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Înainte spre noi victorii 
în întrecerea socialistă

' In întreaga țară, oamenii muncii au 
pornit cu forțe sporite și hotărâre chiar 
din primele zile ale noului an de muncă 
lupta pentru realizarea sarcinilor celui 
de al IV-lea an al cincinalului, pentru 
înfăptuirea mărețului program de mă
suri economice adoptat de Plenara lărgită 
a C.C. al P.M.R. din August 1953 — pro
gram care are drept scop ridicarea ne
contenită a nivelului de trai, material 
și cultural al maselor populare.

Pentru obținerea de noi succese în creș
terea producției și productivității mun
cii, scăderii prețului de cost al produse
lor, descoperirii și valorificării imense
lor rezerve din sânul întreprinderilor, 
partidul ne învață că rolul ho-tărîior îl 
are munca plină de abnegație, de zi cu 
zi, procum și inițiativa creatoare a ma
selor. ca-re își găsesc expresia vie în în
trecerea socialistă, mijloc puternic de an
trenare a muncitorilor la promovarea 
noului și înlăturarea a tot ce e învechit.

In raionul nostru, în focul întrecerii 
socialiste, au crescut și s’au ridicat anul 
trecut, noi stahanoviști și fruntași în pro
ducție. care au adus îmbunătățiri de sea
mă procesului de producție. In anul 1953, 
au fost prezentate spre rezolvare numai 
la combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej”, peste 216 propuneri de inovații și 
naționalizări, dintre care cele 135 aplicate 
a făcut posibil să se realizeze economii 
în valoare de cea. 1.500.000 lei.

Continuând și pe mai departe întrece- 
irea socialistă pornită odată cu primele 
zile ale anului 1954, oțelarii din echipa 
condusă de primtopitorul Bârlea Traian 
dela cuptorul Nr. 2, au reușit ea în pri
mele 12 zile ale lunii Ianuarie, să obțină 
o depășire a graficului de producție de 
6,20 la sută și să elaboreze 2 șarje ra
pide. Aplicând pe scară tot mai largă 
înaintatele metode sovietice ca : Ciut- 
chih, Voroșin și altele, muncitorii din 
cadrul secției „piese speciale” dela uzi
na „Victoria” Călan, au înregistrat dea
semeni frumoase succese în producție. De 
pildă, brigada „Olga Bancic” în fruntea 
căreia se află stahanovista Constanda- 
che Elena, a reușit ca în perioada dela 
1—9 Ianuarie, să dea piese peste preve
derile planului cu 23 la sută.

Cu toate acestea, trebue arătat că mai 
sunt o serie de lipsuri și forme birocra
tice în conducerea întrecerii socialiste, 
în rezolvarea inițiativelor creatoare a 
maselor de muncitori. Așa se face că la 
combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej” mai sunt și astăzi încă 70 de pro
puneri de inovații care așteaptă ca direc
ția tehnică și cabinetul tehnic să hotă
rască soarta lor. In cadrul acestui com
binat^ 69,11 la sută din efectivul mun
citorilor și tehnicienilor au fost antrenați 
anul trecut în întrecere, fapt oare nu 
constitue nici pe departe, față de numă
rul existent, o victorie a comitetului de 
întreprindere, care prea puțin se inte
resează de desvoltarea întrecerii socia
liste

In unele întreprinderi ca: Teliuc, Că
lan, Trustul 4 Construcții, I.C.S.H. și altele, 
din cauza nedefailcării planului la timp, 

muncitorii au fost împiedicați de a-și lua 
angajamente concrete, speCfice locului de 
muncă, iar acolo unde s’au ținut cons
fătuiri de producție, acestea au fost ți
nute în fugă s’au în mod formal.

Astăzi, când întreg poporul nostru mun
citor a trecut la realizarea și îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 1954, la dezvolta
rea întrecerii socialiste, la aplicarea și ex- 
tinederea metodelor înaintate de muncă 
ale stahanoviștilor sovietici, a inițiati
velor creatoare izvorîte din sânul mase
lor și la înlăturarea lipsurilor din anul 
trecut, sarcini de mare răspundere stau 
în fața tuturor organelor de partid și 
sindicale din raionul nostru, care au da
toria de a lua toate măsurile eficace în 
vederea înlăturării formalismului și bi
rocratismului care se manifestă în 
întrecerea socialistă. Locul angaja
mentelor vagi, formale și generale 
din contractele de întrecere, trebue să-1 
ia angajamentele concrete specifice fiecă
rui loc de producție, astfel ca acestea să 
poată fi îndeplinite și chiar depășite.

Comitetele de întreprindere, președin
ții comitetelor de secții și responsabilii 
grupelor sindicale, au sarcina ca în cen
trul activității lor să stea îndeplinirea 
planului de producție atât calitativ cât 
și cantitativ, să acorde mai multă aten
ție inovatorilor și raționalizatorilor, să 
urmărească aplicarea și extinderea ino
vațiilor și raționalizărilor, stimularea a- 
cestora în lupta pentru descoperirea și 
valorificarea rezervelor interne, pentru 
reducerea prețului de cost al produselor 
și îmbunătățirea procesului tehnologic de 
producție,

Practica și experiența anilor trecuți, 
ne dovedește că întrecerea socialistă, nu 
este de conceput fără ținerea unei evi
dențe clare, a succeselor obținute de mun
citori în cadrul întrecerii. De aceia este 
o sarcină de căpetenie a tuturor orga
nelor de partid și sindicale din între
prinderile noastre, de a asigura o evi
dență precisă a întrecerii socialiste, de 
a acorda o atenție de.ișebită agitației vi
zuale, popularizând metodele înaintate și 
rezultatele obținute de cei ce le aplică.

Pentru crearea condițiilor necesare în 
vederea îndeplinirii angajamentelor luate 
de muncitori în cadrul întrecerii, se cere 
din partea tuturor organelor de partid, 
sindicale și economice, o muncă perseve
rentă in ceeace privește buna aprovi
zionare a locurilor de muncă cu materiile 
prime necesare, se Cere un control amă
nunțit asupra îndeplinirii tuturor anga
jamentelor.

Acolo unde lucrurile merg prost și în
trecerea este împiedicată de activitatea 
birocratică a unor comitete de întreprin
dere, comitetele de partid trebue să trea
că imediat la luarea de măsuri, să con
troleze și să sprijine îndeaproape munca 
comitetelor de întreprindere și să tragă 
la răspundere pe cei ce neglijează pro
blema întrecerii socialiste.

Muncitori, ingineri și tehnicieni! ri
dicați tot mai sus steagul întrecerii so
cialiste pentru obținerea de noi succese 
pe frontul producției. Depuneți toată 
munca voastră creatoare în slujba ridi
cării nivelului de trai, material și cul
tural al poporului nostru muncitor.

