
Orgjn al Comitetului Raional PJ4.R. kaionaî

\ toate țAr&e, tată&bâi!

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn cheam! 
intelectualii : învățători și profesori, medici și oameni de șthnți, 
scriitori și artiști să pună cunoștințele și capacitatea lor creatoare în 
slujba operei de construire a socialismului, în slujba ridicării continue 
a mvelalui de trai material și cultural al poporului nostru.
(Din Chemarea de 1 Mai 1954 a! Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn către toți oamenii muncii din R.P.R.)

Sesa^aeia SfowígfetÍMí Suprem dHsLR.S.S«

Alegerea PrczHNM SotIcîuIih Suprem al ILR.S.S. 
și iar nunta guvernului 6.R.S.S.»

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite c

La 27 aprilie, în marele Palat al 
Kremlinului a avut loc ședința comu
nă de închidere a Sovietului Uniunii 
și Sovietului Naționalităților ale So
vietului Suprem al U.R.S.S. La șe
dință, în afară de deputați, au asis
tat numeroși oaspeți — reprezentanți 
ai vieții pubiice din Moscova, mem
bri ai corpului diplomatic, corespon
denți ai presei străine și sovietice.

Ordinea de zi a cuprins problemele 
privind alegerea Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R S.S. și formarea 
guvernului U.R.S.S.

Din însărcinarea grupului Je partid 
și a consiliilor imputerniciților din 
Sovietul Uniunii și Sovietul Naționa
lităților, deputatul Alexandr Puzanov 
a prezentat propunerea cu privire la 

componență Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., propunere apro
bată de Comitetul Central al P.C.U.S.

Președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a fost ales în u- 
nanimitate K. E. Voroșiiov. Ca locții
tori ai lui au fost alese 16 persoane 
— reprezentanți ai tururor republici
lor unionale care fac parte din com
ponența Uniunii Sovietice! secretar 
al Prezidiului a fost ales deputatul 
N. M. f'egov. Au fost aleși de aseme
nea 15 membri ai Prezidiului Sovie 
tului Suprem al U.R.S.S.

Deputatul V. T. Lațis, care a pre 
zidat ședința, a anunțat că în con
formitate cu însărcinarea Sovietului 
Suprem al U.R.S S., deputatul G. M. 
Malenkov a prezentat propunerile cu 
privire la componența guvernului 
U.R.S.S., aprobate de Comitetul Cen

tral al P.C.U.S. După ce â dăt citire 
declarației lui G. M. Malenkov, deputa
tul V. T. Lațis a arătat că componen
ța guvernului a fost examinată și a- 
probată de grupul de partid și de con" 
siliile împuterniciților din Sovietul U- 
riîunii și Sovietul Naționalităților.

Sovietul Suprem a aprobat în una
nimitate următoarea componență a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. • 
Președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. G. M. Malenkov, — prim 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al afacerilor externe 
V. M. Molotov, — prim vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri și minis
tru al apărării mareșal al Uniunii 
Sovietice, N. A. Bulganin, — prim 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri L. M. Kaganovici, — vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și x 

ministru al comerțului A. 1. Mikoian. 
— vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și președinte al Comitetului 
de Stat al Planificării M. Z. Sabu- 
rov. — vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri M. G. Pervnhm, I. F. 
Tevosian, A. N. Kosîghin, — vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministru al' construcțiilor de mașinii 
mijlocii A. V. ?Aalîșev. Au fost apro
bați, de asemenea, miniștrii U.R.S.S.

Comunicarea deputatului V. T. La
țis, care a prezidat ședința, cu privi-' 
re la alegerea în unanimitate a Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
si la aprobarea componenței guvernu
lui U.R.S.S. a fost întreruptă de ă- 
plauze furtunoase și prelungite.

Cu aceasta, sesiunea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și-a încheiat lucră
rile. . "

Cuvîntarea președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., tovarășul G. M. Malenkov

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite cuvîntarea rostită la 26 a- 
prilie a. c. de președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., G. M. Malen
kov, la sesiunea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Tovarăși deputați !
Proiectul bugetului de stat, prezen

tat de guvern spre examinare sesiu
nii Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
oglindește pe deplin politica partidu
lui comunist, îndreptată spre un avînt 
continuu al economiei sovietice și al 
buneistări a poporului, spre asigura
rea apărării țării și întărirea puterii 
patriei noastre. (Aplauze).

Creșterea considerabilă a bugetului 
de stat constituie un indiciu al avîn- 
tului economic al țării noastre. In 
comparație cu anul 1950, veniturile 
prevăzute de bugetul de stat pe 1954 
vor crește cu 149 miliarde de ruble 
și vor fi de peste trei ori mai mari 
decît veniturile prevăzute de bugetul 
anului antebelic 1940. (Aplauze). Tot
odată trebuie să se țină seamă de fap
tul că creșterea bugetului are loc in 
condițiile politicii de reducere a pre
țurilor cu amănuntul Ia mărfurile a- 
limentare și industriale, politică dusă 
în mod consecvent de partid și gu
vern. Micșorarea veniturilor 'de stat, 
ca^ urmare a reducerii prețurilor la 
mărfurile de larg consum, este com
pensată de creșterea veniturilor între
prinderilor socialiste prin lărgirea 
producției, sporirea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost 
ăl producției.

Pentru dezvoltarea economiei na
ționale sînt prevăzute anul acesta a- 
proape 327 miliarde ruble. Această 
înseamnă că investițiile în economia 
națională cresc cu 57 la sută în com
parație cu 1950. O parte considera
bilă a alocațiilor revine investițiilor.

In 1954 sîntt țsSevăzute cheltuieli 
pentru finanțarea cerințelor social- 
culturale ale poporului sovietic în 
sumă de peste ril miliarde de ruble, 
ceea ce este aproape egal cu totalul 
cheltuielilor bugetului de stat din 
1939. Ca și în anii trecuți, ritmul de 
dezvoltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. continuă să se afle la un 
nivel la care nici nu pot visa țările 
capitaliste, chiar și cele măi dezvol
tate din punct de vedere economic. 

In cei trei ani ai celui de al cinci
lea cincinal care au trecut, producția 
industrială a crescut cu 45 la sută, 
producția mijloacelor de producție 
crescînd cu 46 la sută, iar producția 
articolelor de consum — cu 43 la sută. 
Numărul muncitorilor și funcționari
lor din economia națională a crescut 
în această perioadă cu aproape 6 mi
lioane oameni; salariul real al mun
citorilor și funcționarilor a crescut cu 
30 la sută, iar suma globală a veni
turilor muncitorilor și funcționarilor 
și a veniturilor țăranil&r, în 'prețuri 
comparate, a crescut cu 34 la* sută.

Lărgind prin toate mijloacele fron
tul construcției pașnice creatoare, 
Comitetul Central al partidului și gu
vernul manifestă o grijă permanentă 
pentru întărirea continuă a capacită
ții de apărare a Uniunii Sovietice. 
Forțele armate sovietice dispun și vor 
dispune de tot ceea ce este necesar 
pentru îndeplinirea nobilei lor mi
siuni — a sta de strajă, apărării pa
triei și a fi întotdeauna gata să dea 
o ripostă nimicitoare agresorului care 
ar încerca să turbure munca pașnică 
a popoarelor țării noastre. (Aplauze 
furtunoase, prelungite).

îndeplinirea sarcinilor care stau a- 
nul acesta în fața noastră în dome
niul producției va însemna un im
portant pas înainte în dezvoltarea e- 
conomiei, Uniunii Sovietice. Este su
ficient să spunem că în comparație 
cu 1950, în 1954 producția de oțel va 
crește cu 51 la sută, extracția de căr
bune — cu 33 la sută, producția de 
energie electrică — cu 63 la sută, pro
ducția de ciment — cu peste 80 lă 
sută, producția de mașini și utilaj — 
cu 90 la sută; volumul producției 
mărfurilor de consum popular va 
creste cu peste 60 la sută, iar circu
lația mărfurilor — cu 75 la sută.

