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H O T Ă R î R E A
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 

și a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
cu privire la îmbunătățirea aprovizionării cu material lemnos

a țărănimii muncitoare
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne 

și Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
analizând situația aprovizionării țăranilor muncitori cu 
material lemnos pentru satisfacerea nevoilor lor gos
podărești, constată că volumul de material lemnos și 
de alte materiale de construcții ce s-au diat țărănimii 
muncitoare pentru nevoile gospodărești au crescut din 
an în an.

Față de sarcinile ce decurg din proiectul de Direc
tive ale Congresului al II-lea al P.M.R. pentru dezvol
tarea agriculturii în următorii 2—3 ani, aprovizionarea 
țărănimii muncitoare cu material lemnos necesar con- 
stmdțiilor gospodărești ale colectiviștilor, întovărăși- 
ților și țăranilor muncitori cu gospodării agricole in
dividuale este încă nesatisfăcătoare.

In vederea sprijinirii țărănimii muncitoare pentru 
obținerea de reciolte cît mai mari și pentru dezvol
tarea creșterii enimaielar este necesar a se da țără
nimii muncitoare posibilitatea de a-și procura material 
lemnos pentru construcții gospodărești; o mai mare 
grijă trebuie acordată tinerilor căsătoriți de la sate 
(însurățel) pentru întemeierea de gospodării. De ase
menea, trebuie create resurse locale de material lemnos, 
necesar lucrărilor de interes obștesc al comunelor.

In scopul aceștia este necesar ca unele din acele 
păduri sau parcele de păduri — trecute în patrimo
niul statului după 1948 — din regiunile de șes și de 
dealuri, care prin structura și poziția lor nu constituie 
masive păduroase de importanță industrială și care pot 
fi îngrijite și exploatate cu posibilități locale, să fie 
date în administrarea și gospodărirea comunelor situ
ate în apropierea acestor păduri.

Avînd în vedere cele de mai sus, Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne și Comitetul Cen
tral ai Partidului Muncitoresc Romîn

Hotărăsc :
1. Se dă în administrarea și gospodărirea comunelor 

pentru folosința țăranilor muncitori, din fondul fores
tier al statului, o suprafață de circa 550.000 hectare 
pădure. Materialul lemnos rezultat din exploatarea 
acestor păduiri va fi folosit pentru nevoile gospodă
rești ale țăranilor muncitori, precum și pentru unele 
nevoi obștești ale comunelor.

Pădurile comunale se constituie din pădurile sau 
parcelele de. păduri care au format proprietăți în su
prafață pînă la 20 hectare și care au intrat în patri
moniul forestier al statului după anul 1948.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii, cu aprobarea 
Consiliului de Miniștri, poate să atribuie trupuri de 
păduri în suprafață de maximum 50 hectare, depărtate 
de masivele forestiere mari și care din punct de ve
dere economic pot fi mai bine gospodărite, exploatate 
și refăcute de către comitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii va stabili. îm
preună cu comitetele executive ale sfaturilor populare 
regionale, trupurile și parcelele de- pădure ce vor fi 
atribuite comunelor; delimitarea pe teren a acestora 
se va termina pînă la data de 1 mai 1955.

2. Pădurile date în administrarea și gospodărirea 
comunelor sînt supuse regimului de gospodărire sil
vică. conform legilor în vigoare. Ele se gospodăresc de 
comitetele executive ale sfaturilor populare comunale
prin comitetele de gospodărire a fondului silvic comunal 
alese de adunarea generală a țăranilor muncitori din 
comuna respectivă.

Comitetul executiv al sfatului popular comunal, prin 
comitetul de gospodărire a fondului silvic comunal, va 

lua în primire, din partea organelor silvice locale, su
prafețele de pădure destinate pentru folosința obștească 
a țăranilor muncitori și le va gospodări conform regu
lilor silvice în vigoare, sub îndrumarea și Controlul teh
nic al organelor silvice locale.

3. Comitetul de gospodărire a fondului silvic comu
nal împreună cu organele silvice locale vor delimita 
anual, din pădurile de folosință comunală, parchetele 
destinate exploatării, vor întocmi actele de punere în 
valoare, pe care le vor supune spre aprobare comite
tului executiv al sfatului popular comunal și le vor aduce 
la cunoștința țăranilor muncitori din comună.

Ea stabilirea cotelor anuale de tăiere se va avea în 
vedere asigurarea continuității exploatării pădurii în 
viitor.

Exploatarea, scosul și transportul materialelor lem
noase se vor face cu respectarea regulilor silvice în 
vigoare.

Repartizarea cantității- de material lemnos pentru 
nevoile gospodărești ale țăranilor muncitori și nevoile 
obștești ale comunelor se vă face de către comitetul 
de gospodărire a fondului silvic comunal, cu aproba
rea comitetului executiv al sfatului popular comunal

La repartizarea masei lemnoase vor avea întâietate 
țăranii muncitori care au avut păduri trecute în patri
moniul statului după an&l 1948.

Femeile văduve, copiii orfani, bătrânii și alții, a căror 
ajutorare va fi hotărâtă de adunarea țăranilor muncitori, 
vor primi material lemnos, tăiat și transportat cu spri
jinul țăranilor muncitori din comună.

îngrijirea, refacerea și paza pădurii comunale se 
vor face prin contribuția în bani sau în muncă a țăra
nilor muncitori care beneficiază de prevederile pre
zentei Hotărîri.

Contribuțiile vor fi stabilite de adunarea generală 
a țăranilor muncitori. Țăranii muncitori care au avut 
păduri ce au fost trecute în patrimoniul statului după 
anul 1948 sînt scutiți de contribuția în bani.

4. Comitetul de gospodărire a fondului silvic comunal 
lucrează sub îndrumarea și controlul comitetului execu
tiv al sfatului popular comunal, căruia îi va prezenta 
dări de seamă.

De asemenea, comitetul de gospodărire a fondului sil
vic comunal va prezenta semestrial dare de seamă în 
fața adunării generale a țăranilor muncitori din comună 
asupra activității depuse pentru gospodărirea pădurii.

La adunarea generală din al doilea semestru al fie
cărui an va avea loc' și alegerea comitetului de gospo
dărire a fondului silvic comunal.

5. Comitetele executive ale sfaturilor populare comu
nale răspund pentru buna gospodărire a pădurilor co
munale.

6. Lucrările de împădurire se vor face potrivit pla
nului tehnic întocmit de organele silvice în colaborare 
cu comitetul de gospodărire a fondului silvic comunal 
și sub îndrumarea tehnică a ocoalelor silvice, clare vor 
asigura, conitra plată, materialul de împădurire nece
sar. Planul de împădurire va fi supus aprobării comi
tetului executiv al sfatului popular comunal.

7. Transportul materialelor lemnoase ce fac obiectul pre
zentei Hotărîri se face potrivit prevederilor Decretului 
nr. 201/1953 privind circulația materialului lemnos.

8. Comitetele executive ale sfaturilor populare comu
nale și comitetele de gospodărire a fondului silvic comu
nal vor combate, cu ajutorul țăranilor muncitori, încăl
cările prevederilor prezentei Hotărîri, a regulilor silvice 
și a măsurilor stabilite de adunarea generală a țărani
lor muncitori.

