor indieni fac part» 
Chakravati.. Netwchand, Bysack, Russi, A- 
marjitsing.
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