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Trăiască 1 Mai, ziua 

solidarității internaționale 

a celor ce muncesc !
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Marea sărbătoare internațională a frăției
1 Mai, ziua solidarității internaționala a 

celor ce muncesc, este sărbătorită în acest 
an sub semnul luptei pentru pace, pen
tru continua destindere a încordării in
ternaționale, pentru socialism.

Ori unde ar trăi oamenii muncii, indi
ferent de culoarea pielii lor, în această 
zi cu toții — muncitori și țărani, oameni 
de știință și scriitori, bărbați și femei, 
tineri și copii — îmbracă haina de sărbă
toare. Și pretutindeni, în toate limbile, 
răsună cântece și cuvinte de salut. Po
poarele din U.R.SJS. și S.U.A. din China 
șl Anglia, din Vietnam și Franța, din Co
reea și Japonia, oamenii muncii de pe 
toate continentele, își urează unii altora, 
fericire și pace.

Dătătoare de viață sînt adierile vînitu- 
lui de primăvară, adierile vîntului de 
1 Mai. Ele aduc naturii flori, iar popoa
relor chemarea la prietenie, colaborare 
și progres. După Conferința de la Berlin, 
are loc în aceste zile Conferința de la 
Geneva, unde se întîlnesc marile puteri, 
în scopul de a string© legătura politică 
între ele. Acest lucru este de folos păcii. 
Popoarele țin minte marea colaborare 
dintre aceste țări în timpul războiului 
împotriva fascismului. Această colaborare 
o cer astăzi toate popoarele lumii, toți 
aceia care vor să-și făurească un viitor 
fericii

In Uniunea Sovietică, țara unde se con
struiește comunismul, poporul a obținut 
succese remarcabile în lupta pentru fe
ricirea lui. Oamenii sovietici și-au luat 
sarcina să mărească considerabil produc
ția de mărfuri de larg consum, pentru ca 
fiecare om să se poată bucura de o viață 
oît mai îmbelșugată. Ei își propun să rea
lizeze acest lucru într-un termen de nu
mai 2-3 ani. Bucuria zilei de 1 Mai este 
mărită și da faptul că, înainte de această 
sărbătoare, s-a făcut noua reducere a 
prețurilor de stat cu amănuntul, de pe 
urma căreia populația va cîștiga peste 20 
miliarde ruble, de coloanele de tractoare 
care au ieșit pentru a ara 13 milioane 
hectare de pământuri noi și pentru a re
colta de pe acestea, peste 1 miliard pu
duri cereale.

In timp ce în Uniunea Sovietică și după

BOUREANU ȘTEFAN
prim-secretar al comitetului raional 

de partid Hunedoara

exemplul ei. in țările de democrație 
populară — oamenii muncii clădesc o 
viață fericită, in țările capitaliste crește 
mereu lupta popoarelor împotriva exploa
tării și cursei nebunești a înarmărilor. In 
Statele Unite ale Americii — de pildă, 
șomajtil a cuprins paste 3.70-0.000 de mun
citori și alți peste 10.000.000 șomeri par
țiali. Situația nu este mai bună nici în 
celelalte țări capitaliste, unde grevele și 
demonstrațiile împotriva exploatării și a- 
supririi muncitorilor, se țin lanț.

Urmând învățătura înțeleaptă a parti
dului, poporul nostru cu prilejul zilei de 
1 Mai, face bilanțul realizărilor obținute 
pe drumul construirii socialismului. De 
la plenara din august 1953, partidul nos
tru și-a îndreptat toate forțele spre 
dezvoltarea proporțională a diferitelor ra
muri ale economiei noastre naționale pen
tru ridicarea continuă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Plenara C.C. al P.M.R- 
din 19 aprilie a.c., a analizat felul cum 
au muncit organizațiile de partid și de 
stat, pentru aplicarea măsurilor stabilite 
de plenara din august 1953 și a stabilit 
măsurile pentru întărirea continuă a 
muncii de partid.

Răspunzând grijii partidului și guvernu
lui, oamenii muncii din țara noastră și-au 
intensificat eforturile in lupta pentru pu
nerea în viață a hotărârilor partidului și 
guvernului.

Ca în fiecare an, și anul acesta, colec
tivele de muncitori, ingineri' și tehnicieni 
din întreprinderile raionului Hunedoara, 
ti-aiu angajat cu luni de zile înainte, de 
a întâmpina măreața sărbătoare a celor ce 
muncesc cu noi și deosebite succese în 
prooesul de producție. La combinatul si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”, oțelarii de 
La cuptoarele Siemens Martin muncind 
sub lozinca: „O șarjă pe schimb, oțel de 
bună calitate”, au reușit să dea patriei 
zeci de tone de oțel peste plan. Succese 
deosebite a realizat și colectivul de mun
citori din cadrul sectorului laminoare, 
care pe lîngă că și-a depășit propriul an
gajament cu 1,1 la sută, a mai economisit

oamenilor muncii
și materiale în valoare de peste 172.000 
lei.

Cu același elan, în cadrul întrecerii, au 
pornit și muncitorii de la uzina „Victo
ria” Călan. Aici, datorită avântului, în 
urma chemării la întrecere în munca de 
inovații, numărul propunerilor din anul 
acesta a atins cifra din întreg anul 1953, 
adică un număr de 62 propuneri. De ase
menea. în sectorul turnătorie, brigada 
„Filimon Sîrbu” de la fasoane, în frun
tea căreia se află fruntașul întrecerii so
cialiste Todor Lazăr, a reușit să obțină 
în cinstea zilei de 1 Mai, depășiri medii 
de plan de 67,2 la sută.

La complexul C.F.R. Simeria, muncitorii 
atelierelor au terminat în cinstea zilei de 
1 Mai, 7 locomotive cu proba de parcurs 
efectuată și una locomotivă cu proba ne
efectuată. La realizarea acestui succes, o 
contribuție de seamă au adus-o cazangii: 
Dînșoreanu Serafim, care și-a depășit 
sarcinile de normă cu 20 la sută, Rațiu 
Ioan cu o depăși.'- tot de 20 la sută și 
Bocioacă Augustin, cu o depășire de 15 
la sută.

Rezultate deosebite în muncă, au obți
nut și minerii de la mina Tediuc, unde 
echipele conduse de Mateescu loachim și 
Al-impescu Samoilă, au dat între 59 și 81 
la sută, mai mult minereu.

Alături de oamenii muncii din fabrici 
și uzine, și țăranii muncitori de pe ogoa
rele raionului nostru și-au intensificat e- 
forturite în cadrul întrecerii socialiste și 
patriotice, pentru a termina La timp și 
în bune condițiuni campania agricolă din 
primăvara acestui an. Astfel, fruntași în 
executarea acestor munci, sînt membrii 
gospodăriei agricole colective „Viață 
Nouă” din satul Sîntandrei, țăranii mun
citori întovărășiți din comunele Rapolt, 
Hășdait, Băcia și altele, precum și țăranii 
ou gospodării individuale din comunele 
Cristur și’ Streisîngeorgiu.

In ziua de 1 Mai, oamenii muncii din 
țara noastră, strânși uniți în jurul parti
dului, își vor demonstra cu deosebită căl
dură solidaritatea lor de a duce și mai 
departe alături de celelalte popoare, lupta 
pentru construirea socialismului, pentru 
pace.

Schimburi de onoare 
în cinstea lui 1 Mai

★ ★

Succesele siderurgișlilor
Pentru întreg colectivul de muncitori, 

ingineri și tehnicieni de la combinatul si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” din Hune
doara, ziua de 28 aprilie a fost o zi de 
sărbătoare. Ou ocazia schimbului de 
onoare, care a; avut loc în această zi, si- 
derurgiștii hunedoreni au reușit să ob
țină succese deosebite.

Luptând sub lozinca „O șairjă pe schimb, 
oțel de bună calitate” și împletind în 
mod armonios acțiunea lor cu metoda ves
titului oțelar sovietic Matulineț, harnicii 
muncitori' de la cuptoarele Siemens Mar
tin, și-au întrecut cu mult sarcinile de 
plan. Spre exemplu, echipa prim-topito- 
rului Lăbuneț Vaier de la cuptorul nr. 4, 
care lucrează în prezent în contul prime
lor zile ale lunii mai a dat în cadrul schim
bului de onoare cu 53,86 la sută mai mult 
oțel, cea a oțelarului Bîrlea Traian de 
la cuptorul nr. 2 și-ia întrecut sarcinile 
de plan cu 20,17 la sută, iar oțelarii care 
deservesc cuptorul nr 1 împreună cu 
prim-topi torul Forțu Petru, au dat și ei cu 
7,9 la sută mai mult oțel peste prevede
rile planului de producție.

Cu deosebită însuflețire au muncit în 
schimbul dă onoare și muncitorii de la 
secția furnale, care și-au depășit planul 
cu 10,2 La sută. Aici, cele mai frumoase 
realizări au fost înscrise de muncitorii 
ce deservesc furnalul nr. 1 și 4, unde 
prim-topitorul Jurca Simian împreună cu 
echipa sa, au dat peste plan aproape 2 
vagoane de fontă, iar echipa lui Jeter Ni- 
eolae și-a întrecut sarcinile ce-i reveneau 
cu 3,8 ia sută. In cadrul sectorului lami
noare, schimbul condus de maistrul Andre- 
șescu Gheorghe, a realizat numai în pri
mele 5 ore ale schimbului de onoare, o 
depășire de plan de 11,2 la sută.

---- O-----
Importante depășiri de plan
Deosebit de frumoase sînt realizările pa 

care le-a obținut colectivul de muncă de 
la atelierele C F.R. Simeria, în schimbul 
de onoare, organizat în cinstea zilei de 
1 Mai Planul de producție la ateliere, a 
fost depășit în schimbul de onoaire cu 
25 la sută, fruntașă fiind partida condusă 
de Barbu Romulus de la secția III-a me
canică. care și-a depășit norma de pro
ducție cu 9 la sută. De asemenea partida 
de la revizia de vagoane, condusă de 
Tincu Petru și-a depășit planul cu 36 la 
sută, iar la revizia de vagoane Simeria 
Triaj, fruntașă este tura condusă de Ti
mar Ștefan, care și-a depășit sarcinile de 
plan cu 68 la sută.

Trei norme într-un schimb
In ziua schimbului de onoare, organizat 

în'cinstea zilei de l Mai, minerii grupu
lui minelor de fier Ghețar, au extras pen
tru furnaliștii de la Hunedoara, zeci de 
tone de minereu peste sarcinile de plan.

