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Defalcarea planului pana jos — 
sarcina imediata

MOLEA ALEXANDRU 
activist al Comit, raional P.M.R.

Hunedoara

Pe întreg cuprinsul 
patriei noastre, o ar
menii muncii din fa
brici și uzine, din 
mine, șantiere de construoții, precum și 
din agricultură, au pornit chiar din pri
mele zile ale acestui an la lupta pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor celui de 
al 4-lea an al primului nostru plan cin
cinal

Conștient de faptul că sarcinile prevă
zute în planul de stat pe 1954 au drept 
scop creșterea și desvoltarea economiei 
noastre naționale, cât și ridicarea nive
lului de trai, material și cultural al ce
lor ce muncesc, poporul nostru muncitor 
este hotărît ca prin munca sa creatoare 
să contribue din plin la grăbirea cons
trucției socialiste în țara noastră, la apă
rarea păcii.

Pentru traducerea în viață a sarcinilor 
ce le pune în fața colectivelor de mun
citori, ingineri și tehnicieni, planul de 
stat pe 1954, care trebuie să ridice pe o 
treaptă și mai înaltă producția și produc
tivitatea muncii, un rol deosebit îl are 
defalcarea planului până jos, care este o 
sarcină imediată a tuturor organelor de 
conducere, din toate întreprinderile

Experiența anilor trecuți, ne-a dovedit 
practic că acolo unde conducerile între
prinderilor, organizațiile de partid și cele 
sindicale au desbătut și prelucrat sarci
nile de plan pe secții, brigăzi, echipe și 
oameni, planul de stat a fost îndeplinit 
și chiar depășit în mod ritmic. In raionul 
nostru, avem numeroase exemple de' în
treprinderi, secții și brigăzi care datorită 
unei juste defalcări a planului, cât și în 
urma unei bune organizări a desfășurării 
procesului de producție, au reușit să-și în
deplinească cu mult înainte de termen 
sarcinile ce le reveneau pe anul 1953 și să 
lucreze în contul anilor viitori.

Așa de pildă, grupul minelor de fier 
Ghelar, cane a defalcat în mod just și la 
timp planul de producție, pe sectoare, ori
zonturi și echipe, a reușit să-și îndepli
nească sarcinile de plan cu o lună înain
te de termenele fixate.

Dacă în cursul anului care a trecut au 
fost obținute sudcese importante din acest 
punct de vedere, apoi trebuie spus că 
nu toate întreprinderile au luat măsuri 
din timp pentru a asigura îndeplinirea 
planului de producție. Au existat unități 
și secții în raionul nostru, care nu au a- 
cordat o suficientă importanță defalcării 
și repartizării juste a sarcinilor de plan, 
lucru care a dus la îngreunarea și chiar 
frânarea elanului creator al maselor mun
citoare

La grupul minelor de fier Teliuc, spre 
exemplu, sarcinile de plan, în anul trecut, 
au fost repartizate într’un mod cu totul 
defectuos, fapt care a făcut ca unele echipe 
să nu-și poată realiza prevederile de plan, 
întrucât defalcarea a fost făcută fără să 
se țină cont de efectivul existent al echi
pelor, s’au de condițiile de le prezintă fie
care loc de muncă. In unele întreprinderi 
cum ar fi : Trustul Nr. 4 Construcții, 
C.S ,,Gh Gheorghiu-Dej” Hunedoara și

W

prinderi, nu au

uzina „Victoria” Că- 
lan, comitetele de în
treprindere și condu
cerile acestor între

ținut cont de importanța 
ce o prezintă defalcarea planului la timp, 
până jos și nu au depus o susținută mun
că dela începutul anului în ceeace pri
vește popularizarea sarcinilor de plan, 
cât și o bună aprovizionare a sectoarelor 
de producție cu materii prime necesare.

Lipsurile manifestate în anul trecut cu 
privire la defalcarea justă și imediată 
a planului de stat, nu a constituit în acest 
an pentru aceste întreprinderi o adevărată 
școală și o preocupare de seamă în ceeace 
privește lichidarea lipsurilor. Așa se face 
că la data de 6 Ianuarie a. c., aceleași 
întreprinderi mai sus amintite, nu au 
reușit să defalce și să prelucreze planul 
de producție pe secții, brigăzi, echipe și 
oameni. Această atitudine de tărăgăneală 
nu a dat de gândit comitetelor de între
prindere, organizațiilor de partid și co
lectivelor de conducere a acestor între
prinderi, că prin nedefalcarea și neprelucra- 
rea planului la timp, muncitorii nu pot 
să înceapă organizarea întrecerii socialis
te, să-și ia angajamente pe bază de con 
tracte cu obiective concrete, specifice fie
cărui loc de muncă.

Toate lipsurile manifestate până în pre
zent, față de cea mai importantă sarcină 
care stă în această perioadă la ordinea, 
zilei, trebuesc lichidate în cel mai scurt 
timp și să se ia măsuri imediate pentru 
defalcarea planului.

In perioada actuală când lupta pentru 
plan a luat un avânt deosebit, un rol im
portant îl joacă desfășurarea unei vaste 
munci politice, unde organizațiile de par
tid au datoria chiar dela început să 
organizeze și să îndrume munca de agi
tație în rândul muncitorilor, să instruiască 
temeinic colectivele de agitatori, care să 
țină convorbiri individuale și la fiecare 
loc de muncă, să antreneze întreaga masă 
de muncitori în îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Deasemeni, comitetelor de întreprin
dere le revin sarcini deosebite în ceeace 
privește intensificarea întrecerii socialis
te, eliminarea și Combaterea formalismu
lui în întrecere, în general supraveghe
rea îndeplinirii ritmice și fără „asalturi” 
de sfârșit de lună a planului de produc
ție care periclitează viața utilajului, care 
au repercursiuni asupra prețului de cost 
al produselor.

Lupta pentru cât mai multe economii, 
descoperirea și valorificarea inepuizabile
lor rezerve interne, complectarea zilnică 
a graficelor de producție, precum și sti
mularea inițiativelor izvorîte din sânul 
maselor de muncitori și tehnicieni, trebue 
să constitue pentru toate organele de par
tid și sindicale din întreprinderile raio
nului nostru, sarcina de căpetenie pentru 
înfăptuirea mărețului program elaborat 
de Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 
19 20 August 1953, privind creșterea pro
ducției și productivității muncii în scopul 
ridicării nivelului de trai, material și cul
tural al celor ce muncesc.

Răspunsurile lui 6. M. Malencov
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 

la întrebările cl-lui Kingsbury Smith
MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans

mite :
Ziarele din 1 Ianuarie publică răspunsu

rile lui G. M. Malencov, .președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., la în
trebările d-lui Kingsbury Smith.

La 28 Decembrie 1953, d-1 Kingsbury
Smith, directorul general pentru Europa 
al agenției americane „International News 
Service”, a adresat lui G. M. Malencov 
cu prilejul Anului Nou rugămintea de a-i 
răspunde la câteva întrebări.

Dăm mai jos întrebările d-lui Kingsbury 
Smith și răspunsurile lui G. M. Malencov :

Prima întrebare : Care sunt urările dvs. 
pentru poporul american în anul 1954 ?

Răspuns : Urez din toată inima poporu
lui american fericire și viață pașnică. 
Urez poporului american succes în dezvol
tarea legăturilor de prietenie cu toate 
popoarele și rezultate rodnice în nobila 
acțiune de apărare a păcii împotriva tu
turor încercărilor de a o turbura.

A doua întrebare: Sperați că noul an 
va fi marcat de o întărire a legăturilor 
de prietenie dintre popoarele Americii și 
Rusiei ?