Prevederile planului cincinal în 
cee" ce privește producția mărfurilor 
de consum popular și4 circulația măr
furilor vor fi îndeplinite înainte de 
termen, adică în 4 ani. (Aplauze).

După cum știți, partidul și guver
nul au luat măsuri serioase pentru 
continua dezvoltare a agriculturii. In 
scopul sporirii producției de cereale 
se lărgesc suprafețele cultivate, mai 
ales prin valorificarea pămînturilor 
virgine și înțelenite; se lărgesc con
siderabil producția de, tractoare și 
mașini agricole și înzestrarea agri

culturii cu acestea, ceea ce vă permite 
mecanizarea într-o și mai mare mă- 

-sună -a producției agricole;- stațiunile 
de mașini și tractoare, colhozurile șt 
sovhozurile se întăresc cu cadre de a- 
gronomi, zootehnicieni, mecanizatori 
și alți specialiști. Se aplică un sistem 
elastic de încurajare și stimulare a 
dezvoltării pe toate căile a producției 
agricole, fiind create astfel condițiile 
necesare pentru a asigura o îmbinare 
armonioasă a nevoilor mereu crescîn- 
de aie populației in ce privește pro
dusele agricole și ale industriei în 
ce privește materiile prime agricole, 
cu creșterea simultană a producției 
agricole, pe baza sporirii cointeresă
rii materiale și a încurajării econo
mice a oamenilor muncii de la sate, 
care dau aceste produse.

Pentru rezolvarea cu succes a sar
cinilor care stau în fața țării noas
tre, este necesar ca în toate ramu
rile economiei naționale, în toate sec
toarele construcției socialiste — în fie
care uzină și în fiecare fabrică, în fie
care colhoz și sovhoz, în fiecare sta
țiune de mașini și tractoare, în toate 
organizațiile noastre — să se asigu
re îndeplinirea necondiționată a sar
cinilor ce decurg din planurile eco
nomice adoptate. Avem multe între
prinderi, colhozuri, sovhozuri, sta
țiuni de mașini și tractoare fruntașe, 
care, pe baza unei mai bune organi
zări a producției și a organizării ra
ționale a muncii, obțin an de an re
zultate bune. In același timp avem 
și întreprinderi care nu fac față sar
cinilor, dau o producție de calitate 
inferioară, depășesc consumul prevă
zut de materiale și de mijloace bă
nești. Aveni destule colhozuri și sov
hozuri în care treburile merg nesa
tisfăcător. Pentru a merge și mai re
pede înainte, sîntem datori să scoa
tem cu curaj Ia iveală și să lichi
dăm cu hotărîre lipsurile, rămînerea 
în urmă, starea de delăsare, care e- 
xistă la noi într-o serie de sectoare.'

Rezultatele primului trimestru al a- 
nului Î954 arată că în ansamblu in
dustria a îndeplinit cu succes planul 
trimestrial. Unele ministere însă nu 
au îndeplinit în întregime planul de 
producție la o serie de tipuri impor
tante de produse. Printre aceste mi
nistere se numără : Ministerul indus
triei siderurgice, Ministerul industriei 

petrolului, Ministerul construcțied de 
mașini de transport și mașini grele, 
Ministerul industriei forestiere și alte 
cîteva ministere. Multe ministere în
deplinesc nesatisfăcător planurile con
strucțiilor capitale, nu asigură pune
rea în funcțiune la timp a unor noi 
capacități de producție.

Pentru toți este limpede că înde
plinirea planurilor economice presu
pune să fie folosită literalmente din 
plin fiecare zi, deoarece nu este ușor 
de recuperat timpul pierdut. Neînde- 
pliriirea la timp a sarcinilor și mai 
ales neîndeplinirea în întregime a 
planurilor de stat într-o ramură sau 
alta provoacă întreruperi în activita
tea întreprinderilor, aduce mari pa
gube economiei naționale. Din păcate, 
la noi mai sînt destule cadre din eco
nomie care s-au deprins ca întreprin
derile încredințate lor de către stat să 
iucreze în „asalt“ și să nu îndepli
nească planurile. Multe ministere or
ganizează prea încet și greoi în între
prinderi munca în vederea asigurării 
unei producții industriale ritmice în 
tot cursul lunii. A lichida mai repede 
munca neritmică în fabrici, uzine, 
mine, pe șantierele de construcții, la 
căile ferate, în navigație, respectarea 
strictă, zi de zi, a graficului produc
ției și a activității de producție a 
întreprinderilor — iată o sarcină ex
trem de importantă a tuturor lucrăto
rilor din industrie și transporturi.

O importantă lipsă în activitatea 
industriei o constituie și faptul că în 
multe întreprinderi nu se respectă 
disciplina tehnologică în producție. 
Tocmai prin aceasta se explică faptul 
că multe fabrici și uzine dau o proi 
ducție de calitate inferioară, necores
punzătoare standardelor și cerințelor 
consumatorului. Acest lucru nu mai 
poate fi tolerat. Ministerele au dato
ria să facă mai repede ordine în ac
tivitatea întreprinderilor care încalcă ■ 
tehnologia producției, au datoria să 
asigure ca fiecare întreprindere să 
dea numai o producție de calitate su
perioară.

Se știe că condiția principală și' 
hotărîtoare de ridicare și dezvoltare 
continuă a economiei naționale este 
sporirea pe toate căile a productivi
tății muncii. De cînd s-a statornicit

(Continuare in pag. 2-a)
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Cuvin ta rea președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., tovarășul G. M. Malenkov

(Urmare din pag. l-a)

în țâra noastră modul de producție 
socialist, avem în toate ramurile_ de 
producție o creștere considerabilă ă 
productivității muncii. Ca urmare a 
reconstrucției tehnice a întreprinde
rilor, a punerii în funcțiune de noi 
întreprinderi înzestrate cu un utilaj' 
de foarte mare randament, precum și 
ca urmare a îmbunătățirii organiză
rii muncii, s-au obținut mari succese 

¡în folosirea capacităților de producție 
ale industriei.

In ultimii ani însă, se manifestă 
într-o serie dé ramuri ale economiei 
naționale o serioasă rătnîriere în 
'urină în ceea ce privește creșterea 
¡productivității muncii. In 19u3, de 
¡pildă, n-au îndeplinit sarcinile în 
,'ceea ce privește creșterea produc- 
! tivității muncii multe întreprin
deri ále industriei metalurgice, un 
mare număr de întreprinderi ale mi
nisterelor de construcții de mașini, 
de întreprinderi ale industriei bumba
cului și ale unei serii de alte ra- 
muri ale industriei. Situația este ne
satisfăcătoare în ce privește îndepli
nirea planurilor de creștere a producti
vității muncii în industria forestieră, 
în industria cărbunelui și mat ales 
în construcții.

Prin directivele Congresului al 
Xl£-!ea al partidului s-a stabilit pen
tru 1951—1955 o creștere a producti
vității muncii în industrie de apro
ximativ 50 la sută, în construcții — 
55 la sută, în agricultură — 40 la 
sută. Pentru a asigura îndeplinirea 
directivelor congresului este necesar 
ca în cei doi ani care au mai rămas 
din cincinalul curent să se depună 
o muncă susținută în toate sectoarele 
construcției socialiste.

Economia națională a U.R.S.S. dis
pune în prezent de tot ceea ce este 
necesar pentru asigurarea unei creș
teri mai rapide a productivității mun
cii. Partidul nostru, sub conducerea 
marelui continuator al operei lui be
nin, tovarășul Stalin, a reușit să ob
țină ca economia națională a U.R.S.S. 
să se sprijine în prezent pe o puter
nică bază tehnică. Numai în anii'de 
după război, industria a primit utilaj 
și mașini noi în valoare totală de 
peste 150 miliarde ruble, transportu
rile — 50 miliarde ruble, agricultura 
— peste 60 miliarde ruble. Crește an 
cu an puternicul torent de utilaje și 
mașini, care permit să se economi
sească și să se ușureze munca, s-o 
facă mai productivă.