In fruntea luptei pentru a spori pro
ducția de minereu, au fost minerii din 
brigada 47, condusă de cunoscutul miner 
Lup loachim, de Ia orizontul II, care a- 
pdicînd cu succes metoda sovietică a gra
ficului ciclic, au dat cu peste 330 la sută, 
mai mult minereu de bună calitate peste 
plan.

Organizînd locul de producție în bune 
condițiuni și folosind din plin cele 480 
minute, minerii din brigăzile condus© de 
Oncoș Gheorghe, Pașoa Gavriiă și Cașar 
Mircea, au reușit să realizeze mai mult de 
3 norma într-un schimb.



---- = RAPORTAM PARTIDULUI —-
O șar jă, pe schimb, oțel de bună calitate

Cu fiecare zi care 
trecea, ne străduiam 
ca prin îndeplinirea 
angajamentului nos
tru, să întâmpinăm 
așa cum se cuvine 
sărbătoarea oameni
lor muncii din lumea 
întreagă. Angajamen
tele noastre — ale 
oțelarilor de la cup
torul 4 Siemens Mar

tin — in cinstea, acestei zile, au devenit 
W) fapt împlinit.

La cuptorul nostru, prin aplicarea me
todei sovietice Matulincț, am reușit să 
dăm 50 de șarje, oțel de bună calitate 
sub 8 ore fiecare, cu procentul de bazi- 
citate la zgură mai mare de 2,5, depășind 
astfel planul de producție cu 12,8 la sută.

Și la celelalte cuptoare, oțetarii nu s-au

lăsat mai prejos, astfel că producția de 
oțel de bună calitate a crescut simțitor, 
încât noi tinerii precum și ceilalți oțe- 
lari mai bătrâni, spuneam adeseori: „așa 
producție de oțel n-au dat pînă acum ni
ciodată cuptoarele noastre”.

Intr-adevăr planul de producție a fost 
depășit cu 10 ta sută, pe întreaga oțe- 
lărâe.

Această realizare, se datorește faptului 
că întreg colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri, animați de dorința de 
a da patriei mai mult oțel, au depus toate 
eforturile pentru realizarea lozincii: „O 
șarjă pe schimb, oțel de bună calitate”. 
Acum ne angajăm în fața partidului, să 
continuăm munca noastră în același ritm 
și după 1 Mai, astfel ca săgeata graficu
lui să urce din ce în ce mai sus.

STRATULAT DUMITRU
I |; ' ■ prim-topitor O.S.M.

pătrat, secția agricolă a sfatului popular 
raional, sprijinită efectiv de comitetul ra
ional de partid, a organizat numeroase 
consfătuiri pe comune, m cadrul cărora, 
tehnicienii agronomi au explicat pe larg 
și au demonstrat practic, modul în care 
se aplică metoda de însămânțare în cui
buri așezate în pătrat, a culturilor prăși- 
toare.

Rezultatele acestor consfătuiri se con
cretizează până în prezent în raionul nos
tru, prin însămînțarea în cuiburi așezate 
în pătrat a 84 hectare cartofi, 4 hectare 
porumb și 4 hectare floarea soarelui.

RANTA GHEORGHE 
agronom șef al secției agricole 

a sfatului popular raional

Legătura cu alegătorii chezășia succeselor mele

Economii peste angajamentul luat
Hotărîți să ne în

deplinim și chiar să 
depășim angajamen
tele luate în cinstea 
zilei de 1 Mai, am 
smuls laminoaretor o 
nouă victorie. Prin 
respectarea indicelui 
de utilizare și asi
gurarea unui mers 
ritmic al laminoare- 
lor. am reușit să e-

conomisim 32,6 la sută energie electrica și 
25.1 la sută păcură, față de 5 la suită cât 
prevedea angajamentul. Pentru reducerea 
numărului de rebuturi, încalzarea lingou- 
rilor s-a făcut în condițiuni mai bune și 
totdată s-au respectat cu strictețe indicii 
de laminare, obținând o reducere a re

buturilor față de procentajul admis, cu 
28,5 la sută.

Fruntaș în obținerea de rezultate fru
moase, este schimbul nostru, condus de 
maistrul Trifu Ioan, care a obținut cele 
mai însemnate economii, reușind să dea 
sute de tone de laminate peste pian. De 
5 luni de zile, întregul schimb și-a depă
șit cu regularitate planul de producție, 
clasîndu-se fruntaș pe sector.

Vom munci și ne vom strădui să ne 
menținem și pe viitor cu cinste titlul de 
schimb fruntaș. Zi de zi, vom lupta pen
tru a obține noi realizări, pentru a da 
patriei mai multe produse laminate, cu 
un preț de cost mai scăzut.

BAIDAN PETRU 
laminorist C. S. „Gh. Gheorghiu-Dej”

încrederea pe ca
re mi-au acordat-o 
alegătorii mei la 20 
decembrie 1953, cînd 
m-au ales deputată 
în circumscripția o- 
rășenească nr. 63 m-a 
făcut ca să nu uit 
nici o clipă îndatori
rile pe care le am 
față de ei. Datorită 
acestui lucru și ți

nând seama de cuvântul partidului, care 
ne învață că între deputați și alegători 
trebuie să existe o strânsă legătură, de
seori merg prin casele alegătorilor mei, 
cu care mă întrețin asupra condițiilor de 
viață și a păsurilor lor.

O deosebită atenție o acord propune
rilor pe care ei mi le fac cu această oca
zie și pe care după ce le studiez, ca să 
văd în ce constă justețea lor, le aduc la 
cunoștință comitetului executiv al sfatu

lui popular orășenesc, pentru a lua mă
suri cuvenite.

De asemenea în ședințele pe care le ți
nem cu delegatele din circumscripția 
noastră, după ce le dau îndrumările ne
cesare, despre felul cum trebuie să-și des
fășoare munca, frământăm împreună ho
tărârile precum și articolele importante 
apărute în ziare, lucru care contribuie 
efectiv la mărirea orizontului politic ai 
acestora.

Faptul însă, că alegătorii med și în spe
cial femeile au luat parte cu mult en
tuziasm la diferitele acțiuni voluntare 
pe care le-au întreprins, cum au fost; 
curățatul străzilor, confecționarea de lin
gerie pentru spitalul din localitate, etc. 
îmi întărește puterea de muncă și mă 
face să cred, că îmi voi putea îndeplini 
cu cinste îndatoririle pe care le am.

GOSTIAN AURORA
.< deputată în circumscripția

orășenească 63

Folosim metode avansate

Construim mai mult și mai bine
Colectivul între

prinderii Nr. 401 con
strucții, îndrumat de 
partidul nostru drag, 
a făcut să răsară pe 
poalele dealului Chi- 
aid, mulțimea de blo
curi, ce oferă locu
ințe confortabile și 
spațioase tovarășilor 
noștri siderurgiști. 
An de an, numărul 
înmulțit și stă ca o

mărturie vie a grijii față de om pe care 
o poartă partidul.

In anul 1954, colectivul întreprinderii 
Nr. 401 predă spre folosință oamenilor 
muncii din Hunedoara în cinstea zilei de 
1 Mai. încă 78 apartamente din oare 51 
au fost predate cu 30 zile înainte de ter
men, localul unei farmacii în cadrul nou
lui oraș, o cantină cu o capacitate de 1.000 
locuri, prevăzută cu instalația și confor
tul cerut unei cantine modeme, o baie 
— spălătorie cu 30 dușuri și un stațio
nar cu 25 paturi, traducând astfel în viață

sarcinile hotărârii plenarei lărgite din 19- 
20 august 1953 a C.C. al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Aplicarea metodelor de muncă avansate, 
organizarea de brigăzi, complexe și de 
specialitate, ca brigada complexă a to
varășului Rizea Nieolae și a tovarășului 
Olteanu loan, au dus la realizarea unor 
indici medii de îndeplinire a normei de 
1,39, fapt care a avut ca rezultat, pe lingă 
îndeplinirea planului înainte de termen 
și mărirea cîștigului mediu al muncito
rilor din brigadă.

In munca sa de fiecare zi, întregul co
lectiv de muncitori, ingineri, tehnicieni 
și funcționari ai Întreprinderii 401 con
strucții, își propune ca în viitor. îndru
mați de partid și ajutați de sindicat, să 
dezvolte și mai mult întrecerea socialistă, 
mecanizarea procesului de producție și 
descoperirea rezervelor interne, pentru în
deplinirea și depășirea planului de pro
ducție pe anul 1954.

Ing. NAIDINESCU MARIN 
Intr. 401 Construcții Hunedoara

Zi de zi, pentru 
țăranii muncitori din 
patria noastră devi
ne tot mai dar fap
tul, că lupta lor pen
tru obținerea unei re
colte îmbelșugate 
poate fi încununată 
de succes, numai a- 
tunci cînd sînt ur
mate sfaturile tehni
cienilor agronomi și 

■cînd în munca lor aplică metodele agri
cole cele mai înaintate.

Acest lucru se vede și în cadrul înto
vărășirii noastre, unde cele 33 de familii 
care muncesc laolaltă înlătură treptat 
metodele înapoiate de lucru, înlocuindu-le 
cu altele noi, care ușurează munca și 
îmbogățesc rodul. Astfel, urmând îndem
nul partidului și punând în viață învăță
turile și sfaturile tehnicienilor agronomi,

noi am însămânțat în rânduri încrucișate 
cele 18 hectare ale întovărășirii destinate 
griului, iar la toate culturile prășitoare 
aplicăm cu încredere metoda însămînță- 
rii în cuiburi dispuse în pătrat. Fiind si
guri că obținerea unei producții sporite 
la hectar, duce la un trai mai îndestulat 
al celor ce muncesc, membrii întovărășirii 
noastre au plantat după această metodă 
2 hectare cu cartofi, iar în cinstea zilei 
de 1 Mai, ei se pregătesc de zor pentru 
a însămânța cu porumb în cuiburi așezate 
în pătrat cele 14 hectare de teren, desti
nate acestei culturi. In felul acesta mem
brii întovărășirii noastre se străduiesc să 
sărbătorească ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, prin noi realizări 
obținute în domeniul agricol.

LASCAU IOSIF
membru al întovărășirii agricole 

„16 Februarie” din comuna Cristur

Voi mai contracta și alte animale

In ajutorul țăranilor muncitori
încă din primele 

zile ale campaniei 
agricole de primă
vară, tehnicienii sec
ției agricole a sfatu
lui popular raional 
Hunedoara, au por
nit munca de îndru
mare a țăranilor mun
citori, în vederea a- 
plicărâi măsurilor a- 
grotehnice înaintate,

care duc la sporirea producției agricole 
la hectar.