9. Ministerul Agriculturii și Silviculturii va prezenta 
Ccnsiliulud de Miniștri, pînă la data de 1 ianuarie 1955. 

proiectul de regulament pentru administrarea și gospo
dărirea pădurilor de folosință comunală.

10. Pentru aprovizionarea cu materiale lemnoase a 
țărănimii muncitoare pe anul 1955, comitetele executive 
ale sfaturilor populare comunale, prin comitetele de gos
podărire a fondului silvic comunal, vor prelua spre tăiere 
de la ocoalele silvice parchetele puse în valoare și care 
se vor mai pune în valoare pînă la data de 15 decem
brie 1954. Aceste parchete vor fi atribuite din supra
fețele ce vor constitui pădurile de folosință comunală.

Predarea parchetelor se va face în cursul lunilor no
iembrie și decembrie 1954.

★

11. Se vînd din pădurile statului, țăranilor muncitori:
a) Resturile de exploatare, inclusiv arborii părăsiți 

în parchete (în picioare sau doborîți) de către unitățile 
de exploatare ale Ministerului Industriei Lemnului, Hîr- 
tied și Celulozei, Ministerului Agriculturii și Silviculturii, 
Centrocoap și ale sfaturilor populare regionale ;

b) Buturile, crăcile, zoburiile din toate parchetele ex
ploatate sau în curs de exploatare ale unităților arătate 
mai sus ;

c) Produsele lemnoase rezultate de pe pășunile îm
pădurite, prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
Sjlvq-pastorale sau a studiilor de transformare, în cazu
rile cînd nu sînt întocmite asemenea amenajamente ;

d) Materialele rezultate din curățirea izlazurilor de 
vegetație lemnoasă, cu excepția celor de pe terenurile 
supuse eroziunii, pe care tăierile sînt interzise. Fondu
rile rezultate vor fi utilizate pentru întreținerea izlazu
rilor comunale. *

12. Aceste materiale se vor vinde țăranilor muncitori 
de către unitățile de exploatare, pe bază de tabele în
tocmite de comitetele executive ale sfaturilor populare 
comunale.

★

13. Plantațiile aflate pe terenurile gospodăriilor agri
cole colective se lasă în folosința acestora și vor fi ex
ploatate cu respectarea regulilor silvice.

Se lasă în folosința personală a țăranilor muncitori 
plantațiile mici și izolate, aflate pe terenurile lor agri
cole, cit și plantațiile aflate la capetele terenurilor lor 
agricole, dacă aceste plantații nu formează corp comun 
cu pădurile statului.

14. Ministerul Agriculturii și Silviculturii va ajuta, 
prin îndrumări tehnice și material săditor din pepinie
rele statului, pe țăranii muncitori, pentru punerea în 
valoare a terenurilor lor degradate.

★

15. Comitetele regionale și raionale de partid, pre
cum și organizațiile de bază sătești vor trebui să des
fășoare o temeinică muncă politică pentru lămurirea 
maselor de țărani muncitori asupra importanței acestei 
Hotărîri, care are drept scop întărirea economică a gos
podăriilor țăranilor muncitori și îmbunătățirea continuă 
a condițiilor lor de viață.

16. O atenție deosebită vor trebui să acorde orga
nele și organizațiile de partid formării comitetelor de 
gospodărire a fondului silvic comunal. In aceste comi
tete trebuie să fie aleși țărani muncitori cu spirit gos
podăresc și care se bucură de încrederea maselor de 
țărani.

Organele și organizațiile de partid trebuie să îndrume 
în mod permanent activitatea comitetelor executive ale 
sfaturilor populare și a comitetelor de gospodărire a fon
dului silvic comunal în ce privește repartizarea materia
lului lemnos, respectarea regulilor silvice și efectuarea 
la timp a lucrărilor de refacere a fondului silvic comunal. <

Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
GH. GHEORGH1U-DEJ

Prim secretar al Comitetului Central al P.AI.R., 
GHEORGHE APOSTOL



„Toată atenția întreținerii și justei folosiri a utilajelor!"
Acum patru luni, redacția ziarului „Dru

mul Socialismului" în colaborare ou re
dacția ziarului „Uzina Noastră" a efec
tuat un raid-anchetă în unele întreprin
deri din raionul Hunedoara, privind pro
blema întreținerii și justei folosiri a uti
lajelor. Pe lingă unele rezultate pozitive 
ce au fost scoase la iveală cu prilejul 
raidului, s-a constatat că întreținerea, pre
cum și justa folosire a utilajelor mai lasă 
încă foarte mult de dorit.

Pentru a se vedea eficacitatea materia
lelor publicate ou ocazia raidului-anchetă. 
atică felul cum s-au lichidat, lipsurile 
semnalate și măsurile tehnico-organizato- 
rice ce au fost luate pentru preîntâmpinarea 
altor greșeli și lipsuri, zilele trecute, în
treprinderile respective au fost din nou 
vizitate de tovarășii din cele două redac
ții. Publicăm aiici o parte din cele cons
tatate.

★
Ca urmare a criticii făcute tovarășului 

Cogan Alexandru, director general al 
I.C.S.H. care substituia munca unor șefi 
de complexe și de șantiere, neglijînd pro
blemele cele mal importante ale întregii 
activități a întreprinderii, s-a trecut la 
adaptarea celor mai potrivite măsuri teh- 
nico-organizatorice, menite să ducă la îm
bunătățirea muncii.

Drept rezultat al bunei organizări a șan
tierelor, pe perioada august-octombrie 
1954, indicii de utilizare a parcului de uti
laje și excavatoare au crescut cu 7,73% față 
de cifra planificată de Ministerul tutelar, 
iar indicii de utilizare la mașinile auto au 
crescut, pe aceiași perioadă, cu 17% față 
de plan.

Cei mai buni muncitori, ingineri și teh
nicieni au venit cu propuneri de inovații 
și raționalizări, cum ar fi de pildă con
fecționarea malaxorului spumogen, nece
sar la fabricarea și turnarea mecanizată 
a betonului spongios, inovație realizată 
după propunerea tov. Mainov Nicolae ; a- 
menajarea cutiilor carosabile a autocami
oanelor. făcîndu-le utile la fel ca pe cele 
basculante, (propunere făcută de ing. M 
Marinescu), etc.

Conducerea complexului montaj a I.C.S 
Hunedoara se mai lovește însă de unele 
■greutăți, pe cere, fără ajutorul concret al 
conducerii întreprinderii, nu le va putea 
învinge. I. C. S. Hunedoara și-a amena
jat anul trecut un depozit pentru utilaje, 
spre a fi mai aproape de șantiere. O parte 
din aceste utilaje, nu-și mai au acum ros
tul aici. întrucât unele lucrări au fost 
sistate deocamdată. Utilaje importante, 
cum ar fi de pildă un troliu de mare to
naj, ou motor, piesele unui mare cîntar— 
bascul, etc., sînt supuse degradării, din 
cauză că stau neadăpostite.