Pentru a asigura dezvoltarea con
tinuă a industriei grele, bază a în
tregii economii naționale și a tăriei ță
rii, trebuie să dezvoltăm pe toate caile 
și pe viitor construcția de centrale e- 
îectrice pentru a asigura fiecărei ra
muri de producție, inclusiv produc
ției agricole, o puternică bază ener
getică, sub formă de energie elec
trică V. I. Lenin a arătat că „o 
mare industrie corespunzătoare nive
lului tehnicii moderne și capabilă să 
reorganizeze agricultura înseamnă e- 
lectrificarea întregii țări“. In fața 
noastră stă, așadar, una din cele mai 
importante sarcini ale economiei na
ționale, sarcina ca și pe viitor să 
dezvoltăm electrificarea într-un ase
menea ritm și în asemenea proporții, 
îneit creșterea capacităților centrale
lor electrice s-o ia înaintea celorlalte 
ramuri ale economiei.

Cerințele creșterii continue a pro
ductivității muncii impun intensifica
rea considerabilă a introducerii în pro
ducție a mecanizării complexe, avîn- 
du-se totodată în vedere ca ea să cu
prindă nu numai principalele procese 
de producție, ci și procesele dé pro
ducție intermediare, auxiliare de orice 
fel, în care lucrează adesea un nu
măr mai mare de oameni decît în 
producția de bază.

In toate ramurile economiei națio
nale — în industrie, în transporturi, 
în agricultură — se pune cu mare 
ascuțime problema folosirii depline a 
tehnicii existente. La noi se întîlnesc 

adesea conducători de întreprinderi 
și chiar și de ramuri industriale, a 
căror inițiativă are un caracter uni
lateral. Inițiativa este excesivă atunci 
cînd este vorba de a prezenta statului 
cereri în legătură cu utilarea tehnică 
a unităților încredințate lor; apoi a- 
cești conducători dau dovadă de o to
tală lipsă de organizare și de spirit 
gospodăresc în ceea ce privește mij
loacele tehnice primite. In această 
privință trebuie să avem pretenții se
rioase față de Ministerul industriei 
carbonifere și Ministerul industriei 
forestiere. Ca și anul trecut, în pri
mul trimestru al anului 1954 în in
dustria carboniferă n-au lucrat peste 
40 la sută din combinele carbonifere 
și haveze, aproximativ jumătate din 
mașinile pentru încărcarea cărbune
lui, peste 30 la sută din mașini.e 
pentru încărcarea sterilului.

In industria forestieră, pînă la 40 
la sută din mașini și mecanisme nu 
funcționează fiind defecte, iar utila
jul în stare de funcționare este fo
losit incomplet. tȘi în multe uzine 
constructoare de mașini utilajul este 
folosit în mod nesalisfăcător. Avem 
datoria să punem capăt atitudinii 
lipsite de spirit gospodăresc față de 
utilaj și mașini în industrie, trans
port și agricultură.

Cadrele noastre de conducere din 
economie, inginerii, tehnicienii, maiș
trii, toți conducătorii producției tre
buie să manifeste mai multă grijă 
pentru tehnica aflată la dispoziția lor, 
să îmbunătățească prin toate mijloa
cele folosirea ei.

Una din condițiile importante pen
tru un avînt rapid și continuu al pro
ductivității muncii este introducerea 
pe scară largă a realizărilor tehnico* 
științifice în producția industrială și 
agricolă. Popoarele țării noastre sînt 
mîndre de succesele științei sovietice 
care deschide noi și uriașe posibili
tăți pentru progresul tehnicii. Un 
mare merit al oamenilor de știință 
sovietici îl constituie folosirea mereu 
crescîndă a energiei atomice atît în 
interesul asigurării securității patriei 
noastre, cît și în scopuri industriale 
pașnice. (Aplauze furtunoase).

Trebuie ridicată la un grad și mai 
înalt folosirea practică a realizărilor 
științei și tehnicii, trebuie întărită le
gătura oamenilor de știință și a or
ganizațiilor științifice cu producția. 
Nu încape îndoială că oamenii de 
știință sovietici’ vor aduce o nouă și 
importantă contribuție la întărirea 
puterii patriei noastre, la rezolvarea 
sarcinii de a ridica neîncetat produc
tivitatea muncii sociale. (Aplauze).

Așadar, sarcina constă în a perfec
ționa pe toate căile tehnica produc
ției pe baza electrificării, în a intro
duce și mai mult în producție reali
zările științei și tehnicii, în a înfăp
tui pe o scară și mai largă mecani
zarea complexă în toate ramurile de 
producție, în a folosi mai complet 
parcul existent de mașini și utilaj, 
în a respecta cît mai strict în fiecare 
întreprindere disciplina în procesul 
tehnologic al producției, în a îmbu
nătăți prin toate mijloacele calitatea 
producției.

Nivelul utilării tehnice a economiei 
noastre este indisolubil legat de creș
terea nivelului tehnico-cultural al oa
menilor muncii. Nu este departe tim
pul cînd întreaga generație tînără de 
la orașe și de la sate, care se va în
cadra în producție, va avea studiile 
medii terminate. (Aplauze). Peste 9 
milioane de muncitori șl colhoznici 
studiază anual în diferite verigi ale 
sistemului pentru ridicarea califică
rii. Dar în munca «legată de învăță- 
mîntu! profesional al oamenilor mun
cii se mai folosesc adeseori metode 
meșteșugărești, iar uriașele mijloace 
alocate de stat în acest scop sînt de
parte de a fi folosite întotdeauna ra
țional. Conducătorii ministerelor și 
departamentelor sînt obligați să ia în 
mîinile lor această chestiune mare și 
importantă, să manifeste o grijă zil
nică pentru ridicarea continuă a ni- 

veiuluî tehnico-cultural al oamenilor 
muncii.

Nu se poate obține o ridicare se
rioasă a productivității muncii în in
dustrie, jn transporturi, în agricultu
ră fără a îmbunătăți continuu orga
nizarea producției. In această privin
ță am obținut anumite succese. To
tuși, într-o serie de ramuri ale eco
nomiei și în numeroase întreprinderi 
există multe slăbiciuni a căror înlă
turare va permite lărgirea considera
bilă a producției și ridicarea produc
tivității muncii.

O mare însemnătate o capătă re
partizarea justă a rezervelor de mun
că Se știe că unicul principiu admis 
al construirii oricărui apărat în so
cietatea noastră sovietică este prin
cipiul folosirii cu grijă, în chip ra
țional și cu economie, a muncii ob
ștești. Ör, ministerele și departamen
tele încalcă la fiece pas acest prin
cipiu, umilă aparatul administrativ 
și de conducere, ceea ce aduce pre
judicii intereselor dezvoltării produc
ției. Deși s-a înfăptuit o reducere a 
aparatului administrativ și de condu
cere, totuși el este încă foarte mare. 
Raportul existent între numărul lu
crătorilor ocupați direct în producție 
și ntimărul lucrătorilor ocupați în 
sfera conducerii și deservirii cere noi 
corective în folosul sferei producției 
materiale.