In acest scop, fiecare tehnician s-a 
găsit în majoritatea timpului pe ogoare, 
în mijlocul țăranilor muncitori, arătându-le 
importanța executării arăturilor de cali
tate. modali cum trebuie să administreze 
pământului îngrășămintele naturale și 
minerale, și convingtodu-d să respecte 
epocile de însămânțare indicate de agro- 
minim.

De asemenea în urma hotărârii luate de 
Consiliul de Miniștri cu privire la ex
tinderea suprafețelor cultivate cu porumb 
și aplicarea metodei de semănat porumb 
și plantat oartofi în cuiburi așezate în

male — care prin

Ca și ' alți țărani 
muncitori; am citit și 
eu cu mult interes ho
tărârea partidului și 
guvernului cu privire 
la achizițiile și con
tractările de animale. 
Cînd am văzut spri
jinul deosebit, precum 
și avantagiile mari pe 
care le acordă statul 
: rescătoritor de ani- 
contractări asigură o

bună aprovizionare a populației munci
toare cu came și produse animale — m-am 
decis să contractez și eu o pereche de 
boi. Astfel, m-am angajat prin contract, 
ca în termen de 3 luni să predau boii în 
greutate de 1460 kg. In cele 3 luni de zile, 
m-am străduit ca să îngrijesc și să hră
nesc cât mai bine animalele contractate,

pentru ca în felul acesta să-mi îndepli
nesc angajamentul. Mulțumirea mea a 
fost nespus de mare în cursul acestei 
luni, când am reușit să predau cei'- doi 
boi la termenul fixat și în plus de aceas
ta, cu un spor la greutate de peste 200 kg. 
Strădania mea a fost bine răsplătită, pen
tru că am primit 10.583 lei, 3 kg talpă, 
7 fuse de piele și m-am bucurat de în
semnate scutiri din cota de came și po
rumb.

Ca urmare, câștigul gospodăriei mele 
a crescut, iar drept mulțumire pentru 
sprijinul pe care mi-1 acordă statul, sînt 
hotărât ca în scurt timp să contractez alte 
animale, pe care să le predau, de aseme
nea, cu însemnate sporuri de greutate.

ȘANDRU IOAN
țăran mijlocaș din cătunul

11 Buitur



Brigada zootehnică — utemistă ______ VIAȚA VA ÎNFLORI
Din inițiativa organizației de bază U.T.M. 

sprijinită de organizația de partid și de 
conducerea gospodăriei, a luat ființă la 
gospodăria anexă Călan o brigadă zooteh
nică utemistă.

De la înființarea ei și pînă astăzi, da
torită muncii depuse și aplicării regule- 
lor zootehnice, brigada a obținut succese 
însemnate. Una din cede mai frumoase 
realizări este depășirea producției lunare 
de lapte cu 95 la sută.

Da fiecare membru al acestei brigăzi, se 
vede dragostea și dorința de a obține 
realizări frumoase in sectorul repartizat.

★
Zorii ziilei erau încă departe cînid prin 

curtea gospodăriei anexe din Călan, câ
țiva tineri se îndreptau cu brațele în
cărcate de fin spre grajduri. Sînt îngri
jitorii de vite din brigada utemistă con
dusă de Bilă Dionisie. Fiecare dorește ca 
vitele pe care le îngrijește să fie cele mai 
frumoase din gospodărie.

In dimineața aceasta, la fel ca și în 
altele, tovarășul Bîlă este printre îngri
jitori, cărora le dă sfaturi, cercetează fie
care vită în parte și controlează canti
tatea de furaj repartizată. El se preocupă 
intens de ridicarea calificării îngrijitori
lor, pentru ca fiecare din ei să se specia
lizeze în îngrijirea vitelor

Angajamentul luat atunci cînd s-a în
ființat brigada a devenit un fapt împlinit.

„Hrăiniirea rațională a vacilor și a vi
țeilor ne va fi cea mai de seamă preocu
pase. Cu cât le vom îngriji mai bine cu 
atît vom da poporului muncitor mai multe 
produse lactate și came”. Acestea au 
fost cuvintele pe care le-a rostit tovarășul

O noua stîna
Tn satul Alun comuna Bunila, în urm® 

muncii de lămurire dusă de către consi
liul de conducere al cooperativei „Mine
rul” din Ghelar, a luat ființă o stână 
cooperatistă, unde 40 de țărani muncitori 
săraci și-au grupat cele peste 600 oi.

Totodată în satul Plop din raz® 

Bîlă, în numele tinerilor din brigadă, 
atunci cînd ea a luat ființă. Și brigada 
s-a ținut de cuvînt. Planul de produc
ție la lapte a fost depășit cu 95 la. sută.

—Cum ați reușit să obțineți această de
pășire ? îi întreb.

— Să vă spun eu — sare veselul mul
gător Pricep loan. Ia.tă de exemplu vaca 
asta dă pe zi 26 kg lapte. Pe lîngă hră- 
nirea la timp, pentru a obține asemenea 
producție, noi aplicăm și metoda sovie
tică Popov la. muls. înainte de a începe 
mulsul, spălăm ugerul cu apă caldă, fa
cem masajul și apoi mulgem în cruce.

Tînărul de alături îi ia vorba din gură.
— Totuși nu sînt mulțumit — spune to

varășul Bîlă Am putea face mai mult. 
De exemplu mai avem mulgători ca : 
Crîsnic Damian și Lăseuțoiu Iulian, care 
sînt delăsători în muncă. De aceștia mă 
voi ocupa zi de zi, pentru ca în brigada 
mea să fie numai fruntași.

*
Rezultatele harnicilor îngrijitori se văd 

peste tot Lozinca „Nici-un fir de fin ri
sipit” se aplică cu strictețe.

In interiorul grajdului ți-e mai mare 
dragul să privești. Peste tot cură
țenie exemplară. In grajdul vitelor ti
nere, frumos aranjați în boxe, după vâr
stă. vițeii dacă ar avea grai ți-ar spune 
— vezi ce frumoși sî-ntem ? Și într-ade- 
văr datorită bunei îngrijiri, ei sânt grași, 
bine țesălați și întotdeauna eu așternut 
curat.

Sînt multe de spus despre aceasta bri
gadă, despre rezultatele muncii tinerilor 
care o compun, despre viața lor.

O. TRAIAN

cooperatistă
aceleași comune a fost deschisă o filială 
a cooperativei, de unde țăranii muncitori 
vor putea face cumpărături, fără a se 
mai deplasa în altă parte

IHUȚ NICOLAE 
corespondent voluntar

Tiptil, tiptil, din noaptea înstelată 
Mijește geana zorilor pe plai...
Ce dimineață mîndră, minunată I 
E primăvara ! E Intîiul Mai.

Pe boltă mai străluce pala lună 
Și prima rază încă n-a zvîcnlt, 
Dar străzile, grădinile răsună 
De pași ce vin. talaz nepotolit...

Ne adunăm in rîndun și coloane, 
Bărbați, femei, cu steaguri și cu flori 
Azi vom cînta din piepturi — milioane 
Un imn în cinstea marii sărbători...

Cuprinsul vieții noastre azi cinla-vom 
Prin tot ce-n noi mai mindru-i și mai viu 
In lupta dirză noi purtăm spre slavă 
Stindardul biruinței, purpuriu.

Căci noi sintem stăpmi în țara noastră, 
Stăpîni pe-orașe, ape și timpii...
Nu-i bucuria, pasăre măiastră 
De căpcăun ascunsă in colivii.

Ci se înalță, zboară fără stăvili 
Spre țelul luptei noastre necurmat I

Revista „1 înărul Leninist" apare lunar
Incepînd din luna martie a.c.,. „Tînărul 

Leninist” — revistă editată de C.C. al 
U.T.M., apare lunar în 64 de pagini.

Numărul 4 — aprilie 1954 are următorul 
cuprins :

ȘEDINȚA PLENARA A C.C. AL P.M.R. 
DIN 19 APRILIE 1954

,M. CERNEA: Al 24-lea volum al Ope
relor lui V. I. Lenin

LECȚII ȘI CONSULTAȚII

OCTAV MUNTEANU: Miciurinismul și 
importanța lui în ridicarea producției 
agricole și animale.

ION AL. BOLD : Rolul întovărășirilor în 
dezvoltarea agriculturii noastre.

Spre el pășim acum cu drepte pravili. 
Așa cum însuși Stalin ne-a învățat I

Mi-s scumpi ai mei tovarăși fără număr. 
Iar ochii lor, ce limpede privesc !
Ce bine-i lîngă umăr să simți umăr
Și-n rînd să mergi, cu pasul voinicesc I '

De-aș avea m piept mai multe inimi, 
Mănunchi le-aș strînge toate la un loc. 
Le-aș dărui izvorului luminii.
Partidului, nestinsului său foc .'

i
Căci el mi-arată locul meu în lume
Și locul țării într-al păcii rînd !
Intîiul Mai are atîtea nume
Cite popoare sînt pe acest pămînt!

Intîiul /Mai, ce-n lume își dcsjace
Mantia primăverii tot mai larg,
Purta-va steagul dragostei de pace
Și-l va urca pe al țărilor catarg ! 1

Căci pe pămînt, acesia-i țelul vieții ; 
Nădejdea omenirii e aci:
Nu curmă noaptea raza dimineții 
Ci viața va-nflori! Va înflori.

CONSTANȚA TUDORACHE

I. COSMA: Colaborarea economică și 
culturală dintre țările lagărului socia
list.

VIAȚA U.T.M.

S. NEGRU : Organizația U.T.M. din co
muna Siliștea-Crucii în luptă pentru o 
recoltă bogată.

PROBLEMELE INTERNAȚIONALE

D. MIHAIL: Lupta tineretului spaniol 
pentru pace, libertate și o viață mai 
bună.

CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE

EMIL BOLDAN : George Coșbuc, cântă
rețul bucuriilor și revoltei poporului. 
Prețui! unui exemplar: 1,75 lei.

/ Mai. ahadata și acum
1 Mai, era o zi frumoasă și înainte 

vreme. Dar omului muncii nu-i era 
aminte să soarbă boarea plină de mireas
mă a mugurului de primăvară, deoarece 
îi era sufletul cătrănit de mizerie, de 
lipsia pîinii de pe masă, de chinul muncii 
istovitoare. Se bucurau de primăvară cei 
care huzureau pe spinarea milioanelor de 
truditori.

★
Cînd pleacă spre combinat Ion Boba- 

ru, la cei 50 de ana a lui calcă sprinten, 
tinerește. In fiecare zi i se ușurează parcă 
haina bătrâneții premature.