Răspuns : In primul rând ar fi de dorit 
îmbunătățirea relațiilor dintre țările noa
stre. Eu cred că nu există piedici obiec
tive în calea îmbunătățirii în noul an a 
relațiilor dintre Uniunea Sovietică și 
S.U.A. și a întăririi legăturilor tradițio
nale de prietenie dintre popoarele țărilor 
noastre. Și sper că așa va fi.

A treia întrebare: Cum apreciați dvs. 
posibilitățile de menținere a păcii în în
treaga lume și de slăbire a încordării 
internaționale în anul 1954 ?

Laminate peste plan
încă din luna Decembrie, muncitorii, 

inginerii și tehncienii secției laminoare 
dela combinatul siderurgic „Gh. Gheor
ghiu-Dej” Hunedoara, și-au pregătit și re
parat agregatele și mașinile la dare lu
crează, pentru ca începând cu noul an 
să pornească cu hotărîre lupta pentru 
îndeplinirea planului. Astfel ei au reușit să 
obțină frumoase succese în producție 
chiar din primele zile ale noului an. Intre 
1 și 4 Ianuarie, a. c., schimbul condus de 
maestrul Trifu Ioan, a înregistrat o de
pășire de plan de 9,3 la sută. Printre 
muncitorii care au obținut cele mai fru
moase rezultate în acest schimb, se nu
mără prim laminatorul Andrășescu loan, 
manevrantul Băidan Petru și alții.

In prima zi din noul an de muncă
Pășind în anul 1954, cel de al 4-lea 

an al cincinalului, muncitorii și tehnicie
nii dela minele de fier Ghelar, mun
cesc cu adâncă însuflețire pentru a ob
ține nod și noi succese în producție.

Astfel, în prima zi din noul an de mun
că, brigada Nr. 30 dela orizontul tinere
tului. condusă de stahanovistul Alic Io
sif (Băloni) folosind metoda graficului ci
clic a scos la suprafață cu 76 la sută 
mai mult minereu peste plan, iar brigada 
42 dela orizontul Nr. 2, condusă de sta- 
hanovistul Lupu Ioachim, printr’o mai 
bună organizare a locului de muncă, a

Răspuns : Toate popoarele sunt insetate 
de o pace trainică și există posibilități 
favorabile pentru slăbirea continuă a în
cordării internaționale în anul 1954. Gu
vernele, și în primul rând guvernele ma
rilor puteri, nu pot să nu-și plece ure
chea la glasul popoarelor și nu pot să nu 
țină seama de năzuința lor crescândă spre 
o pace trainică.

In ceeace privește Guvernul Sovietic, 
el a făcut, face și va face și de aici îna
inte totul pentru ca popoarele să trăiască 
în pace, pentru ca încordarea internațio
nală să fie slăbită și între state să fie. 
stabilite relații normale.

A patra întrebare : Care este, după pă
rerea dvs., cel mai important pas care 
ar putea fi întreprins în interesul păcii 
în întreaga lume în anul 1954 ?

Răspuns : Un astfel de pas ar fi înche
ierea unui Acord între state, în virtutea 
căruia semnatarii Acordului să-și ia an
gajamentul solemn și necondiționat de a 
n>u folosi arma atomică, arma cu hidrogen 
și alte arme de exterminare în masă. Un 
astfel de Acord ar ușura posibilitatea de 
a se ajunge la o înțelegere cu privire la 
interzicerea complectă a armei atomice 
și cu privire la instituirea unui strict con
trol internațional asupra înfăptuirii inter
zicerii de a se folosi energia atomică în 
scopuri de război.

In același timp Guvernul Sovietic ar 
considera necesar să se ajungă la o în
țelegere cu privire la reducerea consi
derabilă a tuturor celorlalte tipuri de ar
mament și a forțelor armate.

Toate acestea ar micșora, fără îndoială, 
cheltuielile de stat pentru nevoile mili
tare și ar ușura situația economică a 
populației.

Organizându-și temeinic munca, pe baza 
experienței căpătate în anul trecut și a- 
jutat fiind de manevrantul Toipliceanu 
loan și prim laminatorul Ilea Iordan, 
schimbul în fruntea căruia se află An
drășescu Gheorghe, a dat în aceiași pe
rioadă peste prevederile planului cu 17,8 
la sută mai multe laminate. Succese de 
seamă au obținut deasemeni și sorta- 
torii Ghiciuș Ștefan și Fântână Nicolae 
care și-au îndeplinit planul de producție 
cu 107,13 la sută, respectiv 109,87 la sută. 
Prin obținerea acestor succese, s’a reușit 
ca pe întreaga secție laminoare planul 
să fie depășit în acelaș timp cu 8,3 la 
sută.

dat peste prevederile planului cu 75 la 
sută mai mult minereu. In acelaș timp 
minerii din echipa 65 dela orizontul Nr. 
4, conduși de fruntașul în producție Poan
ta Ioan, au extras cu 37 la sută mai mult 
minereu. La fel și brigăzile 53 și 55 deda 
roizontul Nr. 3, conduse de stahanoviștii 
Oncoș Gheorghe și Florean loan, chiar din 
prima «ră a noului an de muncă, au pă
șit cu încredere în forțele lor pentru a da 
tot mai mult minereu pentru furnalele 
combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej” Hunedoara, reușind astfel să-și de
pășească planul de producție cu 30—35 
la sută.



Calea sigură pentru dezvoltarea creșterii animalelor 
în anii 1954—1956, în patria noastră

In cadrul celei de a doua sesiuni a 
Larii Adunări Naționale, deputății au vo- 
iat noua Lege privitoare la măsurile pen- 
iru dezvoltarea creșterii animalelor în 
anii 1954—1956 — Lege care dovedește pe 
deplin preocuparea de frunte a partidu
lui și guvernului nostru în lupta pentru îm
bunătățirea continuă a nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

In anii puterii populare, țăranii cu gos
podării individuale și cei din gos
podăriile colective au obținut suc
cese remarcabile în creșterea animalelor. 
In țara noastră în anul 1953 numărul bo
vinelor, porcinelor, ovinelor, etc. a de
pășit pe cel antebelic. Din 1948 și până în 
1953, numărul bovinelor a crescut cu 490.000 
capete, iar cel al porcinelor cu peste 2.000.000 
capote. Cu toate aceste succese, creșterea 
animalelor este încă nesatisfăcătoare da
torită consumului din ce în ce mai mare 
în gospodăria individuală și a consumului 
îin orașe care a dus la o neconcordanță 
între nevoile populației și resursele exis
tente de animale și produse animale.

Analizând cauzele rămânerii în urmă a 
creșterii animalelor, noua Lege votată de 
Marea Adunare Națională subliniază că 
numeroase lipsuri care au dus la această 
neconcordanță între nevoile populației și 
resursele existente de animale se datoresc 
unor lipsuri semnalate în producția de 
furaje, în neatenția față de reproducția ani
malelor, în neaplicarea pe scară largă a 
științei și experienței fruntașilor în ceiace 
privește sporirea producției de furaje cât 
și în creșterea animalelor. Aceste lipsuri 
semnalate de Lege, se datoresc în mare 
măsură sfaturilor populare raionale și 
comunale, care nu s’au ocupat în mod 
permanent de dezvoltarea acestei ramuri 
agricole și care nu au stimulat mai în
deaproape gospodăriile țărănești indivi
duale în creșterea animalelor.