Odată cu creșterea bazei tehnico- 
materiale a economiei naționale, a 
buneistări a oamenilor muncii, a ni
velului lor politic, cultural și profe
sional, cresc și exigențele în ceea ce 
privește disciplina muncii. Principa
lul coristă aici în faptul că disciplina 
socialistă a muncii presupune'în mod 
obligatoriu alinierea după exemplele 
înaintate de muncă în producție, spre 
un înalt nivel al productivității mun
cii, spre o înaltă calitate a producției. 
Avind în vedere esența principial 
nouă a disciplinei muncii în societa
tea sovietică, Lenin vorbea despre 
disciplina „independenței și inițiati
vei“. Minunatele idei leniniste își gă
sesc o expresie grăitoare în mișca
rea inovatorilor și fruntașilor în pro
ducție. Fără îndoială că din succe
sele glorioșilor noștri inițiatori în o- 
pera ridicării prin toate mijloacele a 
productivității muncii vor învăța noi 
mii și mii de oameni, că rîndurile 
inovatorilor și fruntașilor în produc
ție se vor înmulți zi de zi. Acesta 
este unul din izvoarele puternice ale 
avîntului continuu al întregii noastre 
economii. (Aplauze).

O mare superioritate a orînduirii 
noastre socialiste constă în aceea că 
noi dispunem de toate posibilitățile 
pentru a dezvolta economia națională 
pe o bază strict științifică. Sînt în
deobște cunoscute uriașele realizări 
ale sistemului sovietic al planificării. 
Cu atît mai multă hotărîre trebuie 
să înlăturăm lipsurile existente în 
planificare, lipsuri care împiedică fo
losirea deplină a tuturor avantajelor 
pe care le prezintă sistemul planifi
cării.

Paralel cu elaborarea sarcinilor 
principale, organele noastre de plani
ficare încearcă adesea să fixeze de la 
centru nenumărați indici de amănunt 
ai activității economice a întreprinde
rilor, șantierelor de construcție, căi
lor ferate, sovhozurilor, colhozurilor, 
întreprinderilor comerciale și a altor 
organizații, iar aceasta se face fără 
cunoașterea cuvenită a diferitelor 
condiții și posibilități locale, și prin 
urmare în mod insuficient de califi
cat. Este absolut evident că o aseme
nea ■planificare creează greutăți în 
muncă pe teren, frînează inițiativa 
organelor locale.

Guvernul a luat măsuri pentru re
ducerea tabelului de sarcini aprobate 
în planurile anuale, atît în domeniul 
producției industriale cît și al celei 
agricole. Aceasta a și dat rezultate 
pozitive. Dar exigențele economiei 
naționale în ceea ce privește planifi
carea cresc și devin mai complexe. 
De aceea organele noastre centrale 

de planificare, și în primul rînd Co
mitetul de stat al planificării, sînt 
obligate să-și concentreze atenția în 
primul rînd asupra principalelor pro
bleme ale economiei naționale, asu
pra stabilirii unor proporții juste în 
dezvoltarea diferitelor ramuri, asupra 
lichidării gîtuirilor, asupra folosirii 
maxime a rezervelor existente în e- 
conbmia națională, pentru a se obți
ne rezultate mai mari cu investiții 
mai mici.

îmbunătățind pe toate căile muncă 
întreprinderilor, a șantierelor de con
strucții, colhozurilor, sovhozurilor, 
stațiunilor de mașini și tractoare, căi
lor ferate, navigației și a tuturor sec
toarelor construcției socialiste, tre
buie să luptăm și mai hotărît pentru 
ridicarea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost al produc-’ 
ției, pentru un regim sever de econo
mii, pentru lichidarea oricăror chel
tuieli inutile, pentru un adevărat 
control cu ajutorul rublei.

Datoria tuturor cadrelor noastre 
din economie — conducători ai pro
ducției — este de a găsi rezerve în 
toate ramurile economiei naționale, 
de a le pune în valoare, de a luptai 
pentru obținerea unoj rezultate ma
xime cu cheltuieli mai mici.

Pentru a folosi mai complet uria
șele posibilități de care dispune eco
nomia noastră socialistă, trebuie să 
perfecționăm neîncetat munca orga
nelor de stat și economice, a tuturor 
verigilor aparatului de stat. Exigen
țele față de aparatul de stat sovietic 
sporesc în permanență; în conformi
tate cu aceste exigențe noi sîntem 
obligați să-l îmbunătățim necontenit, 
să traducem tot mai temeinic în viață 
principiile pe câre marele Lenin le 
considera ca fiind fundamentale pen
tru aparatul de stat sovietic — le
gătura cu masele largi populare, spi
ritul de economie, încurajarea iniția
tivei creatoare, lupta împotriva biro
cratismului sub orice formă s-ar ma* 
nifesta ei.

In actualele condiții, cînd partidul 
a trasat sarcina de a se asigura în- 
tr-un termen scurt, în 2—3 ani, un 
avînt rapid al producției de mărfuri 
alimentare și industriale de consum 
popular pe baza creșterii continue a’ 
economiei țării, problema întăririi 
considerabile a răspunderii fiecărui 
lucrător din aparatul de stat și eco
nomic, pentru munca care i-a fost în
credințată, capătă o deosebită impor
tanță.

Acum cînd noi iuptam pentru re
zolvarea grabnică a unor sarcini cu 
adevărat istorice, cînd fiecare zi tre- 
buie să fie o zi de muncă cu adevărat 
rodnică, cadrelor noastre conducătoa
re, lucrătorilor din aparatul sovietic 
și economic li se cere o mare încor
dare a forțelor. Trebuie să se pună 
în fapt și cu hotărîre capăt delăsării, 
oricăror manifestări de încălcare a 
disciplinei de stat, trebuie să se pună 
capăt atitudinii formale, lipsite de 
răspundere în ceea ce privește înde
plinirea-sarcinilor de stat. Este nece
sar să se întărească neîncetat în rîn
durile tuturor activiștilor noștri sim
țul datoriei față de partid și stat.

Partidul nostru desfășoară o ofen
sivă hotărită împotriva rămînerii în 
urmă și a delăsării, care există într-o 
serie de sectoare ale construcției so
cialiste și nu putem tolera ca, din 
pricina atitudinii lipsite de răspunde
re și birocratice a unor activiști față 
de obligațiile lor, să fie prejudiciată 
cauza ridicării buneistări a poporu
lui

Pentru a mări răijiuiderea minis- 
ferelor, pentru a realizg o mai mare 
operativitate în munca lor și pentru 
a asigura rezolvarea hr timp a pro
blemelor economice, guvernul a lăr
git considerabil drepturile miniștri
lor, ale conducătorilor departamente
lor și ale direcțiilor generale ale mi
nisterelor. Fără îndoială că această 
măsură a și dat și va trebui să dea;

(Continuare în pag. 3-a)
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și de acum înainte rezultate pozitive 
tot mai mari. Nu putem însă să nu 
subliniem că exista numeroase cazuri 
cînd unii conducători de ministere și 
departamente, în loc să ia măsuri și 
să rezolve problemele care se ivesc, 
recurg la o corespondență inutilă, 
căutînd să se sustragă de la răspun
dere și s-o treacă altora. Este lim
pede că trebuie să se pună cît mai 
grabnic capăt acestei situații anor
male și să se obțină ca ministerele 
să conducă mai bine și mai concret 
întreprinderile și organizațiile, să re
zolve la timp problemele care se 
ivesc, să asigure înlăturarea lipsuri
lor existente, să lichideze rămînerea 
în urmă, să conducă cu adevărat, in- 
troducînd în producție și răspîndind 
experiența înaintată și realizările teh- 
nico-științifice.

Jn această ordine de idei, în ceea 
ce privește activitatea ministerelor 
trebuie să spunem următoarele. După 
cum se știe, acum Un an noi am tré- 
eut la contopirea unei serii de mi
nistere. Ulterior ne*am convins însă 
că contopirea ministerelor a creat a- 
numite greutăți în conducerea opera
tivă a întreprinderilor, îndeosebi a- 
tunci cînd ministerele trebuiau să 
treacă direct la îndeplinirea noilor 
sarcini importante, trasate de parti- 
du' nostru. Iată de ce am ajuns la 
concluzia că în interesul muncii tre
buie să aducem rectificările necesare 
în organizarea ministerelor, asigurîn- 
du-se însă totodată traducerea cu 
strictețe în viață a liniei de reducere 
mai departe a cheltuielilor pentru în
treținerea aparatului de stat.