Din an în an, acum după ce a trecut 
cumpăna jumătății de veac, bucuriile lui 
sînt mai mari, amintirile neguroase se 
pierd în u.rmă, pentru totdeauna apuse.

„Ei, strașnice sunt primăverile aces
tea ale vieții noastre”, spune el trăgîn- 
du-și șapca mai pe spate. O dimineață 
ca oricare alta. E răcoare încă, dar ra
zele soarelui îți mîngăie plăcut obrajii. 
Pereții șirului de blocuri ale sideruirgiș- 
tiior și ale constructorilor parcă luminea
ză și ei. Colea numai decât se înalță mân
dra construcție a palatului poștelor, pe străzi 
un dute-vino de mașini. Multe sînt în
cărcate cu materiale de construcție. Se 
construiește pretutindeni proaspăt, totul 
se înoiește. Este un docot de viață și de 
muncă plină de birudnți, de mișcare, de 
avîqjt. Cum să-ți vină atunci să stai de-o 
parte și să privești la alții. Ion Bobaru ar 
fi putut să ceară concedii, pensionare. 
Anii grei de altădată i-au lăsat destule 
beteșuguri, care puteau să motiveze o 
asemenea cerință. Dar așa ceva nu se 
poate. Pentru el munca a devenit o ne
cesitate, fără ea astăzi simte că n-ar pu
tea trăi.

— Putere mai am încă destulă, în bra- 

țeie acestea doua și în afară de asta, am 
o pricepere, o experiență pe care tre
buie s-o pun la îndemâna tinerei generații.

Cu cita gingășie și mândrie vorbește 
bătrinul Bobaru despre tineretul de as
tăzi. despre viața lui plină de lumină,

— Ei trăiesc tinerețea pe care am do
rit-o și noi bătrânii înainte vreme, dar de 
care n-am avut parte.

Și domol cu glas solemn Bobaru po
menește despre o altă viață, trăită cu 
greu, ca despre o poveste spăimoasă, ou 
strigoi.

....Cînd am intrat noi în luptă cu regi
mul ticăloșilor de patroni, atunci în 1933 
burghezia se sbătea într-o criză economică 
cumplită și voia să iasă din depresiune 
pe spatele nostru, a zecilor de mii de 
muncitori. Tocmai în preajma zilei de 1 
Mai primisem eu cu alți tovarăși de 
luptă din partea partidului sarcina să 
întărim munca de organizație la Ploești, 
să difuzăm materiale de propagandă și 
agitație și să îndemnăm muncitorii la o 
nouă grevă, iar greva să culmineze cu 
demonstrația de 1 Mai. Nu a fost greu 
să mobilizăm petroliștii împotriva patro
nilor și regimului asupritor. La chemarea 
partidului ca un singur om s-au ridicat 
toți muncitorii din acest centru petroli
fer, cerînd pîine și libertate.

Turbați de furie, patronii au ordonat 
înăbușirea tulburărilor muncitorești. Co
poii siguranței au dezlănțuit arestarea în 
masă a acelora care năzuiau spre o viață 
mai omenească. Printre cei arestați mă 
aflam și eu. încă în prima zi au început 
interogările.

La prima interogare un comisar vînjos 
cu numele Jurca, făcea pe binevoitorul. 
Am fost întrebat despre unele lucruri 
mărunte: cum mă cheamă, unde lucrez, 

de ce m-am manifestat împotriva orîn- 
diudrii, etc. Nu m-au bătut atunci. M-au în
chis într-o celulă singur, nemîncat.

A doua zi în vreme ce la catedrală ba
tea 9 ceasuri dimineața, sirena unei uzi
ne spinteca liniștea orașului Ploești. Eu 
auzisem. Aceasta însemna că tulburările 
continuă.

Peste un ceas m-au chemat la intero
gări. Strigoii turbau. E mâna ta aici ca
nalie —. m-au prins să mă lovească. Din 
nou întrebări. Cum te chemă ? Cu cine ai 
legături ? Cine conduce tulburările ? Au 
încercat să mă facă să vorbesc, dar nu 
au reușit. Curgeau bastoanele, pumnii 
pînă cînd am căzut pe podelele murdare, 
însângerat. Apoi m-am trezit aruncat în
tr-o celuluă diin apropiere. Cimentul igra
sios îmi răcorea parcă fierbințelile cum
plite ale durerii. In ziua aceia nu ăm mai 
fost interogat. Dar nici mîncare nu am 
primit. Mult înainte ca seara să cuprin
dă orașul, ultimele raze de lumină s-au 
stins în celulă. Afară trebuie să fi apus 
soarele, și să fi pornit acel vînt lin, în
miresmat, plin parcă de chemări.

In celulă bezna acoperise totul.
— Mîine e 1 Mai — veni o șoaptă din- 

tr-un colț al celulei. Apoi tăcerea ucigă
toare a celulelor de ciment, umede, ne
gre, a cuprins pe toți din închisoare. Gân
dul meu zbura dincolo de ziduri și parcă 
mă înveseleam pentru că știam că mâine 
vor ieși la demonstrație coloanele petro
liștilor cu steagurile desfășurate, de o 
să tremure toată hardughia aceea tică
loasă.

In dimineața de 1 Mai pe cînd coloane
le în oraș se formau m-au scos din celu
lă .împreună eu alți tovarăși arunc î n du-ne 
într-o mașină. Duba porni spre Bu
cureștii. In capitală am fost predați în 
mâna unor câini moi mari și mai turbați.

Aș maii putea povesti multe pagini, des
pre schingiuiri, despre felul cum au în
cercat să ne înfrângă. Comuniștilor în

chiși, nici la București nu puteau să le 
scoată o vorbă. Istoviți toți în aceeași mă
sură, răspundeau același eroic „nu știu”. 
In celulă, pe podele udate eu apă, cu 
sînge, zăceau aproape nemișcați cei care 
au fost interogați. Un singur gând îmi dă
dea tărie;'că tovarășii mei de afară luptă 
cu eroism pentru libertatea noastră.

Rînd pe rînd apoi am fost colindați pe 
la diferite închisori: Văcărești, Caranse
beș, Lugoj, chiar confirmați și în fața 
consiliului de război, însă dovezi nu au 
putut găsi pentru a ne condamna la pe
deapsa capitală.

Cînd mi-au dat drumul de la închisori, 
eram slab. Stîlcit de bătaie, mai mai, să 
nu mă recunoască tovarășii mei de mun
că și de luptă. Și le-am spus tovarășilor 
mei mai tineri să nu uite că așa arată 
„raiul” expilotatorilor, „așa arată acei care 
vor să sărbătorească liber ziua de 1 Mai”.

★

O zi de primăvară ca ori oare alta. Zi 
de muncă rodnică de bine meritată des
tindere. Cîte bucurii simple, mărunte, dar 
adânci. După schimb e bună 0 odihnă de 
un ceas două și apoi după ceasurile aces
tea te prinzi iar de câte și mai cîte treburi 
că mîine doar e 1 Mai. Și Bobaru își abu
rește ochelarii, îi șterge bine de tot cu 
batista apoi se apucă de citit. Din cînd 
în cînd cu mâna-i aspră și mare, de
prinsă mai mult, cu cleștele și barosul de 
cît cu creionul, însemnează cu stângăcie 
pe caiet boabele de mărgăritar ale în
vățăturii leninist-stialiniste

Și într-un târziu, spre înserat, după în
vățătură, ia hîrlețuil Și se duce în grădi
nă să mai răstoarne cîteva brazde să facă 
straturi și să le presăreze cu semințe de 
flori. Și gândurile limpezi și senine por
nesc în cârduri spre mâine, cînd alături de 
întregul nostru popor muncitor azi liiber 
va ieși la defilare demonstrînd partidului 
succesele obținute în cinstea acestei zile.

G. ZOLD



Zorii zilei vin încetul cu încetul să în
depărteze pîclele de negură, care mai 
dăinuie încă și cărora parcă le pare rău 
să facă loc luminei. Discul de foc al 
soarelui apare la început timid, fără pu
tere, ca apoi să se impună în toată mă
reția lui. Sub razele soarelui, pământul 
care mai toată iarna fusese împodobit cu 
mantia albă de nea, începe să se îmbrace 
în haina verde a câmpurilor și sub mân
gâierea caldă a razelor, întreaga natură 
se redeșteaptă la viață.

In aerul curat al acestei dimineți de 
primăvară, mireasma Îmbătătoare a flo
rilor și a pomilor înfloriți, vine să în
cununeze măreția naturii. Frumusețea și 
prospețimea dimineților de primăvară, 
fac ca oamenii să fie mai veseli, mai plini 
de viață.

Dinspre orașul . muinoitoresc, coboară 
grupuri de muncitori, care după o odih
nă bine meritată se îndreaptă cu forțe 
sporite spre locurile de muncă. Privirile 
ne sânt atrase de un grup vesel. Cînd se 
apropie de noi, ne dăm seama că este un 
grup de tineri și tinere de la Combinatul 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”. Ne ală
turăm acestui grup și plecăm împreună 
spre locul lor de muncă.

După ce am trecut pe aleea princi
pală, străjuită de o parte și de alta de 
pomi și ronduri cu flori, pătrundem în 
inima combinatului. Combinatul este cu
prins de forfota muncii creatoare. Atît în 
sectoarele principale cît și în cele auxi
liare, muncitorii, tehnicienii și inginerii 
sânt preocupați de un singur gînd : mări
rea producției în cinstea zilei de ■ 1 Mai. 
Locomotivele uzinale sînt într-un continuu 
dute-vino, trrnsportînd materiale diferite 
spre sectoarele care au nevoie de ele. 
Dinspre furnalele care duduie înfundat, 
semn că merg în plin, o locomotivă pu
făind din greu, trage după ea o uriașă 
oală plină cu fontă, pe care o transportă 
către oțelărie.

Ne îndreptăm pașii către locul unde 
fonta va fi transformată în oțel — oțe- 
lăria Siemens Martin. Aici munca nu în
cetează zi. și noapte. Macaralele mânuite 
cu multă iscusință de macaragii, aleargă 
grăbite de la un capăt la celălalt al ha
lei. Ușile cuptoarelor se deschid pe rind, 
pentru a primi o. nouă încărcătură de 
fier și atunci flăcările roșiatice se reped 
flămânde, parcă să mistuie și brațul ma
caralei. Prin zumzetul înfundat al agre
gatelor se aud din cînd în cînd comenzi 
scurte și precise.