PE ÎNTINSUL raionului nostru

Legea votată de Marea Adunare Națională 
ne însuflețește în munca

Pentru traducerea în viață a recentei 
legi votată de Marea Adunare Națională 
cu privire la dezvoltarea și creșterea 
animalelor pe anii 1954—1956 în țara 
noastră, în fața muncitorilor și specialiș
tilor din unitățile agrozootehnice de stat, 
stau sarcini deosebit de însemnate. A- 
c'eastă lege, elaborată cu scopul de a se 
asigura o mai bună aprovizionare a popu
lației muncitoare dela orașe cu produse 
aliinentare și a industriei ușoare cu ma
terii prime, cât și de a încuraja și sti
mula dezvoltarea creșterii animalelor, 
pentru muncitorii, inginerii și tehnicienii 
noștrii din cadrul fermei Agrozootehnice 
„Minierul” din comuna Călan, constitue 
un prețios îndemn în muncă. Astfel, în 
urma măsurilor care au fost luate de noi 
pe anul 1954, în vederea dezvoltării și 
creșterii animalelor, colectivul de muncă 
al fermei noastre va înmulți în acest an 
numărul scroafelor de prăsilă, pe lângă 
cele existente, cu încă 44 de capete, pro
ducția de purcei cu 2.600 de capete, iar 
pentru o bună întreținere și îngrijire a

Crește numărul contractărilor de animale
In urma apariției Hotărîrii partidului 

și guvernului cu privire la îmbunătățirea 
și dezvoltarea sistemului de contratări și 
achiziții de animale, tot mai mulți țărani 
muncitori din raionul nostru, încheie 
contracte cu O.R.A.C.A. din orașul Hu
nedoara, pentru a livra statului cât mai 
multe animale îngrășate.

Astfel, pe întreg raionul, până la data 
de 10 Ianuarie 1954, au fost încheiate 
contracte pentru 260 bovine, 6 mânizați, 
9 viței, 3 porci și altele. Dintre acestea 
până în prezent s’au și predat 38 de bo
vine.

Printre țăranii muncitori care și-au pre
dat primii animalele contractate, se nu
mără și țăranul Stănculea loan din co
muna Hășdat, oare în urma unei bune 
îngrijiri a celor doi boi care se anga
jase să-i dea în greutate de 1510 kg., a 
reușit ca în cele 60 de zile prevăzute în 
contract, să-l îngrașe și să-i predea la 
greutatea de 1.660 kg Pentru boii con
tractați și predați statului, el a primit 
suma de 7.968 lei, 3 kg. talpă, 7 fuse pie

Roadele aplicării metodelor sovietice
De cum intri în hala secției Mecanice, 

a combinatului siderurgic „ Gh. Gheor- 
giu-Dej”, atenția îți este atrasă de cla
nul hotărîtor cu care muncitorii se stră- 
duesc să obțină succese din ce în ce mai 
mari. In partea dreaptă a secției, întâl
nim pe strungarul stahanovist Negruț 
Clement, care lucrând după metodele 
sovietice Bâcov și Colesov a reușit ca 
dela 4—7 a lunei Ianuarie să realizeze 
norma în proporție de 205 la sută. Suc
cese însemnate în aceiași perioadă au re

Iși întrec zilnic normele de producție
Străduindu-se să asigure furnaliștilor 

hunedoreni și celor dela uzina „Victoria” 
Călan, cantitățile de minereu necesare 
pentru fabricarea fontei prevăzută în 
planul de producție pe anul 1954, harni
cii mineri dela Teliuc, reușesc să întrea
că cu mult normele de producție.

Printre cei care se situează în frun
tea muncii, se numără minerii din e- 
chipele stahanoviștilor Florincaș Gașpar 
și Ioan N. Vasile dela orizontul Nr. 1, 
care pe prima decadă a lunei în curs 

acestora se va construi 2 îngrășătorii, 2 
maternități, un grajd și se va face do
tarea crescătoriilor existente, cu toate 
cele necesare. Deasemeni, în sectorul tau
rin, producția de viței se va mări cu 35 
de capete, iar prin aplicarea metodelor 
sovietice de îngrijirea animalelor, pro
ducția de lapte pe Cap de vacă, se va 
mări la 1800 litri anual.

Tot în acest an, în cadrul fermei noa
stre, se va face o stână de 500 oi și un 
saivan pentru adăpostirea lor. Pe lângă 
cele 1000 de rațe existente, anul acesta 
numărul lor va spori până la 50.000. Con- 
știenți fiind că prin îndeplinirea măsu
rilor luate de partid și guvern, contri
buie la ridicarea standardului de viață 
a celor ce muncesc, colectivul nostru de 
muncă agrozootehnic, desfășoară o rod
nică activitate în cadrul fermei cu scopul 
de a mări producția de animale și pro
duse animale.

Inginer ANTOCI VASILE
ferma Agrozootehnică „Minierul”

Călan

le bizon, un pachet de bumbac și în plus 
va mai primi în valoare de 10 La sută, 
mărfuri din cadrul comerțului de în
tâmpinare.

Deasemeni, țăranul Chineja Nicolae din 
orașul Hunedoara, a vândut statului pe 
bază de contract 2 boi in greutate de 
1890 kg., primind pentru aceștia suma de 
10.206 lei, precum și celelalte avantajai 
pe care statul le oferă celor ce contrac
tează animale.

Țăranul muncitor Petre Gheorghe din 
comuna Teliuc, a contractat o bovină în 
greutate de 520 kg., pe care a predat-o 
la O.R A.C.A cu 100 kg mai mult față 
de prevederile contractului, primind ast
fel suma de 3248 lei, un kg. și jumătate 
talpă, 3 fuse și jumătate de piele bizon 
și jumătate de pachet bumbac. In raio
nul Hunedoara, numărul celor care con
tractează și vând statului animale grase 
și semigrase, este în continuă creștere, 
fapt care va contribui din plin la buna 
aprovizionare a populației muncitoare cu 
carne și produse de came.

purtat deasemeni strungarii Cursan LI- 
viu și Cunțan loan, oare prin tr’o mai bună 
organizare a locului de muncă și prin 
aplicarea minunatelor metode sovietice, 
și-au depășit norma zilnică cu 91—93 la 
sută.

Cu 132 și 141 la sută și-au întrecut 
normele de producție frezorul Toplicean 
loan și șlefuitorul Feher Ladislau, ambii 
lucrând cu multă precizie la câte 3 mașini 

deodată. STAICOVICI NICOLAE
corespondent voluntar

și-au realizat normele în proporție de 
146 la sută, respectiv 144 la sută, pre
cum și echipa condusă de fruntașul în 
producție Duna Ioan care a extras cu 
44 la sută mai mult minereu peste nor
mă.

Frumoase realizări au mai înregistrat 
și fruntașul în producție Vasiu Gheor
ghe dela orizontul Nr. 3 și stahanovisbul 
Buda Simion dela orizontul Nr. 5, căra 
împreună cu echipele pe care le conduc 
în aceeași perioadă, au atins depășiri de 
normă între 30-35 la sută.



PRIMA PRODUCȚIE IN CONTUL

PLANULUI PE 1954

A început anul 1954 — al 4-lea an a- 
celui de al 5-lea cincinal. Oamenii so
vietici sunt ferm hotărîți să facă din 
anul 1954 un an de noi realizări în mun
că, de noi succese în lupta pentru pace 
în întreaga lume.

După vesela și voioasa sărbătoare a 
Anului Nou, oamenii muncii din Mosco
va, ca și întregul popor sovietic, au pășit 
cu uriaș avânt la îndeplinirea planu
lui de stat pe anul 1954. Metalurgiștii dela 
uzina „Secera și Ciocanul” din Moscova 
au fost primii din capitală care au dat 
producție în contul planului pe noul an. 
Focul cuptoarelor Martin nu s’a stins 
nici în noaptea din ajunul Anului Nou. 
La 1 și 2 Ianuarie, oțelarii au elaborat 
sute de tone de oțel. Au lucrat cu spor 
deosebit de mare, oțelarii dela secția Nr. 
2 de cuptoare Martin care deservesc cup
torul Nr. 7. In acest cuptor au fost ela
borate în 24 de ore 8 șarje în loc de 6.