Legea elaborată de Marea Adunare Na
țională stabilește că sarcina principală o 
constitue îmbunătățirea simțitoare a apro
vizionării populației muncitoare cu carne 
șe și sate cu produse alimentare, și a in
dustriei ușoare cu materii prime. In acest 
scop ea trasează un mare program de 
măsuri care să contribue la sporirea apro
vizionării populației muncitoare cu came 
și produse de came. Pentru aceasta este 
necesar să se sporească productivitatea 
animalelor, să se lărgească suprafețele 
însămânțate cu plante furajere, îmbună
tățirea fânețelor și pășunilor, să se in
troducă pe scară înaltă mecanizarea în 
domeniul creșterii animalelor și să se asi
gure efectivului de animale adăposturi pen
tru îngrijirea, păstrarea și creșterea lor 
rațională.

îndeplinirea acestor măsuri depind în 
mare parte de felul cum țăranii munci
tori sunt îndrumați în mărirea și îmbu
nătățirea șeptelului prin cointeresarea lor; 
depinde de întărirea organizatorică eco
nomică a gospodăriilor agricole colective 
și a întovărășirilor agricole, etc.

Toate aceste măsuri propuse de Lege și 
aplicate, vor face ca în anul 1956 în țara 
noastră să avem 4.930.000 capete bovine, 
13.800.000 ovine, 4.600.000 porcine, 1.240.000 
cabaline, 1.000.000 iepuri de casă, 1.100.000 
stupi de albine, etc.

Sporirea continuă a productivității ani
malelor, prin măsurile luate de Lege, tre- 
bue să ducă în așa fel încât la sfârși
tul anului 1956 producția de lapte pe cap

Zilele trecute copiii țăranilor muncitori 
din satul Boș, au petrecut împreună cu 
părinții lor, clipe de bucurie și fericire 
produse de tradiționala sărbătorire a po
mului de iarnă, care a avut loc în sala 
frumos împodobită a căminului cultural. 
Programul artistico-cultural, prezentat cu 
această ocazie, de către colectivul cămi
nului cultural, a fost executat cu multă 

de vacă să fie de 1300 litri, producția de 
ouă de 80—90 bucăți pe găină, etc. Dea- 
semeni, Legea prevede că în anul 1956 
cultivarea plantelor furajere să se extin
dă pe o suprafață de 1.300.000 ha. Rea- 
lizându-se toate aceste prevederi, se va 
asigura o largă sporire a veniturilor și 
consumurilor proprii, ale. gospodăriilor in
dividuale și ale gospodăriilor agricole co
lective și o sporire însemnată a consu
murilor oamenilor muncii dela orașe. In 
acest fel resursele fondului de stat, care 
constitue baza sporirii consumului oame
nilor muncii dela orașe, va crește în 1956 
față de 1953 la carne și grăsimi cu circa 
140.000 tone, la lapte de vacă cu circa 
1.100.000 hectolitri, la lână cu circa 4.000 
tone, la ouă cu circa 200.000.000 bucăți.

In problema creșterii bovinelor Legea 
dă indicații precise cum trebue desfășu
rată munca pentru sporirea numărului 
lor, felul cum sfaturile populare și uni
tățile agricole socialiste trebue să se ocu
pe de această problemă. Astfel, pentru 
creșterea animalelor trebue dusă o mun
că susținută în vederea îmbunătățirii ra
selor de vite specifice regiunilor țării noa
stre, trebue asigurată asistența zootehnică 
și veterinară, precum și asigurarea tau
rilor de rasă superioară pentru întregul 
efectiv de vaci.

Pentru îmbunătățirea calității și spori
rii resurselor de carne, sfaturile popu
lare vor trebui să dea îndrumări precise 
gospodăriilor agricole colective și gospo
dăriilor individuale privitoare la măsu
rile economico-organizatorice pentru în- 
grășarea și condiționarea bovinelor, etc. 
Legea mai prevede acordarea de credite 
gospodăriilor agricole colective necesare 
procurării de animale și materiale de 
construcții cât și ajutor din partea S.M.T.- 
urilor pentru executarea lucrărilor la ba
zele furajere, precum și ajutorul specialiș
tilor, etc. Deasemeni, Legea prevede acor
dări de credite gospodăriilor individuale 
necesare cumpărării de animale, iar ță
ranii care pe baza liberului consim
țământ vor creia întovărășiri de creștere 
a animalelor, vor primi ajutoare însem
nate.

Pentru dezvoltarea rapidă a creșterii 
animalelor guvernul nostru acordă o mare 
atenție G.A.S. și altor întreprinderi agri
cole zootehnice. In acest scop, Legea pre
vede o serie de măsuri privitoare la spo
rirea numărului de reproducție pe care 
G.A.S. și alte instituții agricole zooteh
nice le vor preda spre vânzare.

Legea mai arată că întreprinderile in
dustriale și instituțiile de stat vor creia 
ferme zootehnice anexe, sub directa lor 
conducere și sub controlul de specialitate 
al Ministerului Agriculturii și Silviculturii.

Specialiștilor care se vor evidenția în mod 
deosebit în creșterea de rase noi, li-se 
va putea decerna titlul de „Zootehnist 
Emerit” al R.P.R., „Medic Veterinar Eme
rit”, iar fruntașilor din sectorul zootehnic 
care vor obține indici superiori în creș
terea efectivelor de animale și în ridica
rea productivității lor vor primi insigna 
„Evidențiat în. Agricultură”.

Raionul nostru prin poziția geografică 
pe care o are în cadrul regiunii Hune
doara, prezintă perspective multilaterale 
pentru desvoltarea creșterii animalelor, 
perspective care pot fi duse cu succes la 

Sărbătorirea pomului de iarnă în
străduință și măiestrie de către artiștii 
amatori, făcând ca veselia să devină și 
mai accentuată în rândul participanților.

După aceasta s’a trecut la împărțirea 
darurilor pentru copiii țăranilor muncitori 
care au constat în: cărți, caiete, pache
țele cu bem1—ne, pânzeturi, etc. Nespus 
de mare era bucuria țăranilor muncitori, 
care privindu-și cu dragoste copiii în- 

îndeplinire, pe bara măsurilor indicate de 
Lege.

întrucât dezvoltarea creșterii animale
lor ocupă un loc primordial în economia 
națională, nouă tehnicienilor dela Secțiu
nea Agricolă a raionului Hunedoara, ne 
revine o sarcină importantă și de mare 
răspundere, în scopul desvoltării și creș
terii animalelor de rasă ca : Pintzgau în 
comunele Cerbăl, Lelese, Bunila, Topli- 
ța, Ghelar și a rasei Siementhal în comu
nele de șes ca : Rapolt, Băcia, Streisân- 
georgiu, etc., prin aplicarea măsurilor de 
ameliorare a efectivelor de animale prin 
selecție, precum și încrucișarea animale
lor puțin productive cu reproducători de 
calitate superioară îmbunătățindu-se to
todată condițiile de hrană și adăpost pen
tru a favoriza desvoltarea lor în direcția 
cerută.

Pentru ameliorarea raselor de porci în 
raionul nostru se va duce o muncă in
tensă pentru creearea unei noi varietăți 
de porci și anume: „Porcul de Strei”. 
Pentru ameliorarea raselor de oi cu lână 
groasă existente în raionul nostru, se va 
extinde și mai mult metoda însămânță- 
rii artificiale la oi, utilizându-se în acest 
fel un număr redus de berbeci cu lână 
fină din cei mai valoroși, iar problema 
țigaizării va fi extinsă și în comunele de 
munte unde condițiile sunt optime.

In sectorul creșterii păsărilor la stațiu
nea de incubație din Simeria, care are o 
capacitate de 2500 ouă, se vor lua măsuri 
depe acum ca în această stațiune să se 
încadreze tehnicieni avicoli, calificați, 
și să se procure utilajele necesare 
ca prin aceasta stațiunea să poată livra 
sectorului socialist și individual din agri
cultură, pui de găină și de rață contri
buind astfel la ameliorarea rasei locale 
de păsări.