Conducerea I.C.S. Hunedoara nu a reu
șit încă să întărească spiritul de răspun
dere în muncă în toate sectoarele de ac
tivitate. Nimeni din conducerea întreprin
derii nu s-a gîndit că locul nimerit al 
unor asemenea utilaje, nu este unde se 
găsesc acum, ci în depozitul central, puse 
la adăpost și sub pază. In general, păs
trarea și Conservarea utilajelor mai lasă 
încă mult de dorit la I.C.S. Hunedoara

★
Conducerea sectorului turnătorii de la 

Combinatul metalurgie „Gh. Gheorghiu- 
Dej" din Hunedoara, a fost criticată pen
tru faptul că nu s-a îngrijit ca toate ma- 
șinile-unelte să fie utilizate din plin. Ba 
mai mult, parte din ele nefiind folosite și 
îngrijite cu lunile, începuseră să rugi
nească.

Cele 6 mașini de format de la turnătoria 
de fontă, ca și mașina pentru format 
.piese mari, nu-și mai au întrebuințarea 
in combinat ; ele trebuiau de fapt puse la 
dispoziția Ministerului tutelar încă de 
mult timp. Insușindu-și critica, condu
cerea sectorului a luat măsurile necesare.

In raidul, efectuat a fost de asemeni

Patru tuni de la publicarea 
unui raid

scoasă la iveală atitudinea de nepăsare a 
direcției transporturi de la combinat, față 
de problema justei folosiri a utilajelor, în 
special a locomotivelor și vagoanelor. Con
ducerea direcției transporturi (director 
Scurta Cornel) a luat unele măsuri pentru 
înlăturarea lipsurilor. De pildă, pentru în
lăturarea deselor accidente de circulație, 
s-a format o comisie de tehnicieni de la 
C.F.R. și C.F.U. (căile ferate uzinale) oare 
au înaintat un raport forurilor în drept, 
despre cele constatate. Pînă la hotărârea 
definitivă ce urmează să fie luată în sco- 
pyl unei mai bune circulații, la C.F.U. s-a 
pus în funcție un „tren macara” care se 
deplasează imediat acolo unde se semna
lează vreun accident de circulație. De a- 
semonji, pentru îngrijirea vagoanelor bas
culante, precum și a celorlalte vagoane, 
lucru care înainte era neglijat, s-au re
partizat lăcătuși de revizie pe sectoare.

O altă măsură menită să înlăture lipsu
rile din domeniul transporturilor, este și 
formarea unei echipe speciale, care se o- 
cupă cu reparațiile ușoare pe traseu și cu 
reparatul în atelier a vagoanelor bascu
lante.

Inginerul Cabași Dumitru, care dispre
țuia orice inițiativă nouă și nu sprijinea 
munca brigăzii complexe U.T.M. pentru 
reparații capitale la locomotive — a fost 
înlăturat din funcția ce o avea, fiind înlo
cuit cu tovarășul Jurcă Teodor. Odată cu 
această schimbare, brigada care pînă a- 
tunci abia reușea să-și îndeplinească pla
nul, înregistrează astăzi depășiri zilnice 
de normă de peste 20%, In luna octom
brie, de pildă, această brigadă a confec
ționat peste plan un cazan pentru încăl
zitul taberei nr. 1. In prezent ea lucrează 
la repararea locomotivei H. 4.. care în cu
rând va fi redată Circulației.

Cu toate acestea, lipsurile nu au fost 
lichidate definitiv. Direcțiunea transpor
turi din cadrul combinatului, deservește 
după cum se știe și nevoile de transport 
ale I.C S. Hunedoara.

Intre conducerea combinatului și a I.C.S 
Hunedoara însă, nu există încă o deplină 
înțelegere și nu se ajută reciproc în mun
că. In depozitul central de utilaje, mașini 
și materiale aparținând I.C.S.H., stau cu 
săptămânile vagoane ale combinatului în
cărcate cu „urși" de zgură, blocînd liniile, 
în timp ce direcțiunea transporturi se tîn- 
guie că nu are suficiente vagoane goale 
pentru nevoile întreprinderii.

* .
In urma materialului critic intitulat: 

„Cind nepăsarea față de utilaje stă la loc 
de cinste", direcțiunea întreprinderii 3 
Construcții Hunedoara a analizat serios 
lipsurile semnalate și a trecut imediat la 
luarea de măsuri practice pentru înlătu
rarea lor.

In primul rînd, s-a pus un accent deo
sebit pe organizarea locurilor de muncă, 
pentru a da posibilitate mânuitorilor de 
utilaje să le folosească din pli.n. Dacă acum 
patru luni, locurile de muncă erau dez
organizate și se practica folosirea la în
tâmplare a mijloacelor de transport, esoa- 
vație și împrăștiere, astăzi s-a ajuns ca 
prin gruparea utilajului sus amintit, acest 
inconvenient să fie înlăturat. De. aseme
nea, o parte negativă care ducea la o în
trebuințare silabă a utilajului, era faptul 
că mînuitorii acestuia nu erau cointeresați 
în procesul de producție. Această parte ne
gativă, studiată amănunțit, a dus la pune
rea în practică a unei soluții bune, ce în
lătură aglomerarea unor utilaje și nefolo- 
sirea altora. A fost introdusă munca în a- 
cord, care duce nemijlocit ia cointeresa
rea materială a fiecărui șofer, macaragiu 
și draglinier.

Cu toate acestea, încă se mai manifestă 
anumite lipsuri în procesul de producție ; 
lipsuri cauzate de indisciplina la locul de 
muncă a mânuitorilor utilajelor. Avînd în 

vedere faptul că toți- acești mînuitori de 
utilaje sînt în subordinea altor întreprin
deri ca : 402 construcții, T.U.G, (Trustul 
de utilaj greu) și altele și nu a întreprin
derii 3 construcții, aceste întreprinderi 
au acum puterea și obligația să tragă cu 
tărie la răspundere pe cei ce calcă dis
ciplina muncii socialiste prin absențe ne
motivate, întrebuințarea utilajelor în alte 
scopuri, etc. Numai în felul acesta se va 
putea ajunge la o perfectă cointeresare 
în procesul de producție între întreprin
derile ce închiriază utilajele și întreprin
derea 3 construcții care beneficiază de ele.

★
Deși au trecut pătau luni de la sezii- 

sairea făcută de ziarele „Drumul Socia
lismului" și „Uzina Noastră" în legătură 
cu proasta depozitare și întreținere a u- 
tilajelor din cadrul Trustului 4 construcții 
Hunedoara, totuși situația a rămas aproape 
neschimbată. Singura deosebire este că 
cele trei macarale — două diferențiere și 
u,na „R P.U." — care zăceau neîntrebuiin- 
țate în noroi, au fost înapoiate furnizori
lor, iar problema procurării cablului de 
sarcină pentru macaraua „Pionier" de pe 
șantierul Orașului muncitoresc a fost re
zolvată.

In ce privește restul de utilaje care erau 
depozitate în condiții neoorespunzătoare 
în vechea remiză, conducerea trustului ma
nifestă același dezinteres și lipsă de răs
pundere. Dacă în vechea remiză o bună 
parte din utilaje se găseau sub un acope
rământ cit de cît protector, apoi, în pre
zent acestea zac de mai mult timp sub 
cerul liber, împrăștiate în jurul remizei 
noi, a cărei construcție nu este încă ter
minată.