In secția Nr. 1 de cuptoare Martin au 
elaborat la 2 Ianuarie șarje rapide to
varășii Eroșcbin și Alpatov. In contul per
sonal al tovarășului Eroșchin au fost 
trecute primele 12 tone de oțel elaborate 
peste plan, iar în contul tov. Alpatov 
6 tone.

In uzină se desfășoară tot mai larg în
trecerea socialistă pentru sporirea canti
tății de oțel elaborat de pe fiecare metru 
pătrat vatră de cuptor.

CULTIVAREA LEGUMELOR CU

AJUTORUL ILUMINATULUI ARTI

FICIAL

In prezent, când ziua este atât de scur
tă în serele unor gospodării din jurul 
Moscovei s’a început cultivarea răsadu
rilor de roșii și castraveți prin folosi
rea metodei iluminatului artifical. A- 
ceastă metodă permite să se cultive ră
saduri în Decembrie-Ianuarie și să se ob
țină recolte de castraveți și roșii în 
Martie-Aprilie, adică cu 2—3 săptămâni 
mai devreme. Totodată, recolta de cas
traveți sporește cu 30—40 la sută.

In ultimul timp au fost elaborate con
strucții noi de instalații de iluminat care 
pot fi mult mai ușor plasate deasupra 
plantelor cultivate.

Metoda de cultivare a legumelor cu 
ajutorul iluminatului artificial va permite 
sporirea considerabilă a producției gos
podăriilor de sere și răsadnițe care iau 
o dezvoltare tot mai mare în Uniunea 
Sovietic”

LA UZINA DE AUTOMOBILE DIN

MOSCOVA S’A CONSTRUIT O

NOUA REMORCĂ BASCULANTĂ

Paralel cu producția în serie a autoca
mioanelor basculante cu capacitate de 25 
tone și a camioanelor cu capacitate de 
7 tone, colectivul constructorilor de auto
mobile din Minsc a pus la punct produc
ția unei remorci basculante cu o capaci
tate de 40 de tone. Aceste remorci de 
mare tonaj sunt produse în U.R.S.S. pen
tru prima oară.

Cu ajutorul unui mecanism hidraulic 
noua remorcă basculantă poate descărca 
pământ de pe ambele părți în 30—40 
secunde. Ea are o caroserie din metal și 
este destinată transportului cărbunelui, 
pietrelor, pietrișului și materialelor pulve
rulente. Încărcarea remorcei se face cu 
ajutorul unui escavator cu o capacitate 
de 3 m.c. și este trasă de un tractor pe 
șenile. Noua remorcă înlocuește șapte 
camioane. Ea este deservită de un sin
gur om — de cel care conduce tractorul.

Volumul 20 al Mani
A apărut volumul XX al Marii Enci

clopedii Sovietice (ediția 2-a) care cu
prinde cuvintele dela „candidat” la „chi- 
nescop”.

In volumul 20 ocupă un loc important 
materialele consacrate problemelor teo
riei marxiste-leniniste. Printre acestea 
sunt articolele: „Capital”, „Capitalizm”, 
„Ciclul capitalist”, Cantitate și Calitate”. 
Un articol amplu este consacrat princi
palei lucrări a lui'Karl Marx — „Capita
lul”. La aceasta se alătură deasernenea 
adnotările privitoare la doua opere ale 
lui Lenin — lucrarea „Karl Marx” și 
„Capitalismul în agricultură”.

Volumul conține o serie de materiale 
consacrate problemelor economice precum 
și un număr de articole și note privitoare 
la teme diferite. In acestea se explică 
cuvinte și termeni din numeroase ramuri 
ale economiei naționale, științei și tehni- 
cei, culturii și artei.

întrecerea constructorilor nodului hidraulic 
dela Cahovca

Colectivul constructorilor hidrocentralei 
dela Cahovca a întâmpinat Anul Nou cu 
mari succese în muncă. Planul anual al 
lucrărilor de construcție și montaj a fost 
depășit. In luna Decembrie, betoniștii au 
turnat la construcția principală a nodului 
hidraulic deda Cahovca de 1,5 ori mai 
mult beton decât în luna trecută. Sec
torul de construcție al clădirii hidrocen
tralei, îndeplinind planul lucrărilor în 
beton pe luna Decembrie cu 120 la sută, 
a cucerit primul loc în întrecerea socia
listă.

Bogat asortiment de mărfuri produse 
de întreprinderile cooperativei meșteșugărești

întreprinderile cooperativei meșteșugă
rești din Uniunea Sovietică produc peste 
10.000 de feluri de mărfuri de consum 
popular. Anteturile cooperatiste ‘ produc 
în cantități masive vase de metal și de 
porțelan, diferite țesături, încălțăminte, 
tricotaje, produse de galanterie, bijuterii, 
obiecte de artă meșteșugărească, precum 
și alte mărfuri care se bucură de mare 
cerere din partea populației.

Pentru anul viitor se prevede o sporire 
considerabilă a producției de mărfuri, în 
special în întreprinderile cooperației 
meșteșugărești din Uzbechistan, Tadji
kistan, Turcmenia, Chi.rghizia. Se vor fa
brica peste 140.000.000 de metri de țesă

Muzeul Istoric Militar „A. U. Suvorov” din Leningrad.

Enciclopedii Sovietice
In notele biografice se vorbește des

pre Kim Ir Sen, eminent om politic și 
militar coreean, despre Catarama, activist 
de frunte al mișcării muncitorești japo
neze și internaționale, conducător al 
Partidului Comunist Japonez, despre 
Marcel Cachin, activist de frunte al miș
cării muncitorești franceze și internațio
nale.

O serie de note biografice sunt consa
crate unor oameni de știință, literatură 
și artă.

Materiale mari cu caracter informativ 
vorbesc despre o serie de republici, re
giuni și orașe mari din Uniunea Sovie
tică — Chiev, R.S.S. Carelo-Fină, R.A.S.S. 
Cara-Calpacă, regiunea Chiev, Chemero- 
vo, Caraganda etc. In volum se acordă 
un loc însemnat notelor privitoare la 
marea Oaspică, munții Carpați. Aceste 
materiale sunt complectate cu hărți co
lorate și cu un mare număr de ilustrații.

In ajunul Anului Nou, constructorii au 
dat în exploatare 1500 metri pătrați de 
suprafață de locuit. Familiile electricia
nului Ivan Șeludco, a armatorului Vasili 
Covalenco, a mecanicului Alexandru Ti
honov, a buldozeristului Vladimir Șim- 
covici și ale altor Constructori, au sărbă
torit mutarea în case noi.

Din primele zile ale anului 1954 con
structorii dela Cahovca desfășoară între
cerea pentru a turna, zilnic în timpul ier
nii nu mai puțin de 2000 de metri cubi 
de beton și să obțină ca în anul în curs 
volumul lucrărilor de beton să fie de 4 
ori mai mare decât în 1953.

turi de lână, mătase și bumbac, aproxi
mativ 200 de milioane de articole trico
tate, zeci de mii de tone de vase emailate. 
Producția noilor modele de încălțăminte 
va crește aproximativ de 1,5 ori. Indus
tria cooperatistă de confecții va pune în 
vânzare în anul viitor, peste 1.000 de 
modele noi de diferite rochii de stofă 
și mătase.