In scopul sporirii producției de miere și 
folosirea albinelor la mărirea producției 
la ha. a culturilor agricole prin poleni
zarea culturilor și livezilor, tehnicienii 
cecției agricole dela raionul nostru au în
tocmit o hartă a zonelor melifere în cola
borare cu Ocolul Silvic, Hunedoara și 
Simeria, pentru a se putea practica ast
fel stupăritul în zonele bogate în floră 
meliferă.

Tehnicienilor agronomi în colaborare cu 
zootehnicienii .din cadrul secțiunii agricole 
a sfatului popular raional le revine sar
cina de a aplica și introduce metodele 
agrotehnice sovietice, precum și aplicarea 
Complexului Docuceaev — Costâcev — Wi
liams, ca mijloc de luptă contra secetei 
și mărirea fertilității solului. Aplicarea 
complexului în agricultură implică intro
ducerea sistemului de asolament cu ier
buri perene. Pentru a putea creia nece
sarul de semințe pentru asolamentul fu
rajer, trebue să pornim cu mult elan la 
înființarea de câmpuri de înmulțire a 
ierburilor.

Prin punerea în aplicare a măsurilor 
indicate de noua Lege, privitoare la creș
terea animalelor, populația muncitoare 
dela orașe și sate va primi tot mai multe 
produse alimentare.

Pentru oamenii muncii din țara noastră, 
noua Lege votată de Marea Adunare Na
țională constitue calea sigură în dezvol
tarea agriculturii noastre, în satisfacerea 
necesităților mereu crescânde ale oame
nilor muncii.

Ing. BARNA PETRU

satul Boș
cărcați cu daruri, luau și ei parte la marea 
lor fericire.

Festivitatea pomului de iarnă din satul 
Boș — la reușita căruia au contribuit, or
ganizația de bază P.M.R., întregul colectiv 
al căminului cultural și nenumărați ce
tățeni, da : Moise Ioan (Boagă), Udrea A- 
dam, învățătorul Smăfănidoiu Marin cu 
soția și alții — s’a încheiat cu prezentarea 
unui film.

RECENZIE

„BURSUCII" 1
— roman — 

dc L. LEONOV
Acțiunea romanului „Bursucii” se dcsfH 

șoară începând din anii premergători MaS 
rei Revoluții Socialiste din Octombrie șl 
în perioada războiului civil.

Primele capitole ale romanului, zugrăl 
vesc tabloul sumbru al mahalalei mosco^ 
vite Zariadie în anii regimului țarist. Im 
această mahala trăesc negustori cruzi și' 
lacomi, (cum e Piotr Secretov patronul 
tractirului „Veneția”, sau băcanul Bâha- 
lov) tineri vânzători sclivistiți care nu ur
măresc decât să ia locul stăpânului lor 
și să se îmbogățească (Carasie), meșteșu
gari, săraci, roși de boală și mizerie (Du
din, Catiușa și alții). In această mahala 
trăesc și cei doi eroi principali ai ro
manului — Pavel și Semion, copiii unui 
țăran mijlocaș, luați de negustorul Bâha- 
lov să muncească în prăvălia lui.

Leonov înfățișează viața celor doi eroi 
ai săi în lumina împrejurărilor sociale 
care determină formarea caracterelor lor 
și a atitudinii fiecăruia față de viață. Pa
vel de pildă, în urma unei jigniri sufe
rite din partea patronului, pleacă dela a- 
cesta și intră ca muncitor într’o fabrică. 
Acolo va deveni el un proletar conștient 
de misiunea clasei lui, acolo va lua el 
cu hotărîre drumul revoluției, drumul 
luptei consecvente împotriva exploatării. 
Semion în schimb va rămâne mai departe 
în Zariadie, se va împăca curând cu via
ța pe care o ducea, va începe să nu
trească visuri de înavuțire, iar după 
Marea Revoluție va trece de partea con
trarevoluționarilor. Astfel el va devenii 
șeful „bursucilor”, șeful unui grup de ță
rani care, ațâțați de chiaburi, se răscu- 
laseră împotriva Puterii Sovietice.

Este impresionant descris în roman, mo
mentul întâlnirii în pădure între Pavel, 
acum bolșevicul „Anton”, comnadantul 
unui detașament trimis -să lichideze răs
coala, și Semion „bursucul” căpetenia răs- 
culaților. Tăria morală a Iui Pavei, orizon
tul lui politic limpede, conștiința justeței 
cauzai pentru care luptă, apar în cadrul 
acestui moment cu și mai multă putere, 
în contrast cu confuzia și frământarea 
oarbă, anarhică în care se sbate fratele 
său Semion. Pavel arată fratelui său șu
brezenia drumului pe care aceștia l-au 
apucat, iminenta lor cădere. Și realita
tea confirmă foarte curând adevărul cu
venitelor lui Pavel. Nemaiputând trăi 
în fundul pădurii în care se ascun- 
seseră, departe de casele și pământul lor, 
„bursucii”, își vor părăsi in scurtă vreme 
comandanții și se vor întoarce la viață. 
Semion va rămâne astfel singur, izolat, 
dându-și seama tot mai mult de in- 
justețea luptei sale, prăbușindu-se la sfâr
șit odată cu prăbușirea lumii vechi pe 
care o apărase.

Scris cu o rară măestrie de povestitor, 
romanul „Bursucii” rămâne in literatura 
sovietică, ca o operă deosebit de valoroa
să, ca un tablou viguros, realist și plin 
de culoare a unei epoci de răscruce din 
viața poporului rus.
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VIAȚA de PARTID

Pentru o mai bună organizare a serviciului transporturi 
din C- S. „Gheorghe Gheorghiu-Dej**

De mai multe luni secția C.F.U. a com
binatului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” 
Hunedoara, nu-și îndeplinește planul 
de transporturi, fapt ce a dat naștere la 
o serie de deficiențe, împiedecând rea
lizarea planului de producție a secțiilor 
de bază a combinatului, din cauză că tre
nurile cu materii prime, vagoanele mi
cuțe pentru zgură și celelalte mijloace 
rulante, sunt expediate cu mari întârzieri 
de către C.F.U., secțiilor respective.

Una din principalele cauze care au dus 
la această situație, constă în faptul că 
munca .politică și organizatorică a organi
zației de bază din secție, este extrem de 
61abă și defectuoasă.

Este cunoscut faptul că succesele econo
mice, trăinicia și durabilitatea lor, de
pind în întregime de succesele muncii 
organizatorice și politice de partid. Bi
roul organizației de bază a secției C.F.U. 
încearcă să motiveze la fel ca și Direcția 
Transporturilor și Direcția Tehnică a 
combinatului, neîndeplinirea planului de 
transport numai prin „cauze obiective”. 
In loc să analizeze în spirit critic și auto
critic problemele de producție ale secției, 
să ia poziție critică față de lipsurile 
sale și ale conducerii administrative a 
lecției, biroul organizației de bază se mul
țumește să constate în mod pasiv că o 
serie de vagoane se defectează din cauza 
supraîncărcării, iar alte serii de locomo
tive din cauza că nu sunt întreținute în 
condiții optime, că lipsesc instalații de 
apă, cărbuni și nisip, iar din cauza în
treruperii curentului electric se produc' 
zilnic răciri la cinci — șapte locomotive 
pe timp de 4—12 ore.

Dar a întreprins oare biroul vre-o ac
țiune de mobilizare a comuniștilor, a mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor, dor
nici de muncă rodnică și de succese, în 
vederea lichidării lipsurilor ? A reușit 
oare biroul să mobilizeze conducerea ad
ministrativă a secției pentru descoperirea 
și folosirea numeroaselor rezerve interne 
existente, pentru luarea tuturor măsuri
lor tehnico- organizatorice în vederea în
deplinirii planului ?