Aci, în noul „cimitir" de utilaje se găsesc 
motoare electrice, aparaturi electrice și 
diferite utilaje, care în majoritate sînt a- 
coperite de rugină, degradîndu-se cu fie
care zi ce trece. Cu alte cuvinte, transpor
tarea acestor utilaje de la vechea remiză, 
nu s-a făcut din dorința de a se lichida 
lipsurile semnalate — cum era de aștep
tat — ci pur și simplu pentru a scuti pe 
trecători de revoltătoarea priveliște, expre
sie a neglijenței conducerii Trustului 4 
construcții.

Pentru conducerea trustului, (director 
tov. Grigoraș Constantin) cît și pentru a- 
cei care se fac răspunzători în mod di
rect de această stare de lucruri, trebuie 
să fie olar că a persista ia aceste lipsuri 
care duc la distrugerea parțială a utilaje
lor, înseamnă a lovi direct în interesele 
poporului. De aceea este necesar să. se ia 
măsuri concrete pentru ca în scurt timp, 
utilajele să fie puse în afară de orice pe
ricol de degradare sau distrugere.

★
In intervalul celor patru luni de la pu

blicarea raiduilui-anchetă privind întreți
nerea și justa folosire a utilajelor, s-au 
obținut rezultate bune. Posibilitățile sînt 
însă mult mai mari. Trebuie doar mai 
multă preocupare pentru acest lucru, mai 
mult spirit de organizare și răspundere.

.Cu tot ajutorul dat de presă, prin sem
nalarea lipsurilor unele întreprinderi însă, 
cum ar fi spre exemplu Trustul 4 cons
trucții, nu a înțeles să-și schimbe atitudi
nea față de bunurile poporului.

Comitetul raional de partid este dator să 
tragă la răspundere pe acei conducători 
de întreprinderi care nu țin seama de 
semnalările critice apărute în presă și se 
complac a persista în lipsuri.

Comitetul de partid al combinatului și 
organizația de bază I.C S. Hunedoara nu 
au analizat profund rădăcina lipsurilor și 
neînțelegerilor ce se manifestă în diferite 
ocazii între combinat și I.C.S.H. Comitetul 
raional de partid cunoaște de asemenea 
o seamă de lipsuri dar cu toate acestea 
ele sînt lăsate să persiste. Este necesgr ca 
asemnea lipsuri și neînțelegeri să fie 
curmate. ( .:, ■ , I i

multe arături 
adinei de toamnă

Odată cu terminarea campiainieii însă- 
miînțărilor de toamnă, țărănimea munci
toare din raionul nostru luptă cu forțe 
sporite pentru ia asigura din timp utnia din 
principalele condiții ale succesului cam
paniei agricole din primăvara anului vi
itor ; execuitaraa la timp a arăturilor a- 
diîtadi de toamnă. Exiecuitairea alcestei im
portante etape de lucrări a pământului în 
condițiile cerute de minimele agrotehnice 
ea ; ladîiniciimeia arăturilor la 20-22 centi- 
mei.iri, îngrciplarea sub brazdă pentru fie- 
Bare ha. a 15-20 tone de bălleglairi, pe lingă 
faptul că distruge buiruieniiii e și afinează 
păminitul, asigură reicctte speriite lia hec
tar, iair dacă ise aplică întocmai regulile 
aiginatehnilice de întreținere a cultunilotr 
scorul racialtei la hectar ipaaite fi cu sută 
la sută mai mult.

Stirăduindiu-se să dea viață prevederilor 
proiectului de Dirdrtiive ial celui de al 
II-lea. Congres al partidului, secția agri
colă a sfatului (popular raional prin teh
nicienii săi a dus o intensă muincă pentru 
popularizarea lîn rândul oamenilor mun
cii. diin agricultură importanța executării 
■la timp și îin condițiile cerute ia arături
lor adâncii de toamnă, reușind ca pînă la 
data de 17 noiembrie, pe lîntreg raionul 
să fie înregistnat un procentaj de 80.1 la 
sultă.

Datorită .unei clare evidențe a suprafe
țelor, a urmăririi șl executării arăturilor 
©dlîncli de toamnă, unele comune diin cu
prinsul raionului au reușit să-și depășea
scă suprafața pllaniftoată. Astfel, țăranii 
muncitori din comunele Peșltciș și Călan a» 
exeidutat cu 28 și respectiv ou 24 ha. mal 
multe arături adâncii paste suprafața pla
nificată. ilar icai din comuna Răcășitiias, și- 
au îndeplinit integral planul .

Cu toate laeeste succese obținute, în unele 
coimune cum iar fi de pildă Siimeria și 
Stireiilsiîniglorg'iu,, muncile pentru executarea 
lairăitiuiritor aidîniai de toamnă se desfășoară 
anervcâds. Aceste două comune îin eluda 
timpului pritetoic care ușurează executa
re®. lucrărilor. de abia au ajuns la un pro
centaj de 50 la sută. Starea aceasta de 
lucruri ideiniotă că comitetele executive ale 
sfaturilor popular® comunale din Siimeria 
și Streiisiînigeorgiu nu iau privit cu sliimț 
die răspundere această importanta etlapă 
în reușita iciaimjpainlei agricole de primă
vară și s-|aiu complăcut înitr-o sitaire de aș
teptare care poate fi numită cu dresat 
cuvânt, dușmanul recoltelor bogate.

In fața acielstei siituații, Sfătui popular 
raJxnrâ’., trebuie să-și îndrepte toată ia- 
tențiia siprie comunele rămias'e în urmă, să 
le dea siprâjilniut necesar și să tragă cu 
țările la răspundere pe iacale comitete 
executive care nu-iși duc la îndeplinire 
siariciirille iplaniifitlătie în această privință. 
Numai în felul aicasta se va putea lasigura 
din plin succesul campanilei agricole de 
primăvară și obținerea unor recolte bo
gate în anul viitor.

Sporește suprafața de pămînt 
redată agriculturii

In centrul preocupării sfaturilor popu
lare comunale stă realizarea siairciniilar 
izvtoriîte idiln pnciâsetiul de Directive a ce
lui de al II-lea Congres ial partidului cu 
privire ila dezvoltarea agriculturii. In a- 
icest sens după liidenitiifiiiqaireia terenuriloir s-ia 
trecut de înldaită la desțelenirea și pregă
tirea Iar pentru a fi redate aigriculltuiriii 
îm primăvara aniullui viitor. Până în prezint 
■în naiicnul ncistiru iau fost desțelenite peste 
200 de ha. De pildă în raza comunei Că
tai, Grapadiărila anexă, „Minerul IV", a 
desțelenit peste 110 ha. din care pregă
tește o taptiaiflaiță de 25 ha. pentru» gră
dina de legume și ziairziavaitiuri, iar restul 
de teren .pentru Cultivarea cartofilor.

Datorita preocupării sfaturilor populare 
și strădaniei țăranilor muncitori, în unele 
comune iau foot desțelenite aproape toate 
suprafețele identificate. De exemplu, în 
iciomuna Peștiș au fost desțelenite 19 ha., 
comunia Bădiia 30 ha. iar statul popular 
dini comuna Băcia desfășoară in prezent 
o intensă muncă de imobilizare a țărani
lor muncitorii din isialtele Totia și Tâmpa la 
identificarea de noi suprafețe care să fie 
redate .agriculturii.