Comitetul Central al partidului și 
guvernul cer ca toate verigile apara
tului de stat sovietic, ca toți funcțio
narii de stat să-și desfășoare activi
tatea pe baza celei mai stricte res
pectări a legalității, să apere dreptu
rile oamenilor sovietici. Iar acei func
ționari de stat care vor comite sama
volnicii și ilegalități față de cetățenii 
sovietici, vor fi pedepsiți, și de-acum 
înainte fără să se țină seama de per
soane și de grade. (Aplauze).

Tovarăși ! Politica internă a parti
dului și guvernului nostru constă în 
med invariabil în a întări și de acum 
înainte puterea statului socialist, ma
rea prietenie a popoarelor din țara 
noastră, alianța de nezdruncinat din
tre clasa muncitoare , și țărănimea 
colhoznică, în a dezvolta prin toate 
mijloacele economia și cultura, în a 
întări neîncetat apărarea Uniunii So
vietice, în a asigura ridicarea rapidă 
și continuă a buneistări a poporului. 
(Aplauze furtunoase).

Sub conducerea gloriosului nostru 
partid comunist, poporul sovietic ob
ține noi succese hotărîtoare în opera' 
de construire a societății comuniste. 
i(Aplauze furtunoase).

Tovarăși deputați l .■>
In domeniul problemelor interna

ționale trebuie relevat în primul rînd 
faptul că în ultima vreme s-a produs 
o oarecare slăbire a încordării. A- 
ceastă slăbire este fără îndoială re
zultatul luptei active a forțelor iubi
toare de pace împotriva cursului agte- 
siv al cercurilor influente din Statele 
lUnite ale Americii și al complicilor 
lor.

Năzuința popoarelor spre pace a 
devenit într-adevăr o puternică forță 
motrice a zilelor noastre. Ea consti
tuie temelia importantului proces sub 
semnul căruia trăiesc în prezent multe 
țări din Europa și Asia. Este vorba 
de procesul unirii forțelor sănătoase 
ale națiunii în numele apărării cau
zei păcii și securității popoarelor.

Omenirea progresistă vede și știe 
că un rol important în slăbirea în
cordării internaționale l-au avut e- 
forturile Uniunii Sovietice, Republicii 
Populare Chineze, țărilor de democra
ție populară. (Aplauze). Politica U- 
niunii Sovietice, îndreptată spre în
tărirea păcii, i-a adus acesteia ma- 

rea încredere a popoarelor iubitoare 
de pace. Prețuim cu sfințenie această 
încredere. Știm că ea reprezintă pen
tru noi cei mai prețios capital mo
ral. (Aplauze).

Asupra întregii conjuncturi interna 
ționale actliale exercită o mare in
fluență faptkl <ă pe o uriașă întin
dere a globului pămîntesc s-a stator
nicit o prietenie de nezdruncinat în
tre Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză și țările de demo
crație populară. (Aplauze furtunoase, 
prelungite).

In anul 1953 a fost ’deschisă o 
nouă pagina în istoria marelui popor 
chinez. Republica Populară Chineză 
a trecut ia îndeplinirea primului plan 
cincinal de dezvoltare și reconstruc
ție a economiei țării. Eforturile eroi
ce ale poporului chinez, sub conduce
rea gloriosului său partid comunist, 
constituie o chezășie sigură a fap
tului că planul de industrializare a 
Chinei va fi tradus cu sOTces în viață. 
Oamenii sovietici sînt conștienți și 
niîndri de faptul că aduc o anumită 
contribuție la rezolvarea acestei sar
cini. (Aplauze furtunoase).

Uniunea Sovietică, Republica Popu
lară Chineză, țările europene de de
mocrație populară acordă un sprijin 
energic poporului frățesc din Coreea, 
în opera de refacere a economiei dis
truse de război. (Aplauze furtunoase).

Prietenia dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Democrată Germană ă 
devenit și mai profundă și mai trai
nică. însemnătatea internațională a 
Republicii Democrate Germane, ca 
factor important de restabilire a uni
tății naționale a poporului german 
și de transformare a Germaniei în- 
tr-un stat iubitor de pace, crește pe 
zi ce trece. (Aplauze furtunoase).

Uniunea Sovietică acordă o mare 
importanță dezvoltării relațiilor co
merciale și economice externe. Anul 
trecut peste 50 de state au efectuat 
operațiuni comerciale cu țara noastră, 
dintre care 25 pe bază de acorduri 
comerciale anuale și pe mai mulți 
ani. Volumul comerțului exterior al 
Uniunii Sovietice â sporit în perioa
da 1948—1953 de aproape 2,25 ori. 
S-a lărgit în mod considerabil co
merțul cu țările de democrație popu
lară. In ce privește schimbul de măr
furi cu țările capitaliste, desfășurarea 
lui este împiedicată de politica de dis
criminare dusă sub presiunea cercu
rilor guvernante americane. Viața a 
arătat că politica de discriminare 
este c politică lipsită de înțelepciune 
și mioapă, că ea a adus un serios pre
judiciu statelor care s-au supus dic
tatului american. Eșecul politicii de 
discriminate este evident. Și dacă 
totuși unele cercuri americane, neți- 
nînd seama de învățămintele evidente 
ale experienței, continuă să se cram
poneze de politica de discriminare, de 
pe urma acestui fapt nu vor pierde 
d'X'ît Statele' Unite ale Americii. U- 
niunea Sovietică intenționează să 

.desfășoare larg și de acum înainte 
comerțul său exterior cu toate țările 
care manifestă la rîndul lor un inte
res corespunzător.

După cum știți, guvernul sovietic 
a întreprins o serie de pași pentru 
a asigura relații prietenești cu toate 
țările vecine. Aceste eforturi au dat 
anumite rezultate pozitive, deși în u- 
nele țări ele nu au găsit ecoul cuvenit 
în cercurile oficiale. Cercurile tur
cești, de pildă, acționează ca și cum 
Turcia ar fi mai puțin interesată de- 
cît Uniunea Sovietică în stabilirea u- 
nor relații de bună vecinătate. Prin
cipiul reciprocității constituie baza 
prieteniei și bunei vecinătăți. Întot
deauna Uniunea Sovietică a pornit și 
vr2 ocrni de la acest principiu.

Oamenii sovietici se disting prin- 
tr-o atitudine lucidă în aprecierea si
tuației internaționale. Astăzi ei pre
vin împotriva exagerării importanței 
slăbirii realizate în încordarea inter
națională, deoarece adversarii întări
rii păcii nu au renunțat la tendințele 
lor agresive, continuă goana înarmă- 

rilcr, prpvoacă lă extinderea războiu
lui din Indochina, creează noi baze 
și blocuri militare. Militariștii vest- 
germani încep să se simtă din nou la 
largul lor și acționează tot mai mult 
nu ca o forță agresivă potențială, ci 
ca o primejdie reală pentru securi
tatea europeană. Totodată Japonia 
este pregătită în mod intens pentru 
rolul de forță de șoc a unei noi a- 
gresiuni imperialiste în Asia.

Cercurile agresive mențin în mod 
artificial atmosfera de isterie război
nică, amenință lumea cu bomba cu 
hidrogen, proclamă în mod fățiș o- 
rientarea spre politica forței și a răz
boiului rece îrldelungat, își pornit să 
recurgă la metode de amenințări și 
intimidări.

Ce s-ar putea spune în această 
privință ?

In primul rînd următoarele. Se știe 
că în Uniunea Sovietică domnește o 
atmosferă de voioșie, de încredere, de 
muncă pașnică creatoare. (Aplauze 
prelungite).