îmbrăcat într-un halat de culoare gri, 
un cm de statură mijlocie, privește atent 
procesul de topire al unei șarje. Ni se 
pare o figură cunoscută și cînd ne apro
piem de el, ne reamintim că este una din 
cunoștințele pe care le-am întâlnit de di
mineață, în drum spre combinat. Este in
ginerul Nisipeanu Ilie șeful secției O.S.M. 
In tovărășia lui pornim să cunoaștem pe 
acei ce făuresc oțelul,

In fața cuptorului nr. 2 primitopiitorul 
Bîrlea Traian urmărește atent, prin sti
cla albastră de cobalt, clocotul băii de o;el, 
cuprinsă de puterea focului. Figura lui 
exprima neliniște și privirea-i aluneca de 
la cuptor la ceasul cel mare, așezat între 
cuptoarele 3 și 4, pentru a controla du
rata fierberii oțelului. Atît era de an
trenat în muncă. încât nu a observat pre
zența noastră alături de cuptor, decât 
atunci cînd i-am dat binețe. Răspunzîndu- 
ne la salut, ca și cînd ar fi continuat, o 
discuție mai veche, începu :

— 'Nu merge... nu merge și pace, poate 
că nu am aplicat întocmai ceea ce ne-a 
învățat maistrul sovietic Victor Beremes- 
nicov... dar... n-u ne vom lăsa și pînă la 
urmă tot vom învinge.

Privind la nedumerirea noastră, ingi
nerul Nisipeanu începu să povestească 
gîndurile care frământau mai de mult 
timp pe oțelari.

—Vedeți, problema aceasta este mai ve
che. Este vorba de elaborarea mai rapidă 
a șarjelor. De obicei o șarjă se elaborează 
între 9 și 10 ore, câteodată durează și 11 
ore.

— Bine, dar nu s-ar putea ca luîrad 
unele măsuri tehnico-organizatorice să se 
scurteze acest timp ? îl întrebarăm noi.

— Problema de a scurta timpul elabo
rării unei șarje, ne-a dat mult de gândit. 
Eu am studiat temeinic această problemă 
și am cerut sprijinul oțelurilor mai buni 
și mai vechi în această meserie. împreu
nă cu ei am hotărît să organizăm o con
sfătuire în oțelăria noastră. Așa că în dimi
neața zilei de mîine, ținem această con
sfătuire...

...A doua zi dimineața, așa după cum 
șe hotărâse, toți primtopitonii erau adu
nați în sala colțului roșu, al secției. Intr-o 
parte a sălii, secretarul organizației de 
bază Toma Adam discuta cu inginerul 
Nislpeanu și cu președintele comitetului de 
secție, punînd la punct ultimele amănunte 
ale consfătuirii.

Inginerul Nisipeanu Ilie a vorbit mai 
mult ca de obicei, arătînd pe larg, felul 
cum se poate elabora o șarjă pe schimb, 
oțel de bună calitate. •

— Tovarăși, numai respectând întocmai 
procesul tehnologic de elaborare rapidă a 
oțelului după metoda sovietică Matulineț, 
și urmărind în special încărcarea cupto
rului și conducerea focului, vom putea 
elabora șarjele sub 8 ore.

încordarea în care fuseseră ținuți prim- 
topitorii pînă atunci, luă sfârșit și un oftat 
de ușurare străbătu pe fiecare. Erau mul
țumiți. Problema de a elabora o șarjă 
sub 8 ore era rezolvată.

— Păi... ce facem atunci cu calitatea 
oțelului, se auzi vocea înțepată a unui 
primtopitor.

Privirile oțelarilor care pentru un mo
ment se îndreptaseră spre cel care vorbise, 
se întoarseră pline de nedumerire către 
inginerul Nisipeanu.

— Dacă vom trage zgura primară la 
fiecare șarjă și vom obține zgură cu pro
centul de bazicitate mai mare de 2,5, a- 
tunci oțelul va fi și de calitate superioa
ră. In ceea ce mă plivește, eu voi’ sprijinii 
pe fiecare în această acțiune.

— Da, da, așa este,, se auziră în sală 
glasuri răzlețe ale primtopitorilor.

Cînd toiul se lămuri, secretarul orga
nizației de bază Toma Adam luă cuvîntul 
și explică muncitorilor necesitatea de a 
spori producția de oțel, care înseamnă mai 
multe mașini, utilaje, mașini unelte și alte 
piese necesare industriei noastre.

— Părerea mea, interveni tovarășul Mi
litam Constantin președintele comitetu
lui sindical de secție este că în acea
stă acțiune să mobilizăm și pe cei de la 
turnarea oțelului, macaragii, lăcătușii și 
apaducterii. Dacă oțelarii nu vor primi 
la timp fierul vechi, sau macaragii nu vor 
face încărcarea cuptoarelor ritmic, fără 
îndoială că durata'de elaborare a șarje
lor nu va putea fi redusă.

— Atunci trebuie să facem mobilizarea 
întregului colectiv de muncă al secției, 
chiar în după amiaza zilei de astăzi, pro
puse tovarășul Toma Adam.

Nu mult timp după terminarea consfă
tuirii cu primtopitonii se și duse vestea 
că după amiază va avea loc un miting, 

în legătură cu inițiativa primtopitorilor 
de a da o șarjă pe schimb, oțel de bună 
calitate.'

★

Sirena anunțase că primul schimb și-a 
terminat lucrul. Oțelarii au predat cup
toarele schimbului următor și se. îndrep
tau grăbiți spre sala unde cu cîteva ore 
mai înainte avusese loc consfătuirea prim
topitorilor. Sala devenise neîncăpătoare, 
pentru cei ce veniseră la miting.

După ce tovarășul Militaru Constantin 
a arătat scopul mitingului, au urmat dis
cuțiile, unde muncitorii au făcut prețioase 
propuneri, pentru ca șarjele să poată fi 
elaborate în mai puțin de 8 ore. Cînd 
s-a dat cuvîntul primtopitorului Forțu Pe
tru, a- început cu obișnuitu-i glas domol:

— Și pe mine m-a frămînt-at de mai 
mult timp, problema de a scurta durata 
de topire a șarjei. Dar pînă acum, nu am 
putut să-i dau de cap. Cu ajutorul orga
nizației de bază care ne-a îndrumat, atît 
pe . noi, cît și pe inginerii și tehnicienii 
noștri, să aplicăm metodele înaintate so
vietice, am reușit să rezolvăm și această 
problemă. Eu vorbesc în numele (Jțeia- 
rilor din echipa mea. Nu-i așa tovarăși ? 
și văzînd că aceștia confirmă, Forțu con
tinuă.

— îmi iau angajamentul că vom ela
bora pe fiecare schimb cite o șarjă. Aces
tea ne vor ajuta ca în cinstea zilei de 1 
Mai să dăm zeci de tone de oțel peste 
plan.

A mai vorbit și șeful halei de turnare 
Bacnef Iordan.

— Noi... vorba ceea... trebuie să vă spri
jinim efectiv că, degeaba topiți voi oțelul 
mai repede, dacă nu aveți unde să-1 tur
nați. Iată de ce noi ne angajăm să 
pregătim în bune condițiuni, cu o jumă
tate de oră înainte, oalele de turnare și 
trenurile cu vagonete.

Căitre sfârșitul mitingului, oțelarii au 
propus ca întrecerea socialistă în cinstea 
zilei de 1 Mai, să se desfășoare sub lo
zinca „O șarjă pe schimb, oțel de bună 
calitate”.

După ce s-a terminat mitingul, prim- 
topitorul Lăbuneț Vaier și-a adunat oa
menii din echipă, ca să le vorbească pu
țin înainte de a pleca acasă.

— Vreau să vă spun tovarăși, începu ei, 
că noi pentru a putea elabora o șarjă în
8 ore, trebuie să aplicăm în mod temeinic 
metoda sovietică Matulineț și aș vrea să 
vă mai spun ceva. Noi facem ajustarea 
cuptorului după ce șarja a fost elaborată. 
Lucrul acesta ne împiedică, ca imediat 
după descărcarea cuptorului, să începem 
încărcarea lui. Sovieticii însă fac ajusta
rea cuptorului în timpul fierberii curate. 
Dacă vom face acest lucru, reducem tim
pul de topire cu aproape 40 de minute. Și 
plus de asta, dacă vom face ajustarea 
cuptorului în timpul fierberii curate, ma
terialele de reparații se vor suda pe un 
timp mad îndelungat și vor duce la pre
lungirea vieții cuptorului.

Din grupul echipei de oțelari care as
cultau atenți explicațiile șefului lor, unul 
mal răsărit puțin, propuse timid.

— Să facem și noi așa că doar nu ne 
împiedică nimic.

Cuvintele lui fură întărite și de ceilalți. 
După ce cercetă figurile oamenilor săi și 
citi pe ele hotărârea, Lăbuneț spuse :

— Da, vom încerca. Vom încerca și 
vom reuși.

*
A doua zi în fața cuptorului 4 se mai 

strînseseră și alți oțelari. Sirena sunase în
ceperea schimbului. Luând în primire 
cuptorul, Lăbuneț vroia să spună fiecă
ruia din echipă ce are de făcut. Dar nu 
mai era nevoie. Fiecare era la postul său. 
încărcarea cuptorului se făcea rapid. 
Timpul trecea normal.

Lăbuneț controla timpul. Trecuseră 
aproape 4 ore și 30 minute. Totul mergea 
așa cum prevăzuse graficul. Dacă va mer
ge așa pînă la sfârșit, se gindea el, atun
ci șarja va fi elaborată sub 8 ore.

— Tovarășe Lăbuneț, îl întrerupse din 
gînduri topitorul II, maistru spune, să 
luăm proba.

— Da, că bine zice, hai să luăm proba.
Analiza de laborator a întărit și mai 

mult calculele- făcute. Șarja poate fii ela
borată. Pregătirile și elaborarea șarjei 
n-au durat mult. Succesul a fost obținut. 
Vestea aceasta a început să străbată în 
toate secțiile combinatului. Echipa . lui 
Lăbuneț a elaborat o șarjă de tonaj mare 
în 6 ore. Acum a devenit un fapt obișnuit 
pentru fiecare oțelar, ca o șarjă să poată 
fi elaborată sub 8 ore.

Lupta comuniștilor și a celorlalți oțe
lari, pentru a smulge cuptoarelor mai 
mult oțel într-un timp mai scurt, a fost 
încununată eu succes.

Șarja de oțel numai durează acum între
9 și 11 ore, oi intre 6 și 8 ore.