VIAȚA DE PARTID

Să ridicăm necontenit calitatea învățămîntului de partid
Principalul în întreaga imunda de pro

pagandă este asigurarea conținutului ei 
ideologic, spiritului ei combativ. Hotărîrca 
Comitetului Central al partidului cu pri
vire la anul ișlciolar 1953-1954 în sistemul 
învățământului de partid, pune un 'accent 
deosebit pe acest lucru, cfotiigînd organelle 
și organizațiile de partid să pună în cen
trul lariivrtiății tab, grija deosebită pen
tru un conținut adiînc de idei al propagan
dei. Totodată car® acestora să lege pro
paganda cu viața practică de toate zilele.

Comitetul natonal de partid Hunedoara, 
încă din perioada de pregătire a deschi
derii noului an .școilar 1954-1955, a dus o

■ a'otiiivitate intensă pentru a «sigura un ni
vel înalt și conținut adiînc al prcpagianidei 
de partid. In acest scop a complectat cor
pul de propagandiști cu elemente bine pre
gătite din -punct de vedere ideologic, ți
nând cont în iaioel|ași timip ca propagandiș
tii noi selecționați să posede o înaltă cul
tura generală. Asitifiel a fost posibil să in
tre în rândurile iprcpiagianidi'șbilcr un nu
măr însemnat de inteiactuali comiuitiiiiști. c'a 
de pildă: tovarășul Sciarliat Ionel, ingine
rul Gheoirghiișar Ștefan de la combinat, 
Truițescu Iclain de la I.C.S.H. și lailții.

Pentru pregătirea temeinică a -acestora 
în scopul rildiicăriii calității învățământului 
de partid în cialdrul cercurilor. un număr 
de 40 de propagandiști au fost încadrați 
în cursurile de iclalificiare de pe lîngă Co
mitetul regional de partid, iar ceilalți au 
fost pregăitilți pe lingă Comitetul raiionial 
de partid prin cursuri speciale, fără scoa
terea lor din producție. In aceste cursuri, 
au fost înarmați cu. principialele probleme 
ale muncii de partid iși .în special cu do
cumentele congresului lai II-tea al P.M.R., 
cit și cu probleme-meiticdice. Pentru a veni 
în ajutorul pregătirii propagandiștilor, .au 
fost organizate 2 puncte de consultații în 
centrele muncitorești Simeriia și Ghelar.

In ce privește învățământul de partid de 
la sate. în norii an școlar s-ia aclorldiait a-

■ cestuia o 'atenție deosebită. A fost mărit 
consider  abili numărul cursurilor de albi. 
S-iau recrutat propagandiști dta .rândul oa
menilor muncii din sectorul socialist al a- 
griteuilturii si a intelecitualillcir. Ei au fost 
pregătiți printr-un alt curs special, înar- 
mta.du.-i ou documentele Ccngresuluii. cu 
o serie de cunoștințe agrozootehnice și des
pre unele sarcini miai importante ale mun
cii de partid de la sate.

Toate aceste măsuri luate de Oomitetiul 
raional die partid, n-ia.u întlî'rziait să dea 
rezultate asupra calității și conținutului 
propagandei. Cu' toate că de ciu.rind s-a 
început noul ian școlar în sistemul învă- 
țăimîntului de parted, la majoritatea orga
nizațiilor de bază se poate vedea că există 
o preocupare serioasă în conducerea învă-

Mai multă atenție gazetelor de perete sătești
Expoziția gazetelor de perete organizată 

’ de Comitetul raional de partid, a stîrnilt 
■un deosebit interes ,în .rândul oamieniitor 
muncii din Hunedoara.

Vizitatorii -au avult multe de învățat 
din această expoziție pe care ei au carac- 
teriziat-o pe drept cuvânt uin prețios și ne
asemuit schimb de experiență. Aspectul 
grafic al gazetelor expuise, împletirea pro
blemelor interne cu cele externe, precum 
si tratarea ca atare a acestora, indisolubil 
legate, siuibliniiază cu tărie rolul de propa
gandist, agitator și organizator colectiv al 
gazetei de perete. „Să construim Hune
doara", organul organizației de bază PMB 
și al comitetului d.e întreprindere I.CSH 

' de pildă, a eșiit în evidență prin varieta
tea tși calitatea articolelor cuprinse, prin 
aspectul îngrijiiit și atrăgător al exterio
rului. Da loc de cinste, ccleotiivul lacesitei 
gazete de perete a amenajat colțul cu fo
tografiile fruintiaișilor în întrecerea siociia- 
Msită însoțite de explicațiile necesiare. Ar
ticolele piUbliidate sârit -aranjate apoi ta 'or
dine, fiind axialte pe diferite probleme cum 
ar fii; munca femeilor, 'învățământul de 
partid', ridicarea cadrelor, lipsuri combă
tute și satiriiziatle iputa cairiidaituiri însoțite 
de explicații, etic. 'Pe temă externă, sînt 

’bine reușite șl puternic convingătoare cele 
două desene intiitutate; „Două concepții, 

țătatatiului de partid, atît în .privința asi
gurării conținutului cît :și din punct ide 
vedere organizatoric. Așa de exemplu la 
întreprinderea 3 construcții, secretarul or
ganizației de bază tovarășul -Biurghetea I. 
pe lîngă faptul că face expuneri în ca
drul cercurilor. controlează în mod per
sonal și în permanență propagandiștii. La 
fel face și secretarul organizației de bază 
Biuida Viibtor de ia serviciul tehnic al ccm- 
bdmfufiui. Astfel de exemple găsiim și la 
sate ca de pildă la Ghelar și Rapoltul 
Mare.

Din rândurile propagandiștilor care luptă 
penltiru însușirea cit mai temeinică a con
ducerii cercurilor și cursurilor cît și prin 
tratarea creatoare a teoriei marxist-leni- 
niiste, strâns legată de sarcinile actuale, 
se numără tovarășii Fierea Teodor, diin 
comibuniat, Nojia Septimiui, I.C.S.H., Mă- 
nescu Ferdinand de la Uzinele „Victoria" 
■Călan, Vbiinea Eugenia de la Ghelar, Vulcu 
Toiua de >lia Simeriia precum și talți propa
gandiști oare prin preocuparea tor față de 
învățămintul de partid, reușesc să asigure 
o frecvență bună, iar lecțiile predate să 
file mobilizatoare.

Pe lângă toate 'aceste rezultate obținute 
în propaganda de partild, în raionul nos
tru mai există și unele lipsuri și în spe
cial la sate. Aicii, unele birouri ale organi
zațiilor de bază manifestă formalism, în 
propaganda de partid, ocupînidu-'se doar de 
■unele probleme organizatorice, pierzând 
din -vedere în mod nepermliis ceeia de este 
prliinlailpalUl în învățământul de partid ; 
conținutul propagandei. O astfel de orga
nizație de bază este în sigtul Cristur. Aici 
m'embrii biroului, în loc să controleze fe
lul oum studiază cursanții, cum se pre
gătește propagandistul, se mulțumesc să 
întocmească diferite situații și para si
tuații statistice despre cuifsanți, deșpre 
frecvență!, etc. fără a se interesa de con
ținutul lecțiilor ce sînt expuse în fața 
Cuirsianțifior. La fel se prezintă învățămân
tul de partid la Simeriia Veche, Peștiiișul 
Mare, iși în alte sate.