De felul cum și-a dus munca organiza
ția de bază, dă răspuns însăși situația 
existentă.

Este un lucru elementar, căci sprijinul 
principal al biroului în conducerea eco
nomiei și a vieții de partid, îl constitue 
comuniștii.

Dar biroul care se compune din tovarășii 
Crăciunescu loan, Suciu Silviu, Brănescu 
Sabin, Babarți Nicu, Pădure Elena, în 
frunte cu tovarășul Zăvoian secretar, s’a 
lipsit de acest important ajutor, subapre- 
ciind și sprijinul agitatorilor. Astfel, agi
tatorii nu au fost tastruiți asupra sarci
nilor ce le revin, comuniștii nu au fost 
îndrumați cum să se ocupe de munca po
litică, de problemele producției. Subapre
cierea activității membrilor de partid, a 
mers atât de departe, încât ei nici nu 
au fost informați despre faptul că secția nu 
se achită de principala îndatorire față de 
stat și față de oamenii muncii, aceia de 
a-și îndeplini planul de transport. Aceas
ta a contribuit ca, comuniștii și agitatorii 
să neglijeze munca de educare a masei în 
spiritul atitudinii socialiste față de mun
că, în spiritul respectării stricte a disci
plinei de plan. Ba siwt unii membri' de 
partid, chiar din birou ca de pildă, Su- 
lică Gheorghe care dau dovadă de atitu
dine înapoiată în muncă.

In activitatea biroului organizației de 
bază, s’a cuibărit birocratismul și formai 
lismul. In locul muncii vii, concrete, a 
trecut conducerea „în general”. Membrii 
biroului în frunte cu secretarul, sunt 
rupți în bună măsură de viața secției, iar 
legătura cu membrii de partid din secție 
și cu muncitorii fără de partid o au 
„prin treacăt”.

Eficacitatea muncii de partid în secție 
depinde în mare măsură de sprijinirea 
conducerii administrative de către or
ganizația de partid. In lobul unei analize 
adânci, multilaterale a cauzelor neînide- 

plinirii planului, pe baze de rapoarte 
bine pregătite și documentate, biroul a 
organizat cu conducerea administrativă a 
secției un fel de ședințe așa zise „ope
rative” cu un număr restrâns de partici
pant- La ultima ședință de acest gen care 
s’a ținut la începutul lunii Decembrie 
1953, au fost prezentate câteva referate 
verbale improvizate, în Care se justifica 
neîndeplinirea planului, înșirându-se din 
nou aceleași „cauze obiective”. Asemenea 
ședințe în care critica ascuțită este înlo
cuită Cu atmosfera călduță de înțelegere 
reciprocă față de greșelile proprii și de 
greșelile comune, nu au deloc darul să 
mobilizeze pe nimeni, ci dimpotrivă în
tăresc tendințele de autoliniștire și batal 
ale biroului organizației de bază și ale 
conducerii administrative.

Pârghia principală în lupta pentru în
deplinirea planului o constitue întrecerea 
socialistă. Organizația de bază a secției 
C.F.U. nu se ocupă de conducerea politică 
a întrecerii, nu îndrumă comitetul de 
secție în vederea intensificării întrecerii 
socialiste, pentru însușirea și extinderea 
metodelor înaintate de muncă, stimularea 
inițiativelor valoroase de jos, folosirea 
maximă a tehnicii. Biroul organizației de 
bază se mulțumește să lase întrecerea să 
meargă „dela sine”. Evidența întrecerii, 
publicitatea în jurul ei, sunt inexistente.

Munca politică de masă în general este 
neglijată și mai ales nu este legată de 
sarcinile îndeplinirii planului. Biroul s’a 
preocupat insuficient de folosirea gazetei 
de perete, iar agitația vizuală a fost lă
sată pe plan secundar.

Pe lângă toate aceste lipsuri ale birou
lui organizației de bază o mare răspundere 
pentru cauzele care au dus la această 
situație de dezorganizare a transporturi
lor, o poartă și comitetul de partid al com
binatului care a permis ca Direcția Ge
nerală, împreună cu Direcția Tehnică și 
Direcția Transportului a combinatului să 
aibă o atitudine de desinteres față de 
problema transporturilor.

Așa se face c'ă Direcția Generală în 
frunte cu tovarășul Bontea Ștefan a că
zut de acord cu demontarea depoului ve
chi de locomotive, fără ca depoul nou 
să fie terminat, din motivul că Direcția 
Generală a primit o dispoziție specială 
dela forurile superioare în această pri
vință, lucru be a făcut ca acum, în plină 
iarnă locomotivele să fie reparate cu mari 
întârzieri, pe locurile unde strat defectate, 
sub cerul liber. Desinteresată fiind de 
treburile transporturilor, Direcția Gene
rală nu a controlat îndeaproape dispozi
țiile date și nu a tras la • răspun
dere Direcția Transporturilor care din 
lipsa complectă de rezervă de cărbune și 
a stocului necesar pentru consumul zilnic, 
s’a folosit numai de lignit, distrugând cu
tiile de foc la un mare număr de loco
motive.

Cu toate că au fost luate hotărîri de 
către biroul Comitetului raional de Partid, 
în privința terminării în cel mai scurt 
timp a noului depou și aprovizionarea 
locomotivelor din combinat cu cărbune 
brun și altele, încă nu sau luat măsuri. 
Este știut că pentru un comunist hotă- 
rîrea partidului este o indicație indiscu
tabilă de a acționa, de a traduce în via
ță politica partidului în sectorul în care 
i-a fost încredințat. Insă ou toate acestea 
tovarășul Bontea Ștefan nu se îngrijește 
în suficientă măsură să asigure îndepli
nirea cu succes a hotărîrii partidului în 
combinat, a cărei conducere i-a fost în
credințată.

In c'eeace privește Direcția Tehnică a 
cărei conducere i-a fost încredințată cu 
.câțiva ani în urmă tovarășului inginer Mi- 
clea Romulus, care ajungând în acest 
mare post, dela o muncă de mai mică 
răspundere, a devenit îngâmfat, s’a rupt 
de masă, și a încetat să mai ia seama de 
critica de jos. El se preocupă extrem de 
puțin de treburile transporturilor negli
jând complect activitatea acestuia. Așa se 
explică faptul că executarea lucrărilor de 
construcție a depoului nou, să fie înce

pută numai de câteva zile, dar și aceasta 
numai de mântuială, pentrucă Direcția 
Tehnică, cu toate că are la dispoziție zeci 
de autodescărcătoare, care stau nefolosite 
de o lună de zile la Bârcea, nu au fost 
puse la dispoziția executării construcției 
depopului. Izolându-se de masă Direcția 
Tehnică dă dovadă de miopie politică și 
face greșeli mari în muncă. Ea a primit 
semnalări cu privire la starea nesa
tisfăcătoare și strangularea liniilor de 
deservire a furnalelor timp de 4 luni de 
zile, care se putea evita printr’o legă
tură simplă și totuși nu a luat măsuri, 
cu toate că în privința aceasta a fost 
sesizată și de către comitetul de partid 
al combinatului. Dar nu numai atât, au 
fost luate hotărîri de către partid și 
tot nu s’a făcut nimic. Astfel de acti
viști ca tovarășul Miclea Romulus care 
consideră că hotărîrile nu sunt făcute 
pentru ei, că le este permis orice, trebue 
să fie trași la răspundere.