Totodată crește considerabil producția 
de mobilă. In următorii doi ani în regiu
nea Ural, în Siberia și Extremul Orient 
se vor deschide zeci de noi mari între
prinderi cooperatiste care vor fabrica vase 
de metal, mobilă, biciclete, cărucioare 
pentru Copii și alte mărfuri.

MECANIZAREA MUNCILOR LA

FERMELE PENTRU CREȘTEREA

ANIMALELOR

Anul acesta mii de colhozuri, situate 
în diferite regiuni ale Țării Sovietice, au 
mecanizat cu ajutorul S.M.T.-urilor lu
crările care necesită un mare volum de 
muncă dela fermele pentru creșterea ani
malelor.

Astfel, S.M.T.-ul din Persianovsc, re- 
giuna Rostov a mecanizat fermele pentru 
creșterea animalelor din toate cele șapte 
colhozuri pe oare le deservește. La fer
me au fost instalate funiculare pentru 
transportul nutrețurilor, mașini pentru 
curățirea clădirilor, aparate electrice pen
tru mulsul vacilor și tunsul oilor. Dato
rită folosirii tehnicii noi la ferme s’a 
redus considerabil cheltuiala de muncă, 
iar productivitatea creșterii vitelor a cres
cut. Cantitatea medie de lapte obținută 
dela fiecare vacă a crescut în decurs de 
un an cu 500—600 kg.

La fermele colhozului „Stalin” situat 
în apropiere de Erevan, capitala Arme
niei, sa realizat mecanizarea integrală a 
muncilor. Aici au fost instalate ma
șini universale pentru fărâmițarea nutre
țului, adăpătoare automate și aparate 
electrice pentru mulsul vacilor. In staulul 
de vaci au fost instalate țevi prin care 
curge în permanență apă caldă.

IN REGIUNEA HABAROVSC

Industria locală și cooperatistă din 
regiunea Habarovsc se lărgește. In Ciu- 
cotoa, Camciatca, Colîma, pe litoralul mă
rii Ohoțc, unde până nu de mult toate 
mărfurile industriale erau aduse din alte 
părți ale țării, în prezent funcționează 
combinate industriale care produc mobilă, 
îmbrăcăminte, articole de blană, produse 
de panificație și produse zaharoase, ma
teriale de construcție și multe alte măr
furi de consum popular.

întreprinderile industriei locale de 
combustibil din regiune au dat peste pla
nul anului 1953 mărfuri de larg consum 
în valoare de peste 5.000.000 ruble.

In prezent în regiunea Habarovsc se 
construesd noi întreprinderi, printre care 
un combinat de unt și de grăsimi, o fa
brică de produse zaharoase și una de ma
caroane, o fabrică de mezeluri etc.

CĂRȚI CONSACRATE

PROBLEMELOR COMERȚULUI

Editura Ministerului comerțului al 
U.R.S.S. și-a propus să publice în cursul 
anului 1954 aproximativ 100 de cărți tra
tând diferitele probleme ale comerțulu: 
sovietic și alimentației publice.

Printre cărțile care vor apare în scur 
timp se află culegeri de articole și în 
dreptare cu privire la organizarea și eco 
nomia comerțului.

In ajutorul lucrărilor din magazine vo 
fi editate o serie de buletine privind co 
merțul cu mărfuri alimentare și indus 
triale.

Intre cărțile consacrate alimentației pu 
blice trebue menționată monografia „Ai 
ta culinară a restaurantelor și cantint 
lor”. O serie specială de cărți și broșu 
vor face cunoscute metodele cele m; 
moderne de preparare a diferitelor felu 
de mâncare din came, pește și legume.

IARNA PE ȘANTIERUL HIDROCEI>

TRALEI DELA CUIBÎȘEV

Gerurile și viscolele iernii nu au înc 
tinit ritmul lucrărilor pe șantierul nod 
lui hidraulic dela Cuibîșev — unde 
construește cea mai mare hidrocentre 
din lume. Deasupra întinderilor acoper 
cu zăpadă ale Volgăi, răsună și noapi 
duduitul motoarelor. In principalele s< 
toare de construcție — groapa de ft 
dație a clădirii hidrocentralei și ecli 
inferioară, se toarnă zilnic până la 4.i 
m.c. de beton, se sedimentează în dig 
zeci de mii metri cubi de pământ.



Mai multă atenție învățământului de partid 
la Minele de fier Ghelar

Minele de fier Ghelar se desvoltă din an 
în an, se introduce pe scară largă meca
nizarea locurilor de muncă în abataje, se 
îmbunătățește sistematic organizarea muncii 
în mine.

In scopul îndeplinirii cu succes a noilor 
sarcini ce le revin în al patrulea an al 
cincinalului, cadrele minei, comuniștii și 
oamenii muncii fără de partid trebuie să 
se perfecționeze neîncetat și în primul rând 
să-și însușească teoria marxist-'en.i.iistă, 
care ne înarmează cu cunoașterea legilor de 
desvoltare a societății, ne ajută să înțe
legem adânc politica partidului și mobi
lizează pe toți oamenii muncii la rezolva
rea sarcinilor ce stau în față, în opera de 
construire a socialismului.

Așa cam ne arată experiența primelor 
două luni ale acestui an școlar, (1953—1954), 
din sitemul învățământului de partid, la co
mitetul de partid Ghelar, activiștii au cău
tat să ducă la îndeplinire într’o măsură 
oarecare Hotărîrea C.C. al P.M.R. cu pri
vire la aceasta. Astfel în selecționarea pro
pagandiștilor, comitetul de partid a dovedit 
o bună orientare, selecționând elemente ca
pabile în vederea asigurării conducerii cer
curilor și cursurilor respective la un nivel 
satisfăcător.

Deasemeni comitetul de partid a reușit 
să organizeze cercuri omogene, ca de pildă 
cercul de studiere a istoriei P.C.U.S. anul 
II condus de propagandista Popa Paula, 
unde cursanții fiind selecționați dintre to- 
varși cu acelaș nivel politic și ideologic, în
sușesc în bune oondițiuni materialul pre
dat.

Dacă există astfel de aspecte pozitive în 
desfășurarea învățământului de partid, la 
minele de fier Ghelar, totuși încă mai sunt 
lipsuri și deficiențe mari în felul cum s’au 
organizat, cum sunt îndrumate și cotrolate

In orașul Hunedoara s’a deschis expoziția de artă populară
La Clubul Muncitoresc „Alexandru Sa- 

Wa” din orașul Hunedoara, Casa Centrală 
a Creației Populare din București, a des
chis o expoziție de artă populară. Aci sunt 
expuse costume naționale, brâuri, minuna
tele cămăși gorjene, pieptare, precum și di
ferite obiecte sculptate.
. Culorile vii, și motivele naționale inspi
rate din minunata noastră artă populară — 
țesute cu măiestrie pe costumele naționale, 
pe brâuri și ștergare — încântă ochii vi
zitatorilor. Sunt mult admirate costumele 
naționale ale fetelor din regiunea Craiova, 
pieptarele și brâurile de piele din regiunea 
Cluj, ștergarele ș’ iiile lucrate în culori 
vii din regiunea București, precum și cos

Pentru îmbunătățirea activității ansamblului artistic al Combinatului
In cursul anului care a trecut, ansamblul 

artistic al combinatului siderurgic „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej” compus din echipe de 
teatru, cor și dans, a' obținut unele suc
cese care au contribuit efectiv la educarea 
oamenilor muncii, la desvoltarea în rândul 
acestora a gustului artistic și a dragostei 
față de arta noastră populară. In acest 
sens, este evident căci cu toată bunăvo
ința și străduința depusă de majoritatea 
membrilor componenți a echipei de cor 
din cadrul ansamblului — printre care gă
sim pe Wilking Carolina, surorile Croitoru, 
Henrich Mihail și alții — totuși nu au 
fost obținute rezultatele dorite, fapt care 
pornește dela ignorarea muncii culturale, 
de către tovarășul Mureșan Abel, responsa
bil cu acest resort — și care dovedește 
insuficientă preocupare a comitetului de 
întreprind&i e față de această problemă.