Pe lângă toate acestea în .raionul nostru 
m|ai Sînt și organizații de bază dezintere
sate ccirripleiat față de desfășurarea -învă- 
țălmîntiuliui de partid, care.nu asigură nici 
cel .puțin frecvența la lecții. Astfel de or
ganizații de bază sânt la cooperativa „în
frățirea" Hunedoara, la secția transpor
turi din combinat, O. C. L. Alimentara, 
Textila diin orașul Hunedoara și 'altele, 
unde membrii birourilor nu sînt exemple 
demne de urmat pontau curisianți, deoarece 
tocmai el sînt lacei-a care au uitat să mai 
învețe. . • 4

In cie privește activitatea unor propa
gandiști, se intîrnplă deseori ca lecțiile să 

două producții”. Primul din 'aceste desene 
înfățișează producția de pace ia țăritor din 
lagărul democratic ca ; tractoare, mașini, 
undite, etc., Dair lai doilea desen în con- 
taais't cu primul, înfățișează reînvierea ma
șinii de război geirtmlane precum iși produc
ția de raziboiî—'avioane, armament, ete. ia 
lagărului imperialist. De mult succes s-au 
'bucurat în cadrul expoziției iși gazetele de 
perete „Ccnsitiriulcltiariull păcii" organ aii or
ganizației de bază P.M.R. și a comitetului 
de întirlepriindere ICH nr. 3, „Feroviarul" 
organul organizației de bază PMIR și al co- 
miiteijulul 'Sindicali diin Direcția transpor
turi a iccrabiriatuliui, „Lumina" organ al 
oaiganizației de b'ază nr. 7 și a comitetu
lui de secție din complexul CFR Simeriia 
iși altele, ale căror cofiactlve de redacție 
iau dovedit multă dragoste iși conștiiincio- 
ziîlrlte ta munca de presă.

Cu toate că această expoziție s-a bucu
rat de un deosebit succes, totuși ea a lă
sat să se întrevadă că în mediul sătesc di.n 
raionul nostru., există încă o -slabă 'activi
tate a coleciWelar de redacție ale gaze
telor de perete, lucru care este confirmat 
și de faptul că numai o singură gazetă 
de perete săteaslcă a fost expusă ou acea
stă ddaZi'e. Pornind de la acest Indiciu, s-a 
putut observa ipe teren -că o bună parte 
din ©otedtivete de redacție ale gazetelor 

niu fie destul de suficient legate de viața 
.și .activitatea practică a partidului nostru. 
De laistemmeal, de multe ori nu se explică 
felul cium aplică partidul nostru experi
ența P.C.U.S., ia condițiile istorice laie ță
rii noastre, luanu ce dovedește că dogma
tismul și bucherisimiuil încă nu au dispă
rut din activitatea unor propagandiști. 
Alceasta se daitorește în primul rând și fap
tului că unele lecții dara sînt predate fin 
fața ipropaganidiștlilor sînt înltolctmite su
perficial, ne latingîndu-iși scopul. Astfel de 
lecție lipsită de conținut .a fost aceea in
titulată: „Despre formarea P.M.S.D.R.-uIui. 
apariția fracțiunii bolșevice și menșevice 
din sinul partidului". întocmită de tova
rășul Liainos Octavian, .însă predată de 
un alt tovarăș. In cuprinsul lecției princi
piile ideologice și organizatorice ale parti
dului au fost pur și simplu enunțate după 
Istoria P.C.U.S., fără da să fie exemplifi
cate temeinic. Un alt exemplu asemănă
tor s-a întimlptat și la cercul 'de istorie al 
P.C.U.S,, anul II, de fia Școala elementară 
de 7 ani diin Căilian. Aloi din cauză că pro
pagandistul Diulliulbei Sebastian nu se preo
cupă suficient de ridicarea nivelului său 
Ideologic, face posibil cia lecțiile predate 
de el să nu-și -altiingă scopul. Acest lucru 
s-<a văzut în cadrul ctonvorbirii cînd s-a 
discutat capitolul 8 din istoria P.C.U.S. 
Cu aiceasită ocazie cursiant.ii s-au mărginit 
■să enumere o serie de evenimente isto
rice fără să tragă concluzii .suffciente 
pentru activitatea noastră practică.

La toate acesteia se adaugă șr faptul că 
unii propagandiști cia de pildă Sîirbu Ioan, 
Atee Cariei (Ticttete) iși alții, lipsesc de la 
seiminariile .permanente, luciru ce dove
dește că ac'eișltli pnopagiandiștli subapreciază 
pregătirea lor teoretică și metodică.

A fi un .adevărat propagandist, înseam
nă să iști să legii problemele teoriei poli- 
tiiiciii partlidul'uli, de munca practică, com
bativă .penltiru înfăptuirea măsurilor parti
dului și guvernului, pe drulmul dezvoltării 
.agriculturii și todusitaiei producătoare de 
mărfuri de lairg consum. Niu este nevoie 
de diisciuții generale, abstracte, de conside
rații cu privire la 'importanța acestor mă
surii, di de sfaturi concrete asupra felului 
cum poate fi îmbunătățită munca într-u.n 
sectar sau altul.

Trebuie dezrădăcinată din practica mun
cii de propagandă atitudinea ibucheireascăi, 
dogmatică, față de studierea teoriei. 
Cuiraanții trebulie să-iși ânsușelasteă esența 
marX'ism-leniniismuilui iși să o lege indi.so- 
lufccl eu munlcia de zi cu zi în vedeirea în- 
făiptiuirii hcităiriîirilicr parti'dullui și ale guver
nului noisitau.

MOZEȘ GHEZA
■ directorul cabinetului de partid

Hunedoara

de perete și ale gazetelor cetățenești, nu 
lucrează cu dragoste, își îndeplinesc' în 
med formal sahcdinia de a împrospăta, ga
zetele cu airtiicole noi, iar articolele pu
blicate sînt redactate fia un nivel scăzut, 
searbăd, cu un conținut lin oare se face 
prea mult uz de generalități. Mai mult 
decât atât, unele coileotive neglijează ta 
mod nepermis aspectul exterior al gaze
tei, slaui lafiișeiază numfcli Cadrul gaze
tei fără articole. Astfel ise prezintă situa
ția gazetei cetățenești a sfatului popular 
comunal Oriistur. care de mult timp nu 
este folosită, având idaldriul complet gol, 
fără urmă de articol. Ori fără multă vor
bă. acest aspect al gazetei oglindește pe 
diepflin întreaga inactivitate a colectivului 
de redlaicție caro se complace ta această 
stare. i

' In comuna Călan, gazetia de perete a 
prgBinizației de bază sat, diin colectivul 
căreia fac parte tovarășii Dulubeii Sebas
tian, Niagy Blanca, Moisei Titus și alții, 
nu posedă nici un argument atrăgător da
torită aspectului exterior înzorzonat pe 
c.aire-l prezintă, aspect cane îngreunează 
ta mare măsură citirea articolelor afișate.