Inițiativa oțelarilor hunedoreni de a 
da o șarjă pe schimb, .oțel de bună calitate 
a dat rezultate neașteptate. Oțelarii au 
obținut o producție nemaicunoscută pînă 
acum la cuptoarele lor. Nici cel mai bă
trân oțelar nu-și amintește să se fi ob
ținut o asemenea producție la aceste cup
toare.

50 de șarje sub 8 ore : aceasta este cif
ra cu care pe bună dreptate se pot mân
dri, nu numai oțelarii de la cuptorul nr.< 
4, care le-a elaborat, ci toți oțelarii. Și 
în dimineața zilei de 1 Mai, cînd coloana 
oțelarilor va defila prin fața tribunei, 
atunci participanții la marea demonstra
ție vor spune :

— Iată oțelarii, mândria combinatului 
nostru.

I. PENCIOIU
M. NEAGU



i . VIAȚA DE PARTID

Punerea în aplicare a rezervelor interne, 
în centrul preocupărilor Comitetelor de partid

Statul de democrație populară, aplicând 
politica de industrializare socialistă a ță
rii, a deschis un teren larg de activitate 

Bcreatoare tuturor muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor. împreună cu noile 
cadre tehnice, ridicate în ultimii ani din 
rindurile poporului muncitor, tehnicienii, 
inginerii și specialiștii cu experiență și 
practică îndelungată sînt chemați ca în 
colaborare strânsă cu muncitorii, să dea 
viață planului de stat, să creeze o in
dustrie socialistă puternică, o agricultură 
modernă, mecanizată, o economie înflo
ritoare.

In întreprinderile unde organizațiile de 
partid aplică în mod just politica partidu
lui și guvernului de stimulare a muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor, care au 
descoperit și au pus în folosință noi re
zerve interne, s-au putut obține roade din 
cele mai frumoase. Așa de exemplu, cu 
contribuția unor specialiști, muncitori și 
tehnicieni ca; Iorga Nicolae, Pleșa Cor
nel, Dimitriu Gheorghe și alții de la sec
ția laminoare a Combinatului siderur- 
gix: „ Gh. Gheorghiu-Dej”, s-au realizat 
pentru prima dată la noi în țară cilindri 
de laminori, pe care în trecut îi impor
tam cu bani grei din Apus. De asemenea, 
datorită faptului că problema descoperirii 
și punerii în aplicare a noilor rezerve in
terne a stat în centrul preocupării comi
tetului de partid din combinat, în primul 
trimestru al anului 1954, s-au făcut peste 
100 de inovații și invenții de către mun
citori, ingineri și tehnicieni. Dintre aces
te inovații o mare parte a și fost pusă în 
aplicare. Este de remarcat că dintre ino
vațiile prezentate cabinetului tehnic, un 
număr de 40 din ele au fost făcute de 
căitre laminoriști.

Comitetul de partid al uzinei „Victoria” 
Călan a ținut încă de la începutul anului 
o ședință lărgită cu secretarii organizați
ilor de bază din toate secțiile uzinei, la 
care au fost invitați și reprezentanți ai 
sindicatului precum și tehnicieni și ingi
neri. La ședință s-au analizat concret cum 
pot fi lichidate pierderile de materii 
prime, ce se iroseau la unele operațiuni, 
în special la turnătorii. De asemenea s-a 
discutat cum pot fi extinse metodele îna-

DULL DESIDERIU
Șeful secției economice a Comitetului 

raional P.M.R.

intate de muncă și problema inovațiilor.
In această ședință s-a hotărît să se trea

că imediat la lichidarea irosirilor de ma
teriale de la secția turnătorie. Organiza
ția de bază din această secție a întocmit 
un plan de muncă în care a prevăzut pe 
o perioadă mai îndelungată diferite mă
suri ce trebuie luate pentru popularizarea 
și recompensarea acelor muncitori, teh
nicieni și ingineri, care aduc o contri
buție de seamă întreprinderii, în această 
privință. Totodată a prevăzut și măsuri 
pentru experimentarea și extinderea or
ganizată a diferitelor metode de muncă 
avansate precum și sprijinirea iniția
torilor. Astfel de planuri s-au făcut și la 
alte secții ale uzinei.

Pentru realizarea cu succes a acestor 
planuri, organizațiile de bază au repar
tizat sarcini concrete comuniștilor, con
trolând ou grijă îndeplinirea lor, au mo
bilizat comitetele de secții sindicale, pre
cum și conducerea administrativă. Astfel 
prin munca neobosită a comuniștilor, nu
mai în primele 17 zile ale lunii aprilie 
a.c., colectivul de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la secția turnătorie, a rea
lizat o economie operativă de 48.878 lei, 
iar la furnalul 1, prin adoptarea unui nou 
sistem de alimentare, numărul muncito
rilor ce deserveau încărcarea acestui fur
nal, a fost redus cu 8 oameni.

Pe întreaga uzină, datorită muncii po
litice depuse de către comitetul de partid 
și de organizațiile de bază, numărul pro
punerilor de inovații în luna aprilie, a 
crescut cu sută la sută, față de aceeași 
perioadă a anului 1953.

Mai sînt însă întreprinderi din raionul 
nostru, unde organizațiile de partid nu 
duc o muncă susținută în vederea des
coperirii și folosirii pe scară largă a re
zervelor interne, de sprijinire și stimulare 
a inovatorilor

O întreprindere de acest fel este grupul 
minelor de fier Ghelar. Lipsa cea mai 
mare a comitetului de partid de aici este 
aceea că nu și-a propus ca obiectiv prin

cipal, rezolvarea problemelor ridicate de 
mineri în cadrul adunărilor sindicale și 
în consfătuirile de producție. Muncitorii 
și tehnicienii de la această mină au făcut 
numeroase propuneri tehnico-organizato- 
rice, inovații, etc. care dacă ar fi fost apli
cate imediat și în întregime, ar fi dus la 
mărirea productivității muncii și la redu
cerea prețului de cost.

încă de anul trecut minerii au propus 
comitetului de partid și conducerii ad
ministrative să se instaleze cabinetul teh
nic într-un barou corespunzător, unde 
inginerul Niacu să poată executa inovațiile 
propuse de muncitori, în vederea îmbu
nătățirii condițiilor de muncă. Deși în 
contractul colectiv conducerea întreprin
derii și-a luat angajamentul să pună în 
funcție acest cabinet, el nu s-a realizat 
nici pînă astăzi.

Organizațiile de bază au sezisat de ne
numărate ori comitetului de partid, cerințele 
minerilor de a se pune în funcție con
ductele de aeraj la unde abataje, dar nici 
aceste propuneri nu au fost aplicate, deși 
ele cereau cheltuieli foarte mici.

O lipsă esențială, care explică în bună 
măsură formalismul și caracterul birocra
tic ai extinderii metodelor înaintate, o 
constituie faptul că, în unde întreprin
deri. conducerile administrative nu au 
fost antrenate să se ocupe efectiv de a- 
ceastă problemă, să ia unele măsuri dras
tice organizatorico-administrative. Este 
de neîngăduit ca conducători de între
prinderi ca ; Cogan Alexandru sau in
ginerul șef Bota de la I.C.S.H., Grigoraș 
C-tnn dda Trustul 4 construcții și alții să 
fie dezinteresați cu totul de munca pen
tru extinderea metodelor înaintate, lă- 
sînd-o în seama organizațiilor de partid.

Este regretabili că unii activiști de partid 
ca Toma Ude și alții, dovedesc nepăsare 
față de problema aplicării și extinderii 
metodelor înaintate, descoperirii și folo
sirii rezervelor interne.

Secția economică a raionului de prtd, 
este hotărâtă ca printr-o temeinică mun
că politică și organizatorică să pună capăt 
tuturor acestor lipsuri și să asigure ob
ținerea unor noi succese în lupta pentru 
îndeplinirea planului de stat.

Bibliotecă săteasca fruntașă
Biblioteca sătească din comuna Băcia 

este înzestrată cu 2660 volume. Prin ac
tivitatea rodnică ce o desfășoară în mij
locul țăranilor muncitori din comună, ea 
a devenit o bibliotecă fruntașă a raionu
lui nostru.

Activitatea bogată a bibliotecii, se da- 
torește muncii organizate depusă de bi- 
bibliotecara Kiss Margareta. Pentru popu
larizarea cărților existente și noi apărute, 
ea a organizat recenzii, a făcut prezen
tările lor prin stația de radioficare și a 
ținut în cadrul căminului cultural seri 
literare.

Ca urmare a acestei bogate activități, 
în luna aprilie numărul cititorilor și al 
cărților citite au crescut mult față de 
lunile precedente. Astfel țăranca întovă
rășită Stoica Maria a împrumutat 3 cărți, 
din care „Răsadnița” a terminat-o de ci
tit. La fel și țăranul întovărășit Lungescu 
Gheorghe a citit 3 cărți, iar acum stu
diază „Mecanizarea agriculturii”.

Printre cititorii fruntași se numără și 
tovarășul Torok Alexandru. Hălălai Hor
tensia, Munteanu Amos și alții.

Răsfoind fișele ciitatoriilor, pe lângă nu
mele sătenilor găsim și pe cele ale co
piilor lor. De pildă, pioniera Hisem El
vira a citit în ultimul timp cărțile „Dum
bravă minunată”, „Pavel Moruzov”, „Bo
boci de trandafiri” și altele, iar pioniera 
Chivan CMga a împrumutat zilele acestea 
cărțile „Ce să fiu?” și „N.ică fără frică”.

Laboranți inovatori
Laboranții din cadrul Combinatului si

derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” luptă pen
tru economisirea de materiale și îmbună
tățirea analizelor.

Astfel. în cinstea zilei de 1 Mai, brigada 
condusă de maistrul Preoteasa C-tin, a 
economisit materiale în valoare de 1600 
tei. De asemenea, laboranții au construit 
un aparat pentru distilarea apei, după 
inovația maistrului Buciuma n loan, 
aparat care a fost terminat și pus în func
țiune la data de 24 aprilie a.c..

Datorită acestei inovații, producția s-a 
mărit cu 40 la sută, iar calitatea apei este 
mult mai bună.

La executarea acestui aparat au depus 
o muncă deosebită muncitorii Sporea Ni
colae. Farcău loan, Bogdan și alții.

EMANOIL V. LOBY 
corespondent voluntar

Noul buget de stat — buget al construirii 
socialismului

Zilele trecute, Marea Adunare Națio
nală a Republicii Populare Romîne, a 
votat legea pentru aprobarea Bugetului 
dfe Stat pe anul 1954. Noul buget, oglin
dește o nouă realizare, o nouă dovadă a 
grijii partidului și guvernului pentru creș
terea bunrâstări a celor ce muncesc.