In Statele Unite ale Americii dim
potrivă, după cum recunosc chiar cer
curile oficiale americane, atmosfera 
socială este otrăvită de sentimentul 
fricii, spaimei, deprimării. Iată prin 
urmare care este rezultatul politicii 
de amenințări și intimidări.

departe, guvernul sovietic a 
stat și stă pe poziția că este pe de
plin posibilă coexistența pașnică a 

-sistemelor capitalist și socialist, care 
să se întreacă între ele pe plan eco
nomic. Pornind de la această poziție 
noi ducem în mod consecvent o poli
tică de pace și de întărire a colabo
rării internaționale. Dacă însă cer
curile agresive, bizuindu-se pe arma 
atomică s-ar hotărî la o nebunie și 
ar voi să încerce forța și puterea’ 
Uniunii Sovietice, nu încape nici o 
îndoiala că agresorul va fi zdrobit cu 
aceeași armă, că o astfel de aventură 
va duce în mod inevitabil la prăbu
șirea sistemului social capitalist. (A- 
plauze furtunoase prelungite). Toc
mai acest lucru îl dovedesc în mod 
grăitor învățămintele istoriei, legate 
de primul și al doilea război mondial 
din care capitalismul a ieșit cu sfera 
sil de dominație considerabil redusă. 
Este îndeobște cunoscut că în urma 
celor două războaie mondiale mai 
bine de o treime din omenire a șî rupt 
pentru totdeauna cu capitalismul. (A- 
plauze prelungite).

In condițiile actuale se naște în
trebarea : în ce constă principala sar
cină a forțelor iubitoare de pace? Ma
rea misiune a tuturor luptătorilor 
pentru pace este de a zădărnici pla
nurile cercurilor agresive, de a ob
ține slăbirea continuă a încordării 
internaționale, de a contribui prin 
tcate mijloacele la o colaborare paș
nică între state.

Interesele vitale ale omenirii cer. 
rezolvarea problemei interzicerii ar
mei atomice. A face cu neputință fo
losirea marii descoperiri a geniului 
omenesc — energia atomică — în 
scopuri de exterminare în masă a. 
populației pașnice, în scopuri de dis- 
trugeîe a orașelor mari — centre ale 
industriei, culturii și științei — a- 
ceasta este sarcina. Guvernul sovie
tic tinde spre rezolvarea efectivă a 
acestei sarcini. Totodată, guvernul so
vietic a fost și este pentru reduce
rea generală considerabilă a arma
mentelor și forțelor armate.

Este limpede pentru oricine că nu 
se poate obține o slăbire continuă a 
încordării internaționale dacă nu va 
fi asigurată normalizarea relațiilor 
dinire marile puteri. Acest lucru pre
supune în primul rînd renunțarea la 
politica de discriminare față de Re
publica Populară Chineză. Politică 
pe care cercurile agresive o duc față 
de marele popor chinez constituie o 
sfidare aruncată tuturor popoarelor 
Asiei. Această politică este legată de 
tendința cercurilor agresive de a înă
buși puternica mișcare de eliberare 
națională a popoarelor din Orient. 
Dar nu e oare timpul să înțelegem că 

în Orient se statornicește tot mai mult , 
măreața solidaritate a popoarelor iu- , 
bitoare de libertate în lupta împotri
va încercărilor forțelor agresive de ai I 
transforma Asia într-o zonă veșnică ' 
a jugului și robiei coloniale ? Omeni
rea progresistă s-a convins pe baza, 
faptelor că în fruntea Republicii Popu
lare Chineze se află luptători adevă- 
rați pentru progresul național, pen
tru pace internațională șt prietenie : 
între popoare. In perioada actuală rea- .* 
tabiiirea tuturor drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze con- Ș 
síitáié o sarcină internațională íme- I 
diată. (Aplauze).

Principala condiție pentru întări
rea păcii constă în crearea unor ga
ranții sigure și trainice de securitate 
în Europa. Este vorba tocmai de ga
ranții sigure și trainice de securitate, 
deoarece în prima jumătate a seco
lului XX, pămîntul Europei a fost 
stropit din belșug de sîngele fiilor p@-; 
poarelor europene. Popoarele europe
ne nu vor, nu pot să admită și nu vor 
admite ca Și în viitorj la fiecare 20 ; 
de ani, Europa să se transforme în
tr-o arenă de vărsare' de sînge și de 
distrugeri.

Peste Ocean, în anumite cercuri a 
d«venit la modă să se desconsidere 
Europa astfel: ea este bolnavă pe 
moarte, este în declin și unicul mij
loc pentru vindecarea ei ar ii renun
țarea multor state europene la suve
ranitatea națională. Cea mai mare 
denaturare a adevărului este să ne; 
fie cu iertare „teoria“ la modă, potri- : 
vit căreia epoca statelor suverane at 
fi depășită. Nu, epoca statelor suve
rane nu este depășită. Ea este în floa
re și oricine ridică mîna împotrivi 
suveranității de stat a statelor euro
pene, oricine încearcă să înfățișeze 
cum îi convine, sistemul istoricește 
constituit și istoricește justificat al 
statelor Europei — amenință intere
sele vitale ale securității europene. 
Uniunea Sovietică acordă o însemnă
tate primordială întăririi securitățiii 
europene. Orice stat european care 
tinde spre același țel poate conta pe i 
prietenia trainică a Uniunii Sovietice, 
pe înțelegerea sinceră a nevoilor sale 
naționale.

Securitatea europeană poate deveni ■ 
realitate numai ca‘ securitate colecti- i 
vă a statelor suverane din Europa. Se 
fac însă încercări de a ne convinge Í 
că ar exista o altă cale de asigurare Ș 
a securității europene. Care anume?, ■ 
Rezultă că această cale ar fi reînvie- i 
rea militarismului german și crearea ! 
unui bloc militar alcătuit din Germa
nia occidentală, Franța, Italia, Bel
gia, Olanda și Luxemburg. Ne putem 
oare închipui o atitudine mai batjoco
ritoare față de interesele vitale ale , 
popoarelor din Europa? Intr-adevăr, ! 
ce va împiedica pe militariștii ger
mani să acapareze întreaga Europă j 
occidentală, dacă ei nu numai că voű 
primi uriașe subvenții pentru dezvol
tarea forțelor lor armate, dar vor și f 
conduce efectiv forțele armate ale‘ 
Franței, Italiei și altor țări din blo
cul militar susamintit? Nu cumva o 
piedică în această privință o vor con
stitui polițele date de politicienii de 
la Bonn care în prezent joacă rolni 
de adepți ai „Europei unite ‘ ? Dar 
cine nu știe oare că planurile hitk- 
riste de înrobire a popoarelor euro
pene preconizau și ele „unificarea” 
Europei în jurul „nucleului de oțel 
al imperiului german“.

Vorbăria cum că la adăpostul „co
munității defensive europene“ milita
rismul german va conviețui. în mod 
pașnic cu Franța care ^urmează să : 
fie lipsită de forțele ei armate na
ționale nu este decît o înșelăciune de
liberată. In realitate însă se urmă
rește ca Franța să fie dată pe mîna 
revanșarzilor vestgermani. Cu ce au 
început fasciștii germani cînd au dez
lănțuit în Occident cei de ăl ddîlea : 
răzlxji mondial ? Ei s-au năpustit a- ■ 
supra Danemarcei, Olandei, Belgiei *

(Continuare in pag. 4-a)
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Sesámea SovieWui Suprem al UK.S.S.
«__j.it

Să dezvoltăm necontenit 
comerțul socialist!președintelui CoRsUiulm de Miniștri 

ai UJI.S.S., tovarășul 6. M. Malenkov 
(Urmare din pag. 3-a)

și Franței. Și acum organizatorii 
¿comunității defensive europene“ con
duc pe militariștii vest-germani pe 
același itinerar. Militarismul german 
nu a’ putut consfinți pe calea arme
lor înrobirea Franței. In prezent, au
torii „comunității defensive europene“ 
intenționează să aducă fără război 

^revanșarzilor vest-germani victoria a- 
; supra Franței.