O neglijenta evidentă față de gazeta de 
perete, manifestă si colectivul de redac
ție al gazetei de perete a organizației de 
bază diin Băicila. Aspectul dezordonat al 
gazetei, gcSiiefiunea locurilor pentru aritii- 
cole, precum șl imposibilitatea de a ghici

s Mai mult oțel 
și de bună calitate
In fruntea întrecerii pentru mai mult 

oțel și de bună calitate clontinuă să se 
situeze oțelanii de fia culptoruil electric, 
care au reușit să deia în primele 15 zile 
tale liuniiii noitembrie peste saTainiifie grafi
cului d'e pirolduicție cu 27,1 la sută mai 
mult oțel. La finscrieraa acestui succes au 
edlus o contribuție de seamă echiijpele con
duse de Jiumca Florian și Haiduc Florian, 
care au dat du 44 și respectiv cu 20 Ia 
suită mai mult oțel peste graficul de pro
ducție.

In aceeiași perioiadii de timp, muncitorii 
de la oțdlăria .Siemens Martin au obținut 
treiailizăiri de iseiamiă în elaborlaireia șarjelor 
rapide, numărul lor atingând cifra de 34. 
Concomitent cu înscrierea acestui succes, 
oțetarul Mifcufiic Ioan, Împreună cu echipa 
saț ia dat 35 tone de oțel peste girafilcul de 
priciduicițid, iar echipele prim topitorilor Be
ider Gheorighe și Cositiadhe Vasiile iși-aiu 
lîndepliiniit slairlcinilie față de grafic fin pro
porție de 102,8 și 10'1,4 la sultă.

----•----

In întrecere
întrecerea pornită de Trustul 4 cons

trucții în dinsitea zilei de 7 Noiembrie a 
făcut aa planul de producție pe două luni 
să fie depăjșiit cu 5 la sută, productivitatea 
muncii .să crească cu 1,5 la sultă iar pre
țul de cost < lucrărilor executate să scadă 
ou 1,58 ta sută. In urma lacesitiui fapt pe 
lângă alte lucrări, sJau terminat 72 apar
tamente în O.M. pentru metia'liurgiștiii hu- 
iniedoreni. întreprinderea 401 s-<a situat în 
fruntea înitrefcieriiil, câștigând steagul de^ în- 
trepriindeire fruntașă .pe Trust.

Pentru a stimula 'brigăzile care au ob
ținut "rezultatele cele mai frumoase în 
muncă, în cadrul unei ședințe festive s-au 
.acordiat drapele ide fruntașe .pe întreprin
dere. Printre brigăzile cărora iii s-.a acordîit 
laceialstă distincție, se numără cele conduce 
de tovarășul Nazarin Andrei, Gheo-rghe 
Ician, Olteainiu loan și Ciobianu Marin care 
și-iau depășit cu regularitate Sardiinile de 
plan și iau dlat lucrări de bună calitate.

Cifiji și abonați-vă la ziarul 

„Scînteia“ 
organ al Comileta ui Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn

Abonamentele se primesc la 
toate oficiile poștale, factorii 
poștali și c'ifuzorii voluntari 
din întreprinderi și institufii —

despre ce este vorba în aritilcblele publi
cate — deoarece sânt complet știe use — 
nu contribuie cu niimiilc la educarea ma
selor de țărani muncitori, fia mobilizarea 
fior în junUl siarcinilor aictiulale. Aceasta, 
ta căuda faptului că în comună există 
realizări importante ta ce privește mun
cile agricole de toamnă, predarea ciote- 
icir către stat, ete.,, realizări despre care 
s-iar putea scrie multe articole la gazeta 
de perete. \

Lucruri asemănătoare s-ar putea 'spune 
și despr e munca colectiv dor de redacție 
ale gazatelor de perete din Biaitiz, Hășdat 
Peștiș, iStireisingeorgiu și din alte comune, 
unde acestea desfășoară o activitiate for- 
mlală, dezinteresată și lipsită de răspun
dere. care nu poate da câtuși de ipulțin 
iioiade bune.

Nu este mail puțin adevărat însă că 
față de isOalba aictiviltaite a ciolectiiveloir de 
redacție a gazetelor de perete de la sate 
se fiafc vinovate și organizațiile de bază 
sătești, ci&re nu 'aidoridă acestora atenți i 
cuvenită. Penltiru înlăturarea am'onțetliî fin 
oare au căzut unele cctective de redacție 
Ole gazetelor de perete dim mediul să
tesc, se impune cia birourile organizațiilor 
•de bază de la sate să analizeze ta scurt 
timp munca acestora, să descopere și să 
lichideze adevăratele rădăcini ale lipsuri
lor, îndrumând colectivele de redacție p? 
făgașul unei activități vii, plină de conținut.



Nofa adresată de guvernul sovietic 
europene și S. U. A.guvernelor țărilor

MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite:
La 13 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. 

a adresat țărilor europene cu care U.R.S.S. întreține relații 
diplomatice note ciu conținut identic ale guvernului sovietic 
cu privire Ha convocarea unei conferințe pe întreaga Europă 
în problema creării unui sistem de securitate colectivă în 
Europa. Notele sînt adresate ambasadelor șâ legațiilor din 
Moscova ale următoarelor sitate: Franța, Marea Britanic-, 
Austria, Albania, Belgia, Bulgaria, Ungaria^ Republica Demo
crată Germană, Olanda, Grecia, Danemarca, Islanda, Italia, 
Luxemburg, Norvegia, Felonia!, Romîniia>, Turcia, Finlanda, 
Cehoslovacia, Elveția, Suedia, Iugoslavia, precum și ambasadei 
Statelor Unite ale Americ&i.

Această notă este adresată de asemenea și ambasadei Repu
blicii Populare Chineze al cărei reprezentant a fost invitat să 
participe la conferința susmenționată, în calitate de observator.

Publicăm mlai jos textul notei adresate de guvernul U.R.S.S. 
guvernului Franței.

„Guvernul sovietic consideră necesar să declare guvernului 
Franței următoarele:

La 23 octombrie a.c. la Paris au fost semnate acorduri cu 
privire la Germania occidentală. Semnarea acestor acorduri a 
fost precedată de conferința de la Londra a celor nouă țări, ai 
cărei pairticipanți aiu căzut de acord asupra unor măsuri sepa
rate în problema germană.

Incălcîndu-se acordurile internaționale existente ou privire 
la Germania, acordurile de la Parils -prevăd refacerea milita
rismului în Germania occidentală, crearea unor forțe armate 
vesit-gerrnane și atragerea Germaniei occidentale în grupări 
militare ale unor anumite state, opuse altor state ale Europei.

Tm Germania occidentală se crează o armată care în timpul 
ctel mai scurt urmează să atingă un efectiv de 500.000—520.000 
oameni și care va dispune de mari unități de aviație și de 
tancuri, precum și de state majore militare proprii. încă de pe 
acum mllitariștii germani nu ascund faptul că efectivul -armatei 
vest-germiane, stabilit de acordurile de la Londra și Paris, ei 
îl consideră doa-r ca o bază pentru dezvoltarea unor forțe 
armate și mai numeroase. Armata vest-germană se creează 
sub conducerea acelor generalii germani care au comandat 
armata hiHeristă în -anii celui de al doilea război mondial și 
au fost complicii agresiunii fasciste și ai instaurării sângeroa
sei „noii ordini” hitleriste în țările euro petra.