Bilanțul făcut asupra bugetului pe anul 
trecut, a oglindit realizările tot mai în
semnate ale poporului muncitor, care a 
ridicat veniturile naționale cu 13,1 la su
tă față de anul 1952. Au crescut de ase
menea și cheltuielile bugetare pe anul 
1953, ceea ce arată clar că grija statu
lui nostru pentru a spori investițiile des
tinate dezvoltării industriei, agriculturii, 
construcțiilor, etc. este deosebită.

Faptul că atât veniturile, cît și chel
tuielile bugetare au crescut și continuă 
să crească an de an, arată superioritatea 
economiei noastre socialiste, care nu cu
noaște crize. Ea are un singur scop ; asi
gurarea într-o măsură tot mai mare a 
nevoilor materiale și culturale ale celor 
ce muncesc.

Toate ramurile economiei noastre na
ționale au cunoscut anul trecut o serioasă 
dezvoltare. Aceasta a permis creșterea bu
nurilor de larg consum, sporirea produc
ției agricole la hectar, lucruri care au 
dus la creșterea veniturilor, încheind anul 
bugetar 1953, cu o depășire a veniturilor 
față de cheltuieli.

Spre deosebire de bugetele țărilor ca
pitaliste, care își au principialele surse de 

venituri din impozitele ce apasă tot mai 
greu poporul muncitor, Bugetul de Stat ai 
Republicii Populare Romîne, își are prin
cipalele surse de venituri în acumulările 
socialiste ale întreprinderilor care produc 
pentru poporul muncitor, produc pentru 
economia de pace a țării noastre.

Bugetul de Stat al R.P.R. pe anul 1954 
exprimă adânc hotărîrile plenarei lărgite 
a C.C. din august anul trecut. El a fost 
alcătuit pe baza sarcinilor ce reies din a- 
ceste hotărâri, adică lichidarea rămînerii 
în urmă a agriculturii și sporirea pro
ducției bunurilor de larg consum, pentru 
care sînt alocate sume importante, me
nite să ridice aceste ramuri ale econo
miei, la nivelul cerut.

Astfel, investițiile pe anul în curs pen
tru industria bunurilor de larg consum, 
sînt mai mari cu 66,7 la sută față de anul 
1953, iair cele pentru dezvoltarea agricul
turii și silviculturii, cresc de asemenea cu 
75,7 la sută.

Preocuparea partidului și guvernului 
pentru creșterea producției agricole, este 
exprimată în noul buget, care prevede 
sume importante învestite pentru indus
tria producătoare de mașini și utilaje a- 
gricole, ctreate cu scopul de a ușura mun
ca țăranilor și muncitorilor agricoli și 
pentru a se asigura succesul sigur al unei 
producții sporite la hectar.

Creditele de 100 milioane led pentru 
gospodăriile colective și cele de 80 milioa
ne lei pentru țăranii cu gospodării indi
viduale, acordate în acest an de statul 

democrat popular, arată cît de înalt și 
calificat este sprijinul dat celor ce mun
cesc pantru pîinea poporului, cît de mare 
este grija pentru acest sector al econo
miei patriei noastre.

Aceste credite, cît și avansurile de pes
te 600 milioane lei care vor fi date țărănimii 
muncitoare pentru contractările de ani
male, pentru livrările de vite, plante teh
nice și alte produse agro-alimentare, do
vedesc ou siguranță dezvoltarea agricul
turii, dovedesc îmbunătățirea simțitoare 
a nivelului de trai al oamenilor muncii 
de la orașe și sate .

Un loc important în Bugetul nostru de 
Stat, îl ocupă sumele destinate în acest 
an pentru acțiunile social-culturale.

Politica de pace a statului nostru de 
democrație populară se vede și în fap
tul că, în cadrul bugetului, sumele alo-* 
cate pentru cheltuielile de apă ria re alo 
țării, sînt reduse. Șl în această direcție 
se constată un contrast izbitor între bu
getele statelor capitaliste, care alocă cea 
mal mare parte din buget, industriei de 
război și investesc sume colosale în sco
puri războinice .

Bugetul de Stat pe anul 1954, măreț 
program de dezvoltare armonioasă a tu
turor ramurilor economiei noastre națio
nale și în primul rînd a agriculturii și 
industriei producătoare de bunuri mate
riale, impune tuturor întreprinderilor mari 
și mici, organizațiilor economice socia
liste etc. respectarea și aplicarea întoc
mai a tuturor prevederilor bugetare.

Pentru asigurarea veniturilor bugetare, 
conducerile tuturor întreprin derilor tre
buie să fie preocupate zi de zi de înde
plinirea planului de producție, de creș
terea producției și a productivității mun
cii, reducerea prețului de cost și intro

ducerea unui strict regim de economii. 
Fiecare muncitor, din oricare întreprin
dere, trebuie să fie interesat în îndepli
nirea acestor sarcini de mare însemnă
tate pentru asigurarea veniturilor națio
nale, care îi asigură lui însuși un trai mai 
îmbelșugat.

Ca și celorlalte regiuni și raioane, ra
ionului Hunedoara, prin Bugetul de Stat 
al R.P.R. i s-au alocat sume imporiante. 
Rămîne de datoria sfatului popular ra
ional și a sfatului popular orășenesc Hu
nedoara, să asigure o creștere a venitu
rilor și acoperirea unor cheltuieli buge
tare, prin descoperirea și punerea în va
loare a imenselor resurse locale, exis
tente în raionul și orașul Hunedoara.

In întreprinderile raionului și orașu
lui Hunedoara, există mari posibilități de 
a se realiza venituri din ce în ce mai 
mari. Este necesar însă interesul deosebit 
și buna gospodărire din partea conduce
rilor acestor întreprinderi, care vor tre
bui să ia toate măsurile, pentru a pune 
capăt risipei de materiale, risipei de bani 
destinați pentru cheltuieli inutile.

Oamenilor muncii din toate domeniile de 
activitate, le revine sarcina și datoria de 
buni cetățeni ai statului nostru, de a duce 
o luptă hotărâtă pentru descoperirea ori
cărei neglijențe în muncă, care ar putea 
aduce prejudicii și pagube economiei na
ționale, care împiedică respectarea și în
deplinirea Bugetului pe anul în curs.

Organizațiile de partid și de masă, sînt 
datoare să îndrume pe oamenii muncii 
pentru realizarea de economii, pantru în
lăturarea risipei în muncă, concentrînd 
toate forțele pentru realizarea de venituri 
sporite necesare creșterii buneistări a 
tuturor oamenilor muncii.

E. MARiCU



Sesîunsa Sovietului Suprem ai U. R. S. S.

Alegerea Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și formarea guvernului U.R.S.S.

Pisnul de unificare pașnică a Coreei 
propus de Nam Ir

' MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 27 aprilie, în marele Palat al Krem
linului a avut loc ședința comună de în
chidere a Sovietului Uniunii și Sovietu
lui Naționalităților ale Sovietului Suprem 
ai U.R.S.S. La ședință, în afară de depu- 
tați, au asistat numeroși oaspeți — repre
zentanți ai vieții publice din Moscova, 
membri ai corpului diplomatic, corespon
denți ai presei străine și sovietice.

Ordinea de zi a cuprins problemele pri
vind alegerea Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și formarea guvernului 
U.R.S.S.

Din însărcinarea grupului de partid și 
a consiliilor împutemiciților din Sovietul 
Uniunii și Sovietul Naționalităților, de
putatul Alexandr Puzanov a prezentat 
propunerea cu privire la componența Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
propunere aprobată de Comitetul Central 
al P.CU.S.

Președinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a fost ăles în unanimi
tate K. E. Voroșilov. Ca locțiitori ai lui 
au fost alese 16 persoane — reprezentanți 
ai tuturor republicilor unionale care * fac 
parte din componența Uniunii Sovietice ; 
secretar al Prezidiului a fost ales deputa
tul N. M Pegov. Au fost aleși de aseme
nea 15 membri ai Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Deputatul V. T. Lațis, care a prezidat 
ședința, a anunțat că în conformitate cu 
însărcinarea Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
deputatul G M. Malenkov a . prezentat 
propunerile cu privire la componența gu
vernului U R S.S., aprobate de Comitetul

Conferința de la Geneva a miniștrilor afacerilor externe
GENEVA (Agerpres). — TASS
După cum s-a mai anunțat, la 26 apri

lie s-a deschis în fostul Palat al Ligii 
Națiunilor conferința miniștrilor afaceri
lor externe, convocată în conformitate cu 
hotărîrea adoptată la conferința de la 
Berlin.

La conferință participă V. M. Molotov, 
ministrul afacerilor externe al U;R.S.S., 
J. F. Dulles, secretar de stat al S.U.A., 
G. Bidault, ministru al afacerilor externe 
al Franței, A. Eden, ministrul afacerilor 
externe al Angliei, Ciu En-lai, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Populare 
Chineze, Nam Ir, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Democrate 
Coreene, Bion l<_n Ta, ministrul afacerilor 
externe al Coreei de sud, miniștrii afa
cerilor externe ai Australiei, Canadei, 
Greciei, Filipinelor, Luxemburgului, Noii 
Zeelanda, Tailandel, reprezentanți ai Tur
ciei, Belgiei, Columbiei, Etiopiei și Olan
dei.

Din partea sovietică, la lucrările con
ferinței iau parte A. A. Gromîko, V. V. 
Kuznețcv, precum și P. F. Iudin, G. N. 
Zarubin, S. A. Vinogradov, S. P. Suzdalev, 
N. T. Fedorenko, L. F. Ilicev, A. A. La- 
vriscev ; din partea Republicii Populare 
Chineze iau parte Cian Ven-tian, Van 
Cia-slan, Li Ke-nun, Van Bin-nan ; din 
partea S.U.A. — D. McArthur, R. McBride,

Dezbateri în Camera* Comunelor 
cu privire la politica externă a Angliei

LONDRA (Agerpres). — Agențide de 
presă occidentale relatează că marți după 
amiază au avut loc dezbateri în Camera 
Comunelor cu privire la politica externă 
a Angliei.

Referindu-se la recentele întrevederi de 
la Paris între Dulles, Eden și Bidault, 
Churchill a declarat că cei trei miniștri 
de externe au discutat în special problema 
situației grave din Indochina.

Primul ministru al Angliei, Churchill, 
a declarat că guvernul britanic nu este 
dispus să se angajeze în nici un fel în 
ceea ce privește acțiuni militare engleze 
în Indochina înainte de a cunoaște rezul

Central al P.C.U.S. După ce a dat citire 
declarației lui G. M. Malenkov, deputatul 
V. T. Lațis a arătat că componența guver
nului a fost examinată și aprobată de 
grupul de partid și de consiliile împuter- 
niciților din Sovietul Uniunii și Sovietul 
N aționalităților.