Ca urmare a încheierii tratatului 
angio-sovietic în 1942 și a tratatului 

1 franco-sovietic în 1944 s-a pus pia
tra unghiulară a securității europene 
de după război. Aceste documente 
sînt consfințite prin sîngele celor mai 
buni fii ai popoarelor sovietic, englez 
și francez. In prezent, organizatorii 

comunității ^defensive'europene“ in
tenționează să submineze însemnăta
tea’ reală a tratatelor anglo-sovietic 
și franco-sovietic.

Oare după toate acestea, vorbăria 
cum că „comunitatea defensivă eu
ropeană“ ar fi creată în scopuri paș
nice și nu în scopuri agresive, nu 
este o totală fățărnicie? Cine reînvie 
militarismul german are în vedere nu 
interesele întăririi păcii, ci dimpotri
vă. subminarea securității europene, 
pregătirea unui nou război.

Guvernul sovietic este profund con
vins că propunerea pe care a prezen
tat-o la conferința de la Berlin în le
gătură cu încheierea unui tratat ge
neral european cu privire la securita
tea colectivă în Europa poate servi 
drept bază pentru rezolvarea reală a 
problemei securității europene. Adop
tarea propunerii sovietice corespunde 
intereselor vitale ale întăririi păcii în 
Europa, corespunde intereselor națio
nale ale popoarelor europene. Acest 
lucru se referă în egală măsură si la 
poporul german. Tratatul general eu
ropean cu privire la securitatea co
lectivă ar fi o garanție trainică și 
pentru securitatea Germaniei. |n timp 
ce cercurile agresive tind să adîn- 
cească scindarea Germaniei, să trans
forme Germania occidentală într-un 
ncu focar de război, tratatul generai 
european cu privire la securitatea co
lectivă ar contribui la restabilirea u- 
nității naționale a poporului german 
șt la transformarea Germaniei într-un 
stat iubitor de pace și democrat.

Noi nu tindem să izolăm Statele 
Unite ale Americii de Europa. Noi nu 
vedem obstacole în calea semnării 
tratatului general european cu privi
re la securitatea colectivă și de către 
guvernul Statelor Unite ale Americii. 
L a rîndul său, guvernul sovietic a 
declarat că este gata să înceapă tra
tative în ceea ce privește participa
rea Ia „organizația tratatului nord- 
atlăntic“, în condiții corespunzătoare.

Politica externă a Uniunii Sovietice 
este consecventă și statornică. In fața

Conferința de ia Geneva a miniștrilor afacerilor externe

Planul de unificare pașnică a Coreei 
propus de Nam Ir

unificarea pașnică a Coreei“, ElGENEVA (Agerpres). — Marți a 
avut loc cea de a doua ședință a con
ferinței de la Geneva.

Ședința a fost prezidată de V. M. 
Molotov, șeful delegației sovietice. 
Primul a luat cuvîntui reprezentantul 
Coreei de sud. Acesta s-a urcat la tri
bună special pentru a prezenta în mod 
denaturat întregul istoric al proble
mei coreene. Reprezentantul Coreei 
de sud a încercat să prezinte lucru- 

* rile ca și cînd R.P.D. Coreeană s-ar 
împotrivi unificării pașnice a Coreei.

A luat apoi cuvîntui șeful delega
ției R.P.D. Coreene, Nan Ir. Cuvînta- 
rea sa a fost ascultată cu mare aten
ție. in cuvîntarea sa, temeinic argu
mentată, Nam Ir a expus un plan con 
creț de unificare pașnică a Coreei. 
Nam Ir a arătat adevărata evoluție 
a evenimentelor în Coreea și a amin
tit care a fost adevăratul agresor.

In încheierea cuvîntării sale, Nam 
Ir a făcut propunerea „cu privire la

ietic ăîntregii omeniri, guvernul sovi 
tăcut și susține propuneri a căror 
înfăptuire ar putea crea garanții pen
tru o pace trainică, pentru • securita
tea popoarelor.

Politica sovietică de întărire a pă
cii pornește de la faptul că în actua
lele condiții tocmai colaborarea paș
nică între state, independent de orîn- 
duirea lor socială, trebuie și poate 
determina dezvoltarea relațiilor inter
naționale, trebuie și poate asigura slă
birea continuă progresivă, a încordă
rii internaționale.

Ce anume este necesar peniru a se 
traduce cu succes în viața colabora
rea pașnică? Pentru aceasta este ne
cesar în primul rînd ca statele res
pective să aibă dorința reciprocă de 
a colabora pe baza respectării prin
cipiului egalității în drepturi și al 
neamestecului în treburile interne ale 
altor state și să îndepiinească4în mod 
necondiționat obligațiile asuftiate. Noi 
rămînem pe poziția că în actuala si
tuație, dacă există bunăvoința părți
lor interesate și hotărîiea lor de a 
ține seama de interesele reciproce, 
problemele internaționale litigioase și 
nerezolvate trebuie și pot fi rezolvate 
în interesul întăririi păcii.

Toți prietenii și luptătorii pentru 
pace pot fi convinși că Uniunea So
vietica va duce și de acum înainte o 
politică de întărre a păcii și priete
niei între popoare. (Aplauze prelun
gite).

Tovarăși!
Alegerile de deputați în Sovietul 

Suprem al U.R.S.S. au constituit o 
nouă expresie remarcabilă a forței și 
tăriei statului nostru socialist multi
național, a prieteniei cu adevărat 
frățești a tuturor popoarelor Uniunii 
Sovietice, a alianței de nezdruncinat 
dintre clasa muncitoare și țărănime. 
Alegerile au arătat odată mai mult 
că partidul nostru se bucură de o 
încredere absolută a întregului popor 
sovietic. (Aplauze prelungite). Pe 
baza experienței istoriei de o jumă
tate de secol, poporul s-a convins că 
scumpul său partid comunist, crescut 
și călit în lupte sub conducerea ge
nialului conducător și învățător al 
oamenilor muncii — nemuritorul Le- 
nin și a tovarășului său de luptă, ma
rele Stalin, slujește cu fermitate și 
credință poporul. (Aplauze prelun 
gite).

Înarmat cu înțelegerea clară a sar
cinilor care stau în fața țării atît în 
domeniul politicii interne, cît și al po
liticii externe, îndrumînd mărețul a- 
vînt creator al oamenilor sovietici, 
partidul comunist duce țara noastră 
din victorie în victorie, spre triumful 
cauzei comunismului. (Aplauze fur
tunoase, prelungite, care se transfor
mă în ovații, Toți se ridică în 
cioare).

pir

unificarea pașnică a Coreei“, EI a 
arătat că în scopul unificării cît mai 
grabnice a Coreei ar fi necesar să se 
efectueze pe întreg teritoriul Coreei 
alegeri generale pe baza exprimării 
libere a voinței poporului. In acest 

' scop el a propus crearea unei comi
sii pe întreaga Coree, din reprezen
tanți atît ai Coreei de nord cît și de 
sud.

Enuinerînd sarcinile ce vor reveni 
acestei comisii, Nam Ir a declarat că 
ea va trebui să asigure participarea 
tuturor organizațiilor democratice la 
alegeri, libertatea de întrunire și li
bertatea presei precum și luarea de 
măsuri imediate pentru a ușura trans
portul și schimburile economice între 
cele două părți ale țării. De aseme
nea această comisie va trebui să ela
boreze un proiect de lege electorală.

Nam Ir a propus deraseuienea ca 
toate trupele străine să fie retrase din 
Coreea într-un interval de șase luni.

Oamenii muncii din patria noastră 
desfășoară cu avînt sporit lupta pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce decurg 
din Hotărîrile plenarei lărgite a C.C. 
a! P.M.R. din 19-20 august 1953, pri
vind dezvoltarea economiei naționale 
și creșterea neîncetată a nivelului de 
trai material și cultural al celor ce 
muncesc. Partidul și guvernul nostru 
mobilizează pe oamenii muncii în 
lupta pentru dezvoltarea economiei 
naționale, pentru ridicarea bunăstării 
poporului.