Astfel, datorită munoii superficiale și 
îngăduinței cu care comitetul de întreprin
dere tratează cazurile de indisciplină și 
metodele greșite ce se manifestă în rândul 
ansamblului, a fost posibil ca dirijorul Po
pescu Nicolae să schimbe cu dela sine pu
tere pe membrii colectivului de conducere 
ai corului care fuseseră numiți de co
mitetul de întreprindere — înlocuindu-i cu 
oamenii săi „preferați”, lucru care de altfel 
nu a adus niciun fel de îmbunătățiri mun

VIAȚA de PARI ID

HOROVITZ EMER1C
Șeful Secției Propagandă și Agitație 

a Comitetului raional P.M.R. Hunedoara

cercurile și cursurile de către comitetul de 
partid al minelor.

Așa die pildă, datorită faptului că comi
tetul, de partid nu a luat măsuri hotărîtoare, 
și bine chibzuite încă dela început, când 
s’au organizat aceste cercuri și cursuri, se 
constată o serie de lipsuri. Astfel din to
talul membrilor de partid sunt încadrați un 
număr de 47 de tovarăși în învățământul 
de partid, iar dintre zeci de stahanoviști 
numai unul singur.

Succesul și rezultatele în învățământul de 
partid este hotărît de cadrele de propagan
diști. A intensifica pregătirea lor teoretică 
și metodică, a-i învăța arta propagandei 
comuniste, aceasta constituie sarcina comi
tetului de partid și a organizațiilor de ba
ză. In acest scop la Ghelar s‘a înființat 
pentru lunile de iarnă un punct de consul
tație al cărui responsabil a fost numit tova
rășul Toma Iosif, dar acest punct de con
sultație a încetat să existe încă din pr!- 
mele zile. Acest lucru s’a resfrânt negativ 
asupra activității propagandiștilor. Datorită 
acestui fapt propagandistul Bobora Petru, 
nu a putut să participe la seminarii per
manent, sau la vre-o altă ședință de pre
gătire, încă din 3 Decembrie 1953. In 
această situație sunit și propagandiștii To
ma Dumitru, Radu loan și alții. Deci nu 
este de mirare că unele lecții sunt pre
date la un nivel scăzut, iar semlnariile 
decurg' anevoios, fără să se aprofundeze 
materialul, acordând atenție numai eveni
mentelor istorice fără să fie actualizate și 
localizate la specificul muncii politice eco 
nomioe dela mină.

Nu este fapt întâmplător că învățămân
tul de partid la minele de fier Ghelar se 

tumele de pădurence din regiunea Hune
doara.

Vizitatorii, se opresc și admiră timp în
delungat „Costumul de sărbătoare" lucrat 
ou multă măiestrie artistică de țăranca 
muncitoare Neacșa Dedu din comuna Chioj- 
deni regiunea Ploești. Tablourile cum ar fi 
„La arie", „Pregătiri pentru Congresul Ti
neretului”, și sculpturile în lemn „Ciobanul”, 
„Țăran cântând”, „Gheorghe Doja", — sunt 
studiate cu multă atenție.

Din prima zi expoziția a fost vizitată de 
peste 400 cetățeni. Interesul mare pe care 
la stârnit această expoziție în rândul si- 
deruirgiștilor și constructorilor din orașul 
Hunedoara, se explică și prin faptul că 

cii, ci din contră, a dus la o slăbire a 
forței mobilizatoare din sânul echipei. In 
afară de aceasta, neținând cont de compor
tarea pe care trebue să o aibă în fața co
riștilor, comportare recomandată de însuși 
funcția pe care o deține, dirijorul Popescu 
are o atitudine arogantă și nepenmisă față 
de cei pe care îi conduce — cum ar fi ca
zurile petrecute cu tovarășa Iota Ioana. 
Dragotescu Viorica și alții.

Trebuie arătat în aoeilaș timp că, la acea
stă stare de lucruri contribuie în rău și 
mentalitatea greșită a unora dintre cadrele 
conducătoare din cadrul combinatului, cum 
ar fi inginerul Ionică loan dela serviciul 
planificării, maistrul Horvat dela lami
noare, contabilul șef Covacs Putna și alții, 
care împiedicând pe membrii ansamblului 
artistic — care lucrează în secțiile lor — 
de a lua parte cu regularitate la repeti
țiile ce se țin, înfrânează elanul acestora 
și zădărnicesc munca culturală a întregu
lui ansamblu.

Nu este mai puțin adevărat însă, căci 
principala lipsă în această direcție o are 
comitetul de întreprindere, prin aceia că 
nu a luat măsuri împotriva, tov. Mureșan 
Abel, care în afară de faptul că nu a 
reușit să imprime în rândul membrilor com
ponenți ai ansamblului artistic un spirit 

desfășoară la voia întâmplării, pentnucă în
săși activiștii comitetului de partid au în
cetat să mai învețe și ca dovadă, activiș
tii acestui comitet, ca de pildă, tov. Sco- 
robete Avram, Lăscuțoi Carol, Toma Iosif 
și alții, nu au avut până în prezent caete 
pentru studiu sau pentru conspecte și ca 
rezultat eii sunt codași în ceeace privește 
însușirea învățăturii marxist-leniniste.

Activiștii comitetului de partid, consi
deră, că ei știu totul, și numai au dece 
să. învețe. Ori activitatea practică a comi
tetului de partid dovedește că ei posedă 
extrem die puține cunoștințe' și prea puțin 
stăpânesc metodele înaintate în munca de 
partid.

Nu este întâmplător nici faptul că acti
viștii comitetului de partid sunt oaspeți rari 
în organizațiile de bază. Ei controlează prea 
puțin muica lor, viața politică, studiul co
muniștilor, utemiștilor și nu ține referatele 
sau conferințe în fața muncitorilor mineri.

Și ca urmare comitetul de partid în loc 
să imprime simțul răspunderii birourilor 
organizațiilor de bază, ca acestea să exer
cite un control riguros asupra membrilor 
de partid încadrați în învățământul de 
partid, sau mulțumit a lua un fel de mă
suri birocratice ca „declarații scrise" dela 
cei care absentează.

In asemenea condițiuni și cu astfel de me
tode învățământul de partid nu poate să-și 
atingă scopul. Activiștii comitetului de partid 
Ghelar dacă ar acorda mai multă atenție 
ridicării nivelului teoretic al comuniștilor 
și membrilor de partid, lipsurile în munca 
comitetului și ale organizațiilor de partid ar 
fi cu mult mai puține.