Sovietul Suprem a aprobat în unanimi
tate următoarea componență a Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. : Președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. G. M. 
Malenkov, — prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru al afa
cerilor externe V. M. Molotov, — prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru ai apărării, mareșal al Uniunii 
Sovietice, N. A. Bulganin, — prim vice
președinte al Consiliului de Miniștri L. M. 
Kaganovici, — vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru al comer
țului A. I. Mikoian, — vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și președinte al 
Comitetului de Stat al Planificării M. Z. 
Saburov, — vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri id. G. Pervuhin, J. F. 
Tevosian, A. N. Kosîghin, — vicepre
ședinte aii Consiliului de Miniștri și mi
nistru al construcțiilor de mașini mijlocii 
A. V. Malîșev Au fost aprobați, de ase
menea, miniștrii U.R.S.S.

Comunicarea deputatului V. T. Lațis, 
care a prezidat ședința, cu privire la ale
gerea în unanimitate a Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și la aprobarea 
componenței guvernului U.R.S.S. a fost 
întreruptă de aplauze furtunoase și pre
lungite.

Cu aceasta, sesiunea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și-a încheiat lucrările.

R. L. O’Connor, D. Heath, W. A. John
son; din partea Franței — Chauvel, Bro-
ustra, De Margerie, Baeyens ; din partea 
Angliei — lordul Reading, D. Allen, H. 
Trevelyan, W. Graham.

După cum s-a mai anunțat, ședințele 
vor fi prezidate pe rînd de ministrul afa
cerilor externe al Taiilandei, de ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S. și de minis
trul afacerilor externe al Angliei.

Fiecare președinte își alege oîte doi 
vicepreședinți.

La sfîrșitul primei ședințe a conferin
ței a avut loc o oonferință de presă pen
tru ziariștii sovietici și străini, organizată 
de serviciul de presă al delegației sovie
tice. La conferința de presă au luat parte 
aproximativ 200 de corespondenți, L. F. 
Ilicev, șeful serviciului de presă al Mi
nisterului Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a informat pe reprezentanții presei des
pre tratativele preliminare dintre V. M. 
Molotov, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și A. Eden, ministrul afacerilor 
externe al Angliei. S-a comunicat că în 
cursn.tl acestor tratative s-a adoptat pro
punerea sovietică privitoare la prezida- 
rea ședințelor conferinței.

In continuare, la conferința de presă 
ziariștii au primit informații în legătură 
eu desfășurarea primei ședințe a miniș
trilor afacerilor externe.

tatele conferinței de la Geneva.
In continuare, primul ministru s-a ocu

pat de conferința de la Geneva. „Faptul 
că procedura dezbaterilor, care în ocazii 
atît de numeroase a absorbit mult timp 
și energie, a fost reglementată lesne și ra
pid. într-un acord deplin... e<ste de bun 
augur pentru spiritul de care vor trebui 
să fie animate dezbaterile. Sînt sigur, a 
adăugat Churchill, că membrii Camerei 
Comunelor doresc să nu se spună nimic, 
astăzi, aci, care ar putea să îngreuneze dis
cuțiile atît de importante și luările de 
contact de o importanță vitală care sînt 
în curs la Geneva”.

GENEVA (Agerpres). — Marți a avut 
loc cea de a doua ședință a conferinței 
de la Geneva.

Ședința a. fost prezidată de V. M. Mo
lotov, șeful delegației sovietice. Primul a 
luat ouvîntul reprezentantul Coreei de 
sud. Acesta s-a urcat la tribună special 
pentru a prezenta în mod denaturat în
tregul istoric al problemei coreene. Re
prezentantul Coreei de sud a încercat să 
prezinte lucrurile ca și cînd R.P.D. Co
reeană s-ar împotrivi unificării pașnice a 
Coreei. El s-a dedat de asemenea la o 
serie de atacuri calomnioase împotriva 
Uniunii Sovietice și a Republicii Popu
lare Chineze. In încheierea cuvântării sale 
reprezentantul Coreei de sud s-a decla
rat în favoarea unificării pașnice a țării 
dar n-a prezentat nici un plan concret în 
această privință.

A luat apoi ouvîntul șeful delegației 
R.P.D. Coreene, Nam Ir. Cuvântarea sa a 
fost ascultată cu mare atenție, la cuvîn- 
tarea sa, temeinic argumentată, Nam Ir a 
expus un plan concret de unificare paș
nică a Coreei. Nam Ir a arătat adevărata 
evoluție a evenimentelor în Coreea și a 
amintit care a fast adevăratul agresor. 
Nam Ir a reamintit de asemenea hotărî- 
rile în ce privește Coreea, adoptate la 
conferință „ de la Moscova din decembrie 
1945. Dacă obiectivele preconizate la acea 
conferință n-au fost îndeplinite, aceasta 
se datorește faptului că S.U.A. nu și-au 
respectat obligațiile. In locul orientării 
spre unificarea Coreei — după cum se 
știe — S.U.A. au dus o politică îndreptată 
spre dezmembrarea ei. In urma agresiunii 
împotriva Coreei de nord s-a dezlănțuit 
un război pustiitor care a adus poporu
lui coreean nenorociri fără număr.

In ouvîntarea sa Nam Ir a reamintit 
faptul că R.P.D. Coreeană a propus in 
repetate rânduri măsuri de unificare a

Prînzul oferit de V. M. Molotov în cinstea mi Ciu En-lai
GENEVA (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 26 aprilie V. M. Molotov, ministrul 

afacerilor externe al U.R.S.S., a oferit un 
prinz în cinstea lui Ciu En-lai, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Populare 
Chineze.

La prînz au luat parte, de asemenea. 
Cian Ven-tian, Van Cia-slan, Li Ke-nun, 
miniștri adjuncți ai afacerilor externe al 
Republicii Populare Chineze; Van Bin-

Dejunul of erit de V. M. Molotoo în cinstea lui Nam Ir
GENEVA (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 27 aprilie, ministrul afacerilor ex

terne al U.R.S.S., V. M. Molotov, a oferit 
un dejun în cinstea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare Democrate 
Coreene, Nam Ir. La dejun au asistat, de 
asemenea, membrii și experții delegației 
R. P. D. Coreene la conferința de la Ge

întrevederea între V. M.
GENEVA (Agerpres). — In dimineața 

zilei de 27 aprilie, V. M. Molotov, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., a avut 
o întrevedere la sediul delegației fran
ceze cu G. Bidault, ministrul afacerilor 
externe al Franței. In cadrul acestei în
trevederi, cei doi miniștri de externe au 
conferit despre ordinea discutării piroble-

Convorbire între V. M.
GENEVA (Agerpres). — La 27 aprilie, 

ora 12, la sediul delegației S.U.A. a avut 
loc o convorbire între V. M. Molotov și 
J. F. Dulles, care a durat aproximativ o 
jumătate de oră. Au fost discutate dife
rite probleme referitoare la conferința de 
la Geneva.

țării dar ele au rămas fără răspuns din 
partea guvernului sud-coreean.

In încheierea cuvântării sale, Nam Ir a 
făcut propunerea „ou privire la unifica
rea pașnică a Coreei”. El a arătat că în 
scopul unificăirii cît mai grabnice a Co
reei ar fi necesar să se efectueze pe în
treg teritoriul Coreei alegeri generale pe 
baza exprimării libere a voinței poporu
lui. In acest scop ei a propus crearea unei 
comisii pe întreaga Coree, din reprezen
tanți atît ai Coreei de nord cît și de sud.

Enumerând sarcinile ce vor reveni a- 
cestei comisii. Nam Ir a declarat că ea va 
trebui să asigure participarea tuturor, or
ganizațiilor democratice la alegeri, li
bertatea de întrunire și libertatea presei 
precum și luarea de măsuri imediate 
pentru a ușura transportul și schimbu
rile economice între cele două părți ale 
țării. De asemenea această comisie va 
trebui să elaboreze un proiect de lege • 
electorală.

Nam Ir a propus de asemenea ca toate 
trupele străine să fie retrase din Coreea 
într-un interval de șase luni. Aceste mă
suri, a spus Nam Ir, vor- permite unifi
carea pașnică a Coreei într-un stat de
mocratic unit. 1

A luat apoi cuvîntiil șeful delegației 
Columbiei, Eduardo Zulețe Angel. După 
ce a recunoscut că țara sa, „nu aire nici 
un interes vital în Asia”, el a declarat că 
Columbia a fost „chemată” să ia parte la 
războiul din Coreea. Delegatul Columbiei ‘ 
a cerut ținerea unor așa-numite alegert 
libere sub auspiciile O.N.U. în vederea 
unificării Coreei.

V. M. Molotov, oare prezida ședința, a 
declarat apoi ședința închisă întrucât re
prezentantul delegației S.U.A., înscris la 
cuvînt, a rugat ca ouvîntarea lui să fie 
trecută pentru ședința următoare.

nan. secretar general al delegației R. P. 
Chineze la conferința de la Geneva, con
silierii Și Cie și Țiao Guain-hua.

Din partea Uniunii Sovietice au luat 
parte la recepție A A. Gromîko, V. V. 
Kuznețov, N. T. Fedorenko, P. F. Iudin, 
A. A. Soldatov, F. A. Fedenko, D. A. 
Jukov.

Recepția s-a desfășurat înțr-o caldă at
mosferă de prietenie.

neva, Pek Nam Un. Ki Suk Bok, Cean 
Clun San, Kim Thiak En, Kim Min Gu. 
Ten Den Hek, Pan Sîn Dik.

Din partea sovietică au asistat la dejun 
A. A. Gromîko, V. V. Kuznețov, S. P. 
Suzdalev, N. T. Fedorenko, F. A. Fedenko, 
D. A. Jukov.

Dejunul s-a desfășurat într-0 atmosferă 
caldă, prietenească.

Molotov și G. Bidault
mei indochineze în cadrul conferinței de 
la Geneva.

V. M. Molotov a fost însoțit de S. Vi
nogradov, ambasadorul U.R.S.S. în Finanța. 
Ministrul de externe francez a fost asis
tat de J. Chauvel, ambasadorul Franței în 
Elveția.

Molotov și J. F. Dulles
In afară de aceasta, V. M. Molotov a 

remis lui Dulles răspunsul guvernului so
vietic la memorandumul S.U.A. din 19 
martie 1954 în problema energiei ato
mice.
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