In timpul care s-a scurs de la ple
nara din 19-20 august 1953 și pînă 
acum, s-au obținut o seamă de suc
cese în direcția sporirii producției bu
nurilor de larg consum. Industria 
noastră ușoară livrează pentru oame
nii muncii cantități sporite de țesă
turi, încălțăminte, tricotaje și con
fecții; sortimentul a fost îmbogă
țit, mărfurile sînt mai trainice și de 
calitate mai bună. In magazinele de 
desfacere a crescut cantitatea și,s-a 
îmbogățit sortimentul produselor ali
mentare. Întreprinderile industriei 
metalurgice și ale industriei locale 
produc acum mai multe articole de 
menaj, articole electrice de uz casnic, 
mobilă, etc.

Dar odată cu aceasta crește și exi
gența oamenilor muncii, care vor 
mărfuri de calitate superioară, îm
brăcăminte pe care s-o poarte cu 
drag, produse alimentare care să 
aibă gust plăcut și să fie atrăgătoare. 
Oamenii muncii vor ca magazinele și 
unitățile comerciale să funcționeze 
cît mai aproape de locuințele lor, în 
cartierele muncitorești nu numai în 
„centru". ^Magazinele, de asemenea, 
să fie instalate în localuri frumoase, 
curate, bine utilate, și ale căror o- 
rarii de funcționare să corespundă ce
rințelor lor.

In ultimii ani, rețeaua de unități 
comerciale din Valea Jiului s-a dez
volta1 mult. In fiecare localitate 
funcționează acum mai multe maga
zine alimentare, textile, măcelării, bu
fete, restaurante, chioșcuri „Aprozar“, 
etc. In Petroșani, Vulcan, Lupeni și 
Uricani au fost construite noi loca
luri pentru magazine, care în parte 
au și fost date în folosință. In Pe- 
trila. Lonea, Aninoâsa au fost deschi
se unități comerciale în cartierele 
muncitorești, Ia Petroșani ă fost con
struită o hală modernă, un depozit 
combinat pentru mărfuri. Toate aces
tea ău contribuit la îmbunătățirea ac
tivității unităților comerciale, la o tot 
mai bună aprovizionare a oamenilor 
muncii.

Cu toate aceste succese, în activi
tatea unor unități comerciale și în 
special în activitatea conducerilor or
ganizațiilor comerciale din raionul 
nostru mai persistă o seamă de lip
suri.

Localitățile Văii Jiului 
necontenit. Constuctorii 
cartiere în care locuiesc 
inilii de muncitori. Insă 
organizațiilor comerciale

se dezvoltă 
înalță noi 

sute de fa- 
conducerile

O.C.L. și

Schimb de onoare în
Colectivul minei Lupeni ă obținut 

însemnate victorii în întrecerea socia
listă ce se desfășoară în cinstea zilei 
de 1 Mai, reușind ca între 1-27 a- 
prilie a. c. să îndeplinească planul 
producției de cărbune în proporție de 
101,1 la sută.

Manifestîndu-și hotărîrea de a dez
volta succesele debîndite pînă acum, 
minerii, tehnicienii și inginerii de la 
mina Lupeni au trecut la organizarea 
de schimburi de onoare închinate zi
lei de 1 Mai. In cadrul schimbului 
de onoare care a avut loc la 27 apri
lie, cu toate că au existat unele greu
tăți. majoritatea colectivelor sectoa
relor au sporit considerabil producția 
de cărbune. De pildă, colectivul de 
mineri și tehnicieni ai sectorului IV 
a depășit planul de producție în a- 

„Aprozar“ tărăgănează deschiderea de 
rx i unități comerciale în aceste car
tiere. De asemenea, aripa a lV-a. a 
halei din Petroșani construită special 
pentru vînzarea de zarzavaturi, este 
folosită ca’ atelier și locuințe de unii 
muncitori care lucrează la amenaja
rea halei.

Acestea fac ca numărul magazine
lor și chioșcurilor de desfacere din 
localitățile Văii Jiului să fie insufi
cient. Chiar printre unitățile exis- 
tenie se rnai găsesc unele prost uti
late cu vitrine mici, interior întune
cos. Toate acestea îngreunează bună 
aprovizionare a oamenilor muncii din 
Valea Jiului.

Lipsurile care există în ceea ce 
privește dezvoltarea continuă a rețelei 
de unități comerciale se datoresc de
zinteresului unor șefi ai secțiilor co
merciale ale sfaturilor populare oră
șenești. Tov. Vlădoiu Teodor, șeful 
secției comerciale a Sfatului popular/ 
al orașului Vulcan, nu se preocupă 
de asigurarea localurilor necesare 
pentru deschiderea de noi unități co
merciale. O atitudine asemănătoare 
are și tov. Melania Hirean, șefa sec
ției comercială a Sfatului popular al 
orașului Petroșani ■ și alții.

Încă de anul trecut, Trustul Ali
mentației Publice din Petroșani, a în
ceput lucrările pentru deschiderea u- 
nul nou restaurant în Petroșani. Insă 
aceste lucrări, puțin după începerea 
lor, au fost sistate.

Anul acesta, se va continua dezvol
tarea rețelei de unități comerciale. Se 
vor construi restaurante noi la Un
eam și Lonea, magazine la Lupeni și 
Petroșani și se vor deschide noi ma
gazine la Livezeni. Iscroni, Dîlja 
Mare, etc. In acelaș timp, se vor în
ființa numeroase chioșcuri alimenta
re „Aprozar“.

Pentru a se asigura o cît mai bună 
aprovizionare a oamenilor muncii cu 
toate cele necesare, în fața conduce
rilor organizațiilor comerciale și â 
secțiilor comerciale ale sfaturilor 
populare stau sarcini însemnate. Ele 
trebuie să asigure localurile necesare, 
deschiderea de magazine în cartierele 
muncitorești. Aceste magazine trebuie 
bine utilate și aprovizionate cu toate 
sortimentele de mărfuri.

Organizațiile de partid trebuie să 
urmărească îndeaproape felul în care 
are loc dezvoltarea rețelei comerciale 
în toate localitățile Văii Jiului. Ele 
trebuie să vegheze asupra aprovizio
nări; cartierelor muncitorești, și în 
special, a cartierelor noi, în care lo
cuiesc sute de familii de muncitori.

Zi de zi crește cantitatea și se îm
bunătățește calitatea mărfurilor de 
larg consum destinate celor ce mun
cesc. Partidul și guvernul se îngri
jesc de crearea unui adevărat belșug 
de mărfuri ce-și găsesc calea spre 
consumator prin comerțul socialist 
Să luptăm deci pentru dezvoltarea 
necontenită a comerțului socialist, 
pus în slujba ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii

cinstea zilei de 1 Mai
ceasta zi cu 18,8 lă sută, colectivul 
sectorului IA — cu 13,3 la sută, iar 
colectivul sectorului I B — cu 12,5 la 
sută.

Brigăzile de mineri de la mina Lu- 
peni s-au întrecut la 27 aprilie pen
tru a extrage cît mai mult cărbune. 
In sectorul 1 B, brigada condusă de 
minerul Ion Gaiovschi a extras 25 
tone de cărbune peste sarcinile de 
plan, brigada condusă de Mihai Mo
rar — 14 tone, iar cea condusă de tî- 
nărul Constantin Sirop — 10 tone.

însemnate succese au dobîndit și 
brigăzile de mineri din sectorul 1!L 
Spre exemplu, brigăzile de mineri 
conduse de tov. Petru Spînu, Dumitru 
Bar, Nicolâe Arieșan și Pavel Anțilâ 
și-au întrecut productivitatea planifi
cată cu 40-75 la sută. i
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