Vinovat se face și fostul director al tran
sporturilor tovarășul Stoica în neîndepli
nirea planului de producție la secția 
C.F.U., care fiind în fruntea acestui ser
viciu până acum câteva săptămâni, a for
mat o familiuță lăsând ca munca în ca
drul acestei secții să se desfășoare la voia 
întâmplării. Așa se face că impiegații 
Ionescu din sectorul 3, Câmipeanu dela 
furnalul 6, și Oproiu din secția II-a, în 
loc să dea dovadă de înaltă răspundere 
față de muncă, au desconsiderat serviciul, 
punându-și mai presus interesele perso
nale decât cele generale, părăsind de ne
numărate ori serviciul sub pretextul că 
locomotivele sunt defecte, și în timpul cât 
se repară nu au ce să facă. Astfel de 
elemente indiferente față de serviciu, care 
pun liniștea lor personală mai sus de in
teresele statului și partidului, nu au ce 
căuta în posturi de răspundere. Se bu- 
nosc deasemenea conducătorii din cadrul 
secției C.F.U., care cu îngăduința organi
zației de bază au tăinut adevărul des
pre starea reală a lucrurilor din caărul 
C.F.U.-ului, prezentând într’o lumină tran
dafirie rezultatele nesatisfăcătoare în 
muncă. Astfel de conducător este to
varășul Inginer Ilieș, care a dat dovadă 
de un dezinteres total în privința repa
rării „Diesel”-lor, iar când a fost tras la 
răspundere pentru lipsa de interes față 
de neîndeplinirea sarcinilor, a încteput să se 
văicărească la fel ca și tov. Galamboș, 
că nu sunt ajutați destul în muncă și 
că de aceia nu pot să-și îndeplinească 
sarcinile. In parte ei au dreptate. Văică
reala nu stă însă bine conducătorilor. 
Acești conducători care nu dau dovadă, 
de energie și perseverență în lupta pen
tru traducerea în fapt a hotărîrilor 
partidului și statului care nu se sinchi
sesc de faptul că la ei treburile merg 
prost încetează de a mai fi conducători.

La nenumăratele lipsuri care au dus 
secția C.F.U. la această stare, putem să 
spunem de dezorganizare, se adaugă și 
faptul că serviciul cadre a combinatului 
a dat deasemeni dovadă de atitudine bi
rocratică cancelaristă, față de selecționa
rea cadrelor, împiedecând repartizarea 
justă a oamenilor și folosirea lor potrivit 
calităților lor politice și profesionale.

Față de multiplele lipsuri existente la 
serviciul transporturi, organele competen
te trebue să treacă imediat la luarea mă
surilor eficace pentru îndreptarea stării 
în care se află secția C.F.U. Acolo unde 
este nevoie, organele de partid să treacă 
la sancțiuni. Organele administrative să 
aplice măsurile disciplinare în vederea 
lichidării indisciplinei care există la lo
curile de muncă, iar Direcția Generală și 
Direcția Tehnică să asigure executarea 
lucrărilor necesare pentru îmbunătățirea 
transporturilor din cadrul combinatului.

ZOLD GAVRILA
POTOPEA E.

Ne scriu corespondenții 
voluntari

Cu puteri sporite 
în noul an

Cu fiecare zi ce trece în noul oraș munci
toresc se ridică noi clădiri pentru oame
nii muncii din Hunedoara. Lupta liotărîtă 
a constructorilor, face ca ritmul construc
țiilor să devină din ce în ce mai rapid 
ca astfel clădirile să fie terminate cu 
mult înainte față de termenul planificat.

La imensul bloc cu 70 de apartamente 
care se înalță la marginile pădurii Chi- 
zid, lucrează cu multă însuflețire și e- 
chipa de zidari al iui Văduva Vasile, care 
își depășește norma cu 70—80 la sută.

La blocul 34 lucrează membrii echipei 
de zidari de sub conducerea tovarășului 
Dârlea Damian. In primele zile ale nou
lui an ei și-a-u depășit normele cu 30 la 
sută.

Munca însuflețită cu care constructorii 
noului oraș au pornit în 'noul an, va di.c'e 
ca în scurt timp noi blocuri confortabile 
să fie date în folosință harnicilor cons
tructori ai Hunedoarei.

RĂZMERIȚA AUREL 
—o—

Un nou magazin 
alimentar în Hunedoara
Lupta pentru traduc'erea în viață a ho

tărîrilor Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. 
din 19—20 August 1953, se duce cu multă 
însuflețire în orașul nostru. Pentru a sa
tisface cerințele din ce în ce mai mari 
ale populației muncitoare din orașul Hu
nedoara, Cooperativa de aprovizionare și 
desfacere „înfrățirea” a deschis în ziua de 
6 Ianuarie a. c. un nou magazin alimen
tar, care este dotat cu cele mai variate 
produse 'alimentare și industriale. La inau
gurarea magazinului au participat peste 
2000 de cetățeni care și-au manifestat dra
gostea față de partid și guvern în a că
ror preocupare stă — omul și nevoile sale.

încă din primele zile noul magazin a 
deservit cu produse alimentare și indus
triale un mare număr de cetățeni.

DAVID STELIAN 
—o —

Mai mult minereu prăjit 
furnalelor

Colectivul de muncitori din cadrul sec
torului prăjitoare al combinatului siderur
gic' „Gh. Gheorghiu-Dej”, avântați în în
trecerea socialistă au dovedit încă din pri
mele zile ale lunii Ianuarie, multă ho- 
tănîre de a da cât mai mult minereu pră
jit necesar furnalelor. Așa de pildă, mun
citorul Hanciu Nicolae, a reușit ca în pri
mele 3 zile ale lunii Ianuarie, să dea în 
medie cu 93,75 la sută mal mult minereu 
prăjit peste norma prevăzută. Cu 57,11 la 
sută și-a depășit norma în acelaș timp 
și prăjitorul Molnar Eugen, care se stră- 
duește să dea minereu prăjit cât mai mult 
și de bună calitate.

Graficul de producție oglindește viu 
realizările frumoase obținute de munci
torii sectorului prăjitoare, fapt c'are do
vedește că ei sprijină din pita pe furna- 
liștii care luptă pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan.

OȚOIU ADRIAN
—o—

Primele succese
Vârstnicii și tinerii dela atelierele de 

construcții metalice din cadrul I.C.S.H.- 
ului, pornind cu elan sporit la lucru pen
tru realizarea sarcinilor de plan prevăzu
te pe anul 1954, reușesc să înscrie fru
moase succese în muncă. De pildă, tini
chigii din brigada condusă de tovară
șul Buzea Gheorghe, precum și munci
torii din brigada lui Bute Alexandru, 
care lucrează la tâmplăria metalică, au 
realizat până în data de 7 Ianuarie zilnic 
câte 2 norme și jumătate. La fel lăcătu
șii care alcătuiesc brigada de specialitate 
condusă de Vereș Vaier au depășit în a- 
celaș timp norma în medie cu 164 la sută, 
executând lucrări de bună calitate.

Printre cei care au mai înscris frumoase 
succese în muncă, în cadrul atelierului, 
se numără și muncitorii din brigăzile con
duse de Beți Balint, Bârlea Iulian și alții.

WALKER LIVIU



Pentru triumful
In anul cure a trecut, forțele păcii din 

lumea întreagă au obținut succese mari 
în lupta pentru destinderea încordării 
internaționale — succese, care fac ca și 
în anul acesta oamenii dornici de pace și 
libertate să pășească la o luptă și mai în
suflețită. Pacea — acest cuvânt atât de 
scump oamenilor cinstiți, este rostit și 
dorit de sute de milioane de oameni fără 
deosebire de rasă, naționalitate, grad de 
cultură sau sex. Pacea, o cere și ciobanul 
din munții Anzilor și negrul de pe câm
piile Africei, pacea o dorește și sa
vantul din Moscova și minerul din Kim
berley, pacea o cere și viteazul luptător 
din Vietnam și docherul din Marsilia.