La minele de fier după cât se vede, se 
uită adevărul că cu cât nivelul politic al 
activiștilor și al întregului colectiv de mun
citori este mai ridicat, cu atât munca este 
însăși mai rodnică.

obiectele expuse, sunt lucrate de țărani 
muncitori care timpul liber și-l petrec lu
crând obiecte de artă, mânuind cu aceiași 
îndemânare acul și războiul de țesut ca 
și plugul și uneltele cu care lucrează în
tinsele ogoare ale patriei, pentru obținerea 
u.ior roade îmbelșugate.

Vizitatorii expoziției își exprimă bucuria 
că au avut prilejul de a ounoaște continua 
înflorire a artei noastre populare. Unul din
tre vizitatori a. scris în „Cartea de aur" 
a expoziției: „Nu voi uita niciodată minu
natele lucruri expuse. Mi-a plăcut mult cos
tumele naționale și covoarele cu motive 
naționale. Toate acestea îmi vor fi amintiri 
plăcute și de neuitat".

combativ și exigent față de lipsuri, nu a 
organizat nici cel puțin ședințe periodice cu 
participarea întregului ansamblu, unde să 
analizeze profund, cu mult spirit de răs
pundere, lipsurile și greutățile ivite și în 
cadrul căi ora să fi tras cu seriozitate la 
răspundere pe cei ce se fac vinovați de a- 
ceasta. Mai mult de cât atât, munca poli- 
tico-educativă de suprafață, desfășurată în 
rândul artiștilor amatori de către comitetul 
de întreprindere, a avut repercursiuni și 
asupra fanfarei din cadrul ansamblului, ca-e 
datorită faptului căci nu au fost pregătite 
din timp elemente noi iubitoare de muzică, 
s’a destrămat, devenind inexistentă.

Deaceia, este necesar ca ținând cont de 
cele arătate, cât și de lipsurile care 
mai există în afară de acestea, comi
tetul de întreprindere să analizeze cât mai 
grabnic felul în care se desfășoară munca 
ansamblului artistic al combinatului side
rurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" și să ia mă
surile cuvenite, pentru a intensifica acțiu
nea de valorificare și promovare de noi și 
noi talente. Numai în felul acesta, activita
tea artitșilor amatori din combinatul side
rurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" va fi rodnică 
și capabilă să ridice la un grad de cul
tură cât mai înalt, conștiința maselor popu
lare setoase de lumină și cultură.

S. OLTEAN IJ

In lupta pentru pian
Succesele obținute in anul trecut de către 

turnătorii uzinei „Victoria" Călan, au con
stituit un imbold în lupta pentru îndeplini
rea planului de producție în anul curent.

Chiar din primele zile ale noului an de 
muncă, echipa condusă de stahanoivistul 
Neagu loan, dela sortimentul tuburi lungi 
și cea condusă de stahanovistul Tudoran 
loan care lucrează la piese mecanice, apli
când metoda sovietică Voroșin și organi
zând mult mai bine lucrul, au dat în pe
rioada dela 1—9 Ianuarie cu 40—66 Ia 
sută mai multe produse. Frumoase rezultate 
în producție au fost obținute și de brigada 
„Mihail Sadoveanu” condusă de Herlea Teo
rii- Membrii acestei brigăzi și-au depășit 
prevederile planului cu 14 la sută. Rezul
tate asemănătoare au fost obținute și de 
muncitorii individuali ca ; atomistul Cocârtă 
loan și Ionel Vasile care lucrând la piese 
comerciale și industriale, și-au depășit pla
nul de producție cu 45,50 la sută.

„Rămâne între noi44
Popa Gheorghina diriginta oficiului II 

P.T.T.R. din Hunedoara, răsfoia plictisită 
niște hârtii și părea atât de departe cu 
gândul, încât nu observase prezența mea. 
Am tușit înfundat de câteva ori, și văzând 
că totuși nu-mi dă atenție, am spart li
niștea din încăpere :

— Tovarășă dirigintă, pe ziua de 17 De
cembrie 1953 am trimis cu mandatele tele
grafici Nr. 26 și 27 niște bani la Slobozia 
și Craiova, și destinatarii n’au primit ba
nii nici până azi.

— Nu știu — răspunse ea arogant — aici 
este oficiu poștal și nici de cum birou de 
reolamații.

— Bine, bine... dar banii i-am trimis de 
aici și...

O lovitură în masă și o privire acră, ful
gerătoare, cu care diriginta m’a furnicați 
din cap până în picioare, m’a țintuit locu
lui. Haida de... — mi-am zis — să știi că 
mi-am găsit beleaua. Dar chiar în momen
tul acela expresia neiertătoare a dirigintei 
s’a transformat subit în spaimă. Observase 
mandatele telegrafice în mâna mea.

— Unde... Cum... De unde aveți manda
tele acestea ? — m’a întrebat ea buimăcită, în 
timp ce eu prinzând curaj, scosesem lin 
buzunar o coală cu 100 timbre.

— De acestea mai aveți nevoe ? nu vă 
lipsesc din casă ? Am apostrofat-o arătân- 
du-i-le.

— Aoleoooo... a exclamat ea ridicându-se 
în picioare.

— Dar condica aceasta de expediere a 
mandatelor ?... am continuat eu fără răgaz

— Of 1 Ce spaimă am tras. Dar de unde 
le aveți ? Căci eu nu știam nimic despre 
ele.

— Le-am găsit pe tejgheaua magazinului 
de încălțăminte unde au sfat mai bine na 
trei săptămâni — i-am răspuns eu scurt.

— Bine că le-a găsit un om cumsecade 
— a respirat ea ușurată — cel puțin așa, 
rămâne între noi această întâmplare și d 
să treacă nesimțită și de alții.

— Ba au simțit deja această „întâm
plare" familia tovarășului Năstăsescu Ni- 
cdlae și a tov. Popescu Ilie, care nu au 
primit încă banii trimiși de respectivii în 
ziua de 17 Decembrie 1953 — i-am tăiat-o 
cu răceală. Și acum dați-mi mandatele, 
condica și timbrele să le duc.

— Cum... Ce... Unde...? s’a bâlbâit în
curcată diriginta.

— La „Uzina Noastră" pentru ca să cu
noască și alții lipsa de răspundere și de-*" 
«interesul cu care tratați Dvs. cerințele oa
menilor muncii.

NEACȘU MARIN 
corespondent voluntar
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Fenomenele de criză în S. U, A.
Publicațiile de mare tiraj care apar în 

Statele Unite, ca și organele de presă din 
numeroase capitale europene, consideră că 
perspectivele de dezvoltare economică a 
S.U.A. în 1954 sunt alarmante. Titlurile 
numeroaselor articole consacrate acestei 
probleme sunt dealtfel semnificative: „De
clin în toate sectoarele economice", scrie 
„United States News and World Report", 
„Experții economici din S.U.A. văd lucru
rile in negru", scrie „Die Tat" etc. Re
vista americană „U. S. News and World 
Report", într’un material în care reda apre
cierile magnaților financiari din S.U.A. în 
ce privește perspectivele anului 1954, sub
linia că „declinul afacerilor care a înce
put încă în 1953, va continua în 1954 și 
probabil în 1955. Declinul economic afec
tează atât ramurile industriei, cât și agri
cultura, consumul, folosirea mâinii de lu
cru. „Declinul s’a manifestat — scrie „U.S. 
News and World Report" și prin micșora
rea veniturilor micilor fermieri și crește
rea șomajului. Deasemenea, vânzările cu 
amănuntul au dovedit aceeași tendință".

Publicațiile economice americane au re
luat aprecierea lui Edward Eagle Brown, 
președintele Băncii „First National", după 
care producția industrială americană va 
scădea în 1954 cu 10 la sută. Aceleași surse 
menționează o scădere a producției oțelării- 
lor în 1954 cu 20 la sută, restrângerea în 
proporțij care merg dela 30—50 la sută 
a industriei de utilaj agricol, scăderea pro
ducției de automobile cu 15 la sută.

O situație asemănătoare se observă șt 
în sectorul industriei de larg consum. Ci- 
frele-bilanț pe anul 1953 indică cu claritate 
tendințele anului 1954. Astfel, producția 
'de textile din S.U.A. a înregistrat în ul
timele luni ale anului 1953 un nivel cu 
20,3 la sută mai scăzut față de nivelul

De ce s’a
Priveam cândva o fotografie a unui om, 

cu părul blond, cu sprâncenele stufoase 
arcuite măiestrie deasupra ochilor cafenii și 
primitori. Avea obrajii bulbucați, iar prin 
zâmbetul ce-1 schițase, lăsa-se să i se 
vadă o dantură sănătoasă. Corpul înalt de 
atlet, vinele gâtului puternic încordate, și 
mușchiul cetii scos în afară, îți făcea im
presia că era un mare sportiv. In josul 
fotografiei era scris cu litere cursive, 
.JOHN SWISTER LUPTĂTOR CATEGO
RIA GREA".

lată că prima cunoștință cu Swister am 
făcut-o. Mă gândeam de multe ori la el, 
mai ales când priveam fotografia, (deoa- 

' rece o pusesem în albutn alături de alți 
sportivi celebrii) ce minunat om trebuie să 
fie John ?

El își ducea viața prin Havana, prin 
Rio de Janeiro, prin Durban, sau în Los 
Angeles. Mereu era ocupat. Zilnic primea 
felicitări pentru succesele lui dobândite pe 
arenele de luptă. Brațele sale vânjoase 
puneau la pământ fără nicio dificultate pe 
adversarii săi. Numele lui John, împânzea 
paginile numeroaselor gazete din America, 
din Australia, Europa, chiar și celor din 
Madagascar.

John își făcuse prin muncă o glorie, oare 
mai târziu a pierdut-o. Nu prin faptul că 
devenise incapabil, s’au neputincios, oi pnin 
faptul că patronul îl asvârlise înlr’o mi
zerie cumplită. Și într’adevăr gloria lui, 
câștigată în urma numeroaselor victorii ob
ținute pe salteaua luptelor, era bine meri
tată. John era original depe malurile pră- 
păstoase ale Purnusului, el lupta cinstit șl 
câștiga victoria cinstit. Nu-I interesa nici 
femeite frumoase care se năpusteau asupra 
lui când termina lupta, nici mutra patro
nului care-î oferea — numai de dragul 
lumii banchete. Pe John îl frământa mereu 

din timpul războiului din Coreea; la mo
bilă, scăderea este de 6,6 la sută, la che
restea — 12,7 la sută, la alimente — 3,3 
la sută etc.

Economiștii americani, cu prilejul prezen
tării acestor date care nu pot fi trecute 
sub tăcere, recurg la un nou truc — ei 
prezintă situația ca și cum ar fi vorba de 
o „reajustare" a economiei americane, de 
o reîntoarcere la „condițiile normale".

Aceste afirmații sunt însă și ele dez
mințite la rândul lor de realitatea econo
mică americană. Apare limpede — din ana
liza cât de sumară a vieții economice din 
S.U.A. — că fenomenele de criză care afec
tează în prezent economia S.U.A. sunt de
terminate nu de „tendințele" diferitelor so
cietăți industriale ci de scăderea cererii și 
a desfacerii. Iată câteva fapte. Potrivit u- 
nor declarații ale bancherilor din statul 
Dakota de nord, agențiile de desfacere de 
utilaj agricol n’au reușit în 1953 să des
facă decât 50 la sută față de anul 1952. 
Recent, a avut loc în S.U.A. conferința 
mixtă a reprezentanților National Planing 
Asociation, American Statistical Assoc., 
American Economic Assoc., American Mar
keting Assoc., și alte 7 organizații ase
mănătoare, calificate de presa americană 
ca „cea mai importantă conferință anuală a 
experților economici". La această confe
rință au participat aproximativ 300 de eco
nomiști. Concluziile acestei conferințe sunt 
grăitoare, ele subliniind faptul că fenome
nele care afectează în prezent economia 
S.U.A. „depășesc în mod simțitor limitele 
unei normalizări, adică a unei înapoieri dela 
o conjuctură ridicată la una mai puțin ri
dicată". Ziarul elvețian „Die Tat“ califica 
ca pesimistă concluzia la care a ajuns a- 
ceastă conferință.

viața lui Mery soția sa — o femeie bine 
legată, cu un păr mătăsos de culoarea cas
tanelor, lăsat pe spate, și Ida o fetiță de 
2 ani care aducea la înfățișare mai mult 
cu el. Soția și fetița îl așteptau nerăbdă
toare în casa lor așezată pe ura din stră
zile Mont,realului. Când John se întorcea 
dela lupte, el își trăia clipele în familie, 
alintând copilul sau ocupându-se de trebu
rile casei.

Și așa au trecut mulți ani la număr. 
Când se căsătorise avea 25 de ani. Acuin 
devenea bătrân. Brațele lui slăbeau. Muș
chii nu se mai încordau ca altădată. Obra
jii se trăseseră, iar roșața petalelor de 
trandafir dispăruse.

John pierdea pe arena luptelor. Patronul 
nu-1 mai primea. Intr’o zi îl chemă în bi
roul său și-i spuse :

— John, trebuie să pleci. Nu te mai pot 
țiie Nu-mi aduci niciun folos. Ai înțeles! 
Hai cară-te.

— Bine Mister — nu-ți aduc niciun fo
los — dar cât ți-am adus în cei 30 de 
ani ? Câte milioane de dolari ai câștigat 
în urma brațelor mele, asta nu vrei să 
recunoști ? Spuse John arătându-i brațele 
vlăguite.

— Hai cară-te! Nu mat am nevoie de 
tine — grăi patronul care mesteca în gura 
sa enormă de crocodil o bucată de gumă.

John nu mai avea ce face. închise ușa 
cu putere și o porni spre casă. Se gândea. 
La ce oare? Nu avea ce să mănânce, nu 
avea bani ca să-și plătească impozitul. So
ția se îmbolnăvi-ise de tifos iar fata tră
gea să moară de aceiași boală. In locul 
casei confortabile de altădată ei stăteau a- 
cum într’un beci plin de șobolani, fără fe
restre și fără lumină. Asta-1 frământa pe 
John Soția, copilul, dacă vor muri ce va 
face el ?