Lupta oamenilor pentru menținerea pă
cii devine tot mai semnificativă în mo
mentul actual, când în bârlogul fiarei 
fasciste reînviate se pregătește un nou 
măcel. Omenirea progresistă nu vrea răz
boi. Ea cunoaște războiul și urgiile lui. 
Omenirea dorește pace. Și iată că în pra
gul noului an, cuvântul pace a răsunat 
iar din inima celor ce clădesc comunis
mul. Cuvântul pace, este rostit în răspun
surile date de G. M. Malencov, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
la întrebările d-lui Kingsbury Smith, di
rectorul general pentru Europa al agen
ției americane „International News Ser
vice”. Glasul milioanelor de oameni so
vietici doritori de pace a fost transmis 
prin cuvintele tovarășului Malencov, po
porului american, care sub cisma exploa
tării capitaliste, luptă hotărît pentru o 
pace trainică și prietenie între popoare.

„Urez din toată inima poporului ame
rican — a spus tovarășul Malencov — fe
ricire și viață pașnică. Urez poporului a- 
merican succes în dezvoltarea legătu
rilor de prietenie cu toate popoarele și 
rezultate rodnice în nobila acțiune de a- 
părare a păcii împotriva tuturor încer
cărilor de a o turbura”. Această urare 
a conducătorului guvernului sovietic nu 
este o simplă urare oficială, ci ea este 
plină de o caldă sinceritate față de po
porul american, care alături de toate po
poarele lumii luptă pentru o pace trai
nică și o viață mai bună.

Toți oamenii cinstiți de pe întinsul glo
bului salută cu multă bucurie declarația 
tovarășului Malencov, în care se arată :... 
„că nu există piedici obiective în calea 
îmbunătățirii în noul an, a relațiilor în
tre Uniunea Sovietică și S.U.A. și întă
ririi legăturilor tradiționale de prietenie 
dintre popoarele țărilor noastre...”. Rela
țiile de tip nou care stau la baza statu
lui sovietic cu alte state și desvoltarea 
relațiilor dintre Uniunea Sovietică-și Sta
tele Unite ale Americii, au o însemnătate 
deosebită pentru toate popoarele lumii, 
deoarece de relațiile dintre aceste două 
mari puteri, depinde în cea mai mare

Cu privire la convocarea conferinței miniștrilor 
afacerilor externe la Berlin

MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 1 Ianuarie, Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a primit note iden
tice din partea Guvernelor Franței, An
gliei și S.U.A. ca răspuns la nota Guver
nului Sovietic din 26 Decembrie în legă
tură cu problema convocării conferinței 
miniștrilor afacerilor externe.

In aceste note Guvernele susmenționate

In legătură cu desemnarea unor reprezentanți ai Germaniei occidentale 
la conferința miniștrilor afacerilor externe dela Berlin

BONN (Agerpres). — A.D.N. transmite :
La Bonn a avut loc zilele trecute o șe

dință la care a participat și secretarul de 
Sfcait Hallstein și în cadrul căreia s’a dis
cutat problema desemnării unor reprezen
tanți ai Germaniei occidentale la confe
rința miniștrilor afacerilor externe dela 
Berlin.

Cu acest prilej mai mulți experți ai 
departamentului pentru afacerile externe

păcii și colaborării 
măsură soarta menținerii păcii pe întreg 
globul. Poziția Uniunii Sovietice în re
lațiile sale cu celelalte state, este bine 
cunoscută tuturor oamenilor, deoarece ia 
baza lor stă posibilitatea coexistenței paș
nice între acele țări, a căror sisteme econo
mice sau sociale sunt diferite. Tocmai 
această posibilitate a coexistenței pașnice 
între socialism și capitalism a stat și stă 
în momentul de față la baza politicii ex
terne a marelui stat sovietic.

Guvernul sovietic încă din primele zile 
ale existenței sale și până în momentul 
de față, a căutat să ducă 0 luptă neîn
cetată pentru a înlătura primejdia răz
boiului, pentru o pace trainică între po
poare. Toate actele sale adresate celorlal
te state sunt pătrunse de o curată nă
zuință pentru apărarea și menținerea pă
cii. Guvernul sovietic a luptat și luptă 
fără preget pentru destinderea încordării 
Internaționale, pentru stârpirea „războiu
lui rece”, pentru rezolvarea pe cale paș
nică a celor mai litigioase probleme. în
totdeauna când pe glob s’au ivit proble
me litigioase, Guvernul sovietic a venit 
cu propuneri sigure pentru lichidarea lor.

Rodul luptei însuflețite a Uniunii So
vietice pe arena internațională, s’a sol
dat în anul trecut cu încheierea armis
tițiului în Coreea, și crearea unor posi
bilități de încetare a focului din Viet
nam. In problema încheierii unui tratat 
de pace cu o Germanie unită și demo
crată, propunerile Uniunii Sovietice au 
drept -scop de a rezolva pe cale pașnică 
această importantă problemă care fră
mântă masele de milioane de oameni.

Răspunzând la întrebarea ziaristului 
american Kingsbury: „Care este, după pă
rerea dvs., cel mal important pas care ar 
putea fi întreprins în interesul păcii în 
întreaga lume în anul 1954 ?”, tovarășul 
Malencov a răspuns că: „Un astfel de pas 
ar fi încheierea unui Acord între state, 
în virtutea căruia semnatarii Acordului 
să-și ia angajamentul solemn și necondi
ționat de a nu folosi arma atomică, arma 
cu hidrogen și alte arme de exterminare 
în masă. Un astfel de Acord ar ușura po
sibilitatea de a se ajunge la o înțelegere 
cu privire la interzicerea complectă a 
armei atomice și cu privire la instituirea 
unui strict control internațional asupra 
înfăptuirii interzicerii de a se folosi ener
gia atomică în scopuri de război... Toate 
acestea ar micșora fără îndoială cheltu
ielile de stat pentru nevoile militare și ar 
ușura situația economică a populației”.

Aceste cuvinte rostite de tovarășul Ma
lencov au o deosbită importanță deoarece 
ele exprimă încă odată poziția fermă și 
de neclintit a Uniunii Sovietice în lupta 
pentru interzicerea armei atomice, pen

au acceptat propunerea Guvernului Sovie
tic cu privire la convocarea conferinței 
miniștrilor afacerilor externe ai Franței, 
Angliei, S.U.A. ’și Uniunii Sovietice la 25 
Ianuarie, la Berlin, și s’au declarat de 
acord ca reprezentanții Inalților comisari 
dela Berlin ai celor patru puteri să dis
cute problema clădirii în care să aibă loc 
conferința.

La 4 Ianuarie, Ministerul Afacerilor 
Externe al U R.S.S. a remis ambasadelor 

dela Bonn s’au pronunțat împotriva în
cercărilor lui Adenauer de a împiedica 
participarea unor reprezentanți din Ger
mania occidentală și răsăriteană la confe
rința dela Berlin a miniștrilor afacerilor 
externe. Aceștia s’au împotrivit ca la con
ferință să fie trimiși reprezentanți din 
rândul acelor germani care au partici
pat fie la încheierea tratatelor dela Bonn 
și Paris, fie la elaborarea planului Schu
man. Ei au declarat că socotesc necesar

între popoare
tru reducerea cheltuielilor de înarmare. 
Este în deobște cunoscută oamenilor mun
cii din țara noastră mizeria în care se 
zbat milioane de oameni din țările su
puse dolarului a căror economie este pusă 
pe picior de război. Cercurile guverna
mentale din S.U.A. și celelalte state alia
te, pălăvrăgesc despre reducerea înarmă
rilor, dar nu au pornit încă la reducerea 
lor. Focul în Coreea s’a terminat, dar gu
vernul S. U. A. totuși nu a încetat să 
reducă înarmările care apasă din ce în 
ce mai greu pe spinarea muncitorului și 
țăranului american. Iată dece reducerea 
în primul rând a înarmărilor și interzice
rea armei atomice și a celorlalte arme de 
exterminare în masă constitue condiția 
cea mai sigură pentru menținerea unei 
păc’i trainice.

Spre deosebire de țările din zona do
larului unde principala preocupare a gu
vernelor o constitue înarmarea și prin a- 
ceasta asigurarea trustmanilor cu un profit 
maximal — în Uniunea Sovetică și în 
țările de democrație populară preocuparea 
de frunte a guvernelor nu o constitue 
înarmarea, ci asigurarea satisfacerii ma
ximale a nevoilor materiale și culturale 
mereu crescânde.

In țările lagărului socialist în loc de 
obuze și tunuri aducătoare de moarte, 
se construiesc utilaje și mașini oare 
ușurează munca oamenilor. Aici se desvol- 
tă continuu producția mijloacelor de con
sum care asigură cetățenilor un trai pe 
zi ce trece mai bun.

Răspunsurile tovarășului Malencov au 
întărit și mai mult convingerea tuturor 
popoarelor care luptă pentru întărirea și 
menținerea unei păci durabile. După cum 
anunță agenția France Presse, la Washing
ton „deelajgițiile lui Malencov au fost în
registrate cu deosebit interes”, iar la Lon
dra numeroase ziare au publicat declara
ția tovarășului Malencov prezentând-o ca 
un act de pace. La Paris după cum re
latează corespondentul agenției France 
Presse „cercurile politice au exprimat sa
tisfacția față de dorința exprimată de 
Malencov de a vedea legăturile de prie
tenie între toate popoarele întărindu-se”.

Vestea declarațiilor tovarășului Malen
cov a fost primită de către poporul nos
tru muncitor cu deosebit interes, deoa
rece ele exprimă dorința tuturor popoare
lor iubitoare de pace. El vede în aceste 
cuvinte scumpe omenirii progresiste, o 
nouă manifestare a politicii de pace a 
marelui stat sovietic. Pornind cu hotărîre 
alături de popoarele din țările lagărului 
socialismului, poporul nostru condus de 
partid luptă fără încetare pentru destin
derea încordării internaționale, pentru 
triumful cauzei păcii și colaborării între 
popoare.

L. DUMBRAVA

Franței, Angliei și S.U.A. la Moscova o 
notă de răspuns în oare Guvernul Sovie
tic confirmă primirea notei Guvernelor 
Franței, Angliei și S.U.A. din 1 Ianuarie. In 
nota Guvernului Sovietic se comunică dea- 
semenea că înaltul comisar al U.R.S.S. în 
Germania a fost încunoștiințat că pro
blema clădirii în care trebue să aibă loc' 
conferința urmează să fie rezolvată de 
comun acord de reprezentanții Inalților 
comisari ai celor patru puteri dela Berlin.

să se studieze în chip amănunțit propu
nerile cuprinse în declarația Iui Walter 
Ulbricht, vicepreședinte al Consiliului de 
miniștri al R.D. Germane, arătând că nu 
se poate ignora pur și simplu conținutul 
pozitiv al acestor propuneri. Ei și-au ex
primat părerea că dacă guvernul, dela 
Bonn s’ar declara dispus să accepte un 
acord, ar fi posibilă realizarea unei în
țelegeri reciproce încă înainte de confe
rința miniștrilor afacerilor externe.

Succesele televiziunii 
în U. R. S. S.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
De curând a avut loc la cinemato

graful „Ermitage” din Moscova prima vi
zionare publică a unui program de tele
viziune transmis pe ecran mare. In aCest 
scop, sala a fost complet reamenajată. A’ 
fost instalat un sistem complex de tele
viziune produs în Uniunea Sovietică, iar 
pe plafon și pereții tapisați în mătase au 
fost montate dispozitive speciale de absor
bire a sunetului. Un proiector puternic, 
așezat în fața ecranului, a permis mări
rea imaginii și reproducerea ei pe un e- 
cran de 12 m. p.

Prezentarea la Berlin 
a filmului românesc 

„Nepoții Gornistului**
BERLIN (Agerpres). —
La 29 Decembrie 1953, în sala cine

matografului „Babylon” din Berlin a fost 
prezentat într’un cadru festiv filmul ro
mânesc „Nepoții Gornistului”, seria în
tâia. Au fost de față personalități din via
ța politică și culturală a R. D. Germana

Demisia guvernului 
italian

ROMA (Agerpres). — Agențiile de pre
să occidentale anunță că în după amia
za zilei de 5 Ianuarie primul ministru 
al Italiei, Pella, a prezentat președintelui 
Republicii, Einaudi, demisia guvernului. 
Demisia s’a produs după cinci luni de gu
vernare, în urma insuccesului lui Pella 
de a îmbunătăți poziția cabinetului său 

| în parlament prin introducerea unor noi 
miniștri dintre membrii aripei de dreapta 
a partidului democrat-creștin.

Constatări neplăcute
WASHINGTON (Agerpres).
Recent, congresmanul republican Coon 

(statul Oregon) s’a întors dintr’o călătorie 
de două luni și jumătate, în cursul că
reia a vizitat 19 țări.

„Este îngrozitor pentru un american să 
descopere străinătatea, a declarat Coon. 
Nu suntem iubiți și în spate ni se dă cu 
tifla’.

„In cursul călătoriei mele am ajuns la 
convingerea că am făcut bine votând în 
Congres împotriva ajutorului pentru străi
nătate. In mai multe țări, pe care prefer 
să nu le numesc, mi s’a dat să înțeleg 
că Statele Unite ar face mai bine dacă 
și-ar lua tălpășița ou tot programul lor 
de ajutorare a străinătății”.

PE SCURT
• După cum anunță agenția France 

Presse, la 4 Ianuarie au avut loc la Tehe
ran demonstrații la care au participat sute 
de studenți. Demonstranții au împărțit 
manifeste care cheamă la organizarea u- 
nor manifestații de protest contra sen
tinței pronunțate împotriva lui Mosaddîk. 
In timpul demonstrației poliția iraniană 
a operat mai multe arestări.

• Potrivit unui comunicat al Comisiei 
neutre de repatriere, la-6 Ianuarie va în
cepe procesul celor 19 acuzați în legă
tură cu asasinarea a patru prizonieri de 
război coreeni din lagărul 38 dela Ton- 
janni. Procesul va fi judecat de un tri
bunal militar numit de Comisia neutră 
de repatriere.

• Ziarul „Fenman” relatează că Mini
sterul de război a adoptat o hotărîre pri
vind construirea în Sudul Iranului „a 
Câtorva aerodromuri militare complect u- 
tilate”. Ziarul arată în continuare că în 
primul rând s’a hotărît construirea unor 
astfel de aerodromuri la Siraz și Isfagan, 
iar apoi la Kerman (provincia Huzistan) 
și în „alte regiuni ale țării”.

•Buletinul de informații din Guatemala 
„Correio de Guatemala” a publicat o știre 
transmisă din San-Salvador în care se a- 
rată că președintele Curții Supreme a 
dispus eliberarea eminentului activist sin
dical Salvador Cayetano Carpio, care a 
fost deținut în închisoare fără judecată 
timp de 15 luni.
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