Deschise ușa și intră în încăperea întu-

In același timp, publicațiile americane 
subliniază scăderea însemnată a investi
țiilor pe anul 1954 care, potrivit revistei 
„U. S. News and World Report", au fost 
reduse în mai toate sectoarele economice. 
Este dată și o cifră, și anume scăderea 
cu 17 la sută în a doua jumătate â anu
lui 1954 față de perioada corespunzătoare 
în 1953. Cu acest prilej revista face ur
mătoarea constatare : „Se observă că atunci 
când afacerile merg prost, societățile re
duc imediat cheltuielile de investiții cu 17 
la sută. Și mai departe scrie: „Deobicei, 
cheltuielile de investiții arată ce gândește 
omul de afaceri despre viitorul afacerilor 
sale".

Investițiile sunt reduse și în ramurile in
dustriei de larg consum. Astfel, în 1954 
sunt prevăzute cu 55 milioane de dolari 
mai puține investiții în industria de tex
tile, cu 85 milioane dolari în industria ali
mentară etc.

Fenomenele de criză din economia ame
ricană afectează în mod direct situația oa
menilor muncii. Dacă posturile de radio a- 
mejicane își permit să vorbească de o anu
mită „creștere" a salariului oamenilor mun
cii, în documentele oficiale din Statele Unite 
se vorbește în mod clar de contrariu. Ast
fel, grupul consilierilor economici ai preșe
dintelui S.U.A. arată în raportul lor lunar 
publicat în Decembrie, că „timpul de lucru 
a ‘ scăzut, cifra șomerilor a crescut cu 
265.000, salariul săptămânal mediu s’a re
dus".

„In Ianuarie — scrie în continuare ra
portul — se așteaptă concedieri pe scară 
marc. In ce privește comerțul, vânzarea 
de crăciun a fost mai mică decât se aș
tepta. In lunile următoare se prevăd pu
ternice prăbușiri de prețuri".

n Swister
necoasă. Aprinse un muc de lumânare și ră
mase încremenit. Idica, fetița aceia cu 
ochii albaștrii ca cerul senin, stătea întinsă 
pe jos cu ochii închiși pentru totdeauna, :ar 
pe patul de scândură, soția își dăduse su
fletul.

Din ochii lui John se scurgeau lacrimi, 
așa cum se scurg dintr’o lămâie picături 
când cineva o strânge puternic. Lacrimile 
se prelingeau pe față, îi intrau în gură, el 
le simțea. John plângea cu hohote pentru 
prima dată în viața lui. Dar plânsul nit-i 
ajuta cu nimic. Ce să facă ? bani nu avea. 
De vândut nu se mai găsea nimic prin 
casă Se opri din plâns ștergându-și lacri
mile cu capătul . cămășii. Ridică trupul le 
glheață al fetei și-l puse alături de al mai- 
căsei. Lacrimile din nou îl podidiră. Ținea 
aoum în mână o fotografie. Gândurile lui 
John sburau cu ani în urmă. Prin fața 'ui 
se perindau scene întâmplate. Stătu un 
timp locului, pe urmă-și zise:

— N’am cu cei să-i îngrop. Nu mai am 
pe nimeni care să mă ajute, lată în ce 
stare am ajuns în țara asta care propagă 
libertatea și grija față de om. Singurul 
lucru posibil pentru mine în acest moment* 
este să fiu alaiuri de ei Ochii săi plini 
de lacrimi se holbase-ră, buzele sângerau, 
ciuturi de păr erau răspândite pe jos. John 
era disperat. Cu mâna care-i tremura, apu- 
ca-se un cuțit și din nou își privi soția și 
copilul. Apoi își împlântă cuțitul în inimă 
fără să mai scoată un răcnet. Trupul lui 
care alătdată cutreerase nenumărate orașe 
ale lumii, se prăbuși (din mila patronului) 
peste cel al soției și a copilului, fîmbrăți- 
șându-i pentru totdeauna.

Iată dece s’a sinucis John Swister. Mulți 
sportivi celebri! ca el, și-au găsit moartea 
prin mijloace crude, din cauza „democra
ției americane”.

L. DUMBRAVA

Constituirea circumscripțiilor 
electorale în vederea alegeri
lor pentru Sovietul Suprem 

al II. R. S. S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS
In baza articolelor 34 și 35 din Consti

tuția U.R.S.Ș. și articolelor 24, 25 și 26 
din Regulamentul Cu privire la alegerile 
pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S., prin 
decretele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. din 11 Ianuarie 1954, au fost 
constituite 700 de circumscripții electorale 
în vederea alegrilor pentru Sovietul Uniu
nii și 631 de circumscripții electorale 
în vederea alegerilor pentru Sovietul Na
ționalităților.

Guvernul indian a propus 
convocarea Adunării Generale 

a O. N. U.
DELHI (Agerpres). — Postul de radio 

Delhi transmite o știre a agenției „Press 
Trust of India” potrivit căreia guvernul 
Indiei a propus în mod oficial să se con
voace la 8 sau 9 Februarie Adunarea Ge
nerală a O.N.U. în vederea discutării 
problemei coreene.

Ordinea de zi 
a Congresului Partidului 

celor ce muncesc 
din Ungaria

BUDAPESTA (Agerpres). — M. T. I. 
transmite :

Comitetul Central al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria a hotărît să con- 
vace la 18 Aprilie cel de al 3-lea Congres 
al Partidului celor ce muncesc din Un
garia. Ordinea de zi a Congresului cu
prinde :

1. Raportul Comitetului Central al Par
tidului celor ce muncesc din Ungaria și 
sarcinile partidului. Raportor — tov. Mâ- 
tyăs Răkosi.

2. Sarcinile administrației de stat și 
ale consiliilor locale. Raportor — tov. 
Imre Nagy.

3. Raportul Comisiei Centrale de Con
trol. Raportor — tov. Kâroly Kiss.

4. Modificarea Statutului organizatoric. 
Raportor — tov. Lajos Acs.

5. Alegerea organelor conducătoare ale 
Partidului celor ce muncesc din Ungaria.

PE SCURT
• La 9 Ianuarie, Uniunea națională a 

studenților din Anglia a organizat o re
cepție în cinstea delgației studenților 
sovietici. Luând cuvântul la recepție, 
reprezentantul studenților englezi, K. M. 
Soobky a spus : „Vizita studenților sovie
tici in Anglia va contribui la întărirea 
prieteniei dintre studenții și tineretul din 
Anglia și Uniunea Sovietică, la unirea 
forțelor în lupta împotriva fascismului și 
a ațâțătorilor la război”.

• Agenția France Presse anunța că 
radicalul Gaston Monerville a fost reales 
președinte al Consiliului republcii din 
Franța.

® La Delhi (India) au avut loc demon- 
trații de masă împotriva alianței militare 
pakistano-americane. La demonstrații au 
luat parte activă muncitori, studenți, re
prezentanți ai organizațiilor de femei și 
ai altor organizații obștești.

• După cum anunță agenția A.D.N. la 
9 Ianuarie un detașament de poliție vest- 
german a atacat sediul organizației din 
Duisburg a Partidului Comunist din Ger
mania. Poliția a făcut percheziții în toate 
încăperile și a confiscat diferite mate
riale.

• Ziarele democrate din Berlin au 
publicat la 11 Ianuarie o știre a agenției 
A.D.N. din care rezultă că Theodor Ober- 
leander, actualul ministru dela Bonn pen
tru problemele refugiaților, este un cri
minal de ' război hiUerist, care în anul 
1940 a organizat exterminarea în masă 
a patrioților polonezi.
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