Acordurile de la Londra și Paris dau mână liberă militariști- 
-lor și revanșarzilor din Germania occidentală și în ceea ce 
privește producția neîngădudtă de armament. Forțele armate 
ale Germaniei ocoidentafle capătă de asemenea posibilitatea de 
a dispune printre armele lor de arma atomică, ceea ce sporește 
cu mult primejdia unui război atomic distrugător în Europa. 
Acordurile susmenționate prevăd atragerea Germaniei occi
dentale remiMtarizate în noua grupare militară în curs de în
jghebare sub forma așa-zisei „Uniuni a Europei occidentale", 
precum și în blocul nord-atlantic, al cărui caracter agresiv a 
mai fost semnalat în repetate rânduri de guvernul sovietic.

Toate acestea dovedesc că î-n ceeia ce privește Germania oc
cidentală se promovează o politică oare nu este compatibilă 
nici ou sarcina întăririi păcii în Europa, nici cu sarcina restabi
lirii unității naționale a Germaniei. înfăptuirea acordurilor de 
la Londra și Paris ar însemna că unificarea Germaniei prin 
ținerea unor alegeri libere pe întreaga Germanie ar fi sacri
ficată de dragul planurilor actuale de refacere a militarismu
lui german — acest dușman de moarte al popoarelor Europei, 
inclusiv el poporului german însuși.

Animat de dorința de a înlesni rezolvarea problemei restabi
lirii unității Germaniei, guvernul sovietic a prezentat propu
nerea de a se examina problema retragerii imediate a trupelor 
de ocupație de pe teritoriul Germaniei de est și de vest. Tot
odată, s-a făcut propunerea de a se preciza efectivul si arma
mentul tuturor genurilor de poliție germană atît din Germania 
răsăriteană cît și din Germania occidentală. Guvernul sovietic 
consideră, ca și p-înă acum, că aplicarea acestor măsuri ar con
tribui la micșorarea încordării în Europa.

Acordurile de la Londra și Paris sînt incompatibile cu trata
tul franco-sovietiic de alianță și asistență mutuală din 1944 și 
cu tratatul angle-sovietic din 1942 de c'olaborare și asistență 
mutuală în perioada de după război, tratate care prevăd adop
tarea de măsuri comune pentru a nu admite posibilitatea unei 
noi agresiuni din partea Germaniei.

Guvern-ul sovietic a mai atras atenția statelor care poartă 
răspunderea pentru reglementarea problemei germane asupra 
primejdiei serioase pe oare o implică reînvierea militarismului 
în Germania occidentală și atragerea acesteia din urmă în gru
pări militare. Constituirea unor asemenea grupări militare ale 
unor state opuse altor state europene duce în mod inevitabil, 
așa cum a arătat-o experiența istoriei, la agravarea relațiilor 
dintre ele și, în ultimă instanță, la război. Așa a fost în ajunul 
primului război mondial, cînd au fost create două coaliții mi
litare de state opuse una alteia. Așa a fost și în ajunul celui de 
al doilea război mondial cînd sub egida Germaniei hitleriste. 
a fost constituită o grupare militară agresivă dare s-a contrapus 
altor state nevoite în cursul războiului să-și unească forțele 
pentru a riposta agresiunii hitleriste.

Pentru a evite o astfel de situație cînd Europa devine în 
mod periodic arena unor războaie sângeroase și pustiitoare, 
care provoacă popoarelor statelor europene m-ulte milioane de 

victime omenești și uriașe distrugeri materiale, se impune ne
cesitatea de a se crea un astfel de sistem de securitate în Eu
ropa la care să participe toate statele europene, indiferent de 
orânduirea lor socială și de stat. Crearea unui astfel de sistem 
de securitate colectivă în întreaga Europă ar da o bază trai
nică pentru Colaborarea pașnică a tuturor statelor europene și 
ar garanta securitatea tor națională prin asumarea unor obli
gații de a reglementa divergențele care se ivesc între ele pe 
cale pașnică, iar în cazul ivirii unei primejdii pentru pace sau 
al încălcării păcii — să se întreprindă acțiuni unite, printre 
care și militare, împotriva agresorului.

Crearea în Europa a unui sistem eficient de securitate co
lectivă, bazat pe eforturile unite ale tuturor statelor euro
pene, ar înlesni posibilitatea reglementării problemei germane 
In acest caz s-ar înlătura .principalul obstacol existent astăzi 
în. calea restabilirii unității germane, obstacol care își găsește 
expresia în planurile de transformare a Germaniei occidentale 
într-un stat militarist și de atragere a ei în grupări militare 
agresive.

Pentru a înlesni posibilitatea realizării unui acord corespun
zător între statele interesate, Uniunea Sovietică a făcut la în
ceputul anului curent, la conferința de la Berlin a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței, pro
puneri cu privire la principiile fundamentale ale „tratatului 
general european de securitate colectivă în Europa". Propu
nerile cu privire la crearea în Europa a unui sistem de secu
ritate colectivă au întâmpinat o atitudine favorabilă din partea 
unei serii de state europene. Ele au întâmpinat de asemenea 
sprijinul cercurilor largii ale opiniei publice, atît din statele 
europene ale căror guverne nu și-au exprimat încă atitudinea 
față de ideea securității colective în Europa, cît și din acele 
state ale căror guverne au refuzat să sprijine propunerile . fă
cute. Pînă în prezent, după cum se știe, nu s-a reușit să se 
realizeze înțelegerea necesară între țările interesate în această 
importantă problemă. Or. interesele asigurării securității po
poarelor europene cer ca Europa să se dezvolte nu pe calea 
nefastă a restabilirii militarismului german și a constituirii în 
Europa a unor blocuri militare de state’opuse unul altuia, ci pe 
calea creării unui sistem de securitate pe întreaga Europă, ba
zat pe luarea în considerare a intereselor legitime ale tuturor 
statelor Europei, mari și mici.

Planurile pregătite de conferințele de la Londra și Paria de 
restabilire a militarismulr&i german și de atragere a Germaniei 
occidentale remilitarizate în grupări militare nu pot să nu com
plice situația din Europa. înfăptuirea ac'estor planuri va pro
voca în mod inevitabil agravarea relațiilor dintre statele euro
pene, intensificarea cursei înarmărilor și sporirea considera
bilă pentru popoarele din Europa a poverii cheltuielilor mili
tare. In legătură cu aceasta va fi c.u totul firesc dacă popoarele 
europene iubitoare de pace vor fi nevoite să ia măsuri noi pen
tru asigurarea securității lor.

Pentru a preîntâmpina o asemenea complicare a situației din 
Europa, care agravează primejdia de război, trebuie luate toate 
măsurilA, Ce pot contribui la stabilirea unui sistem de securi
tate colectivă în Europa și prin aceasta la micșorarea încor
dării în relațiile internaționale.

Pornind de la aceasta, guvernul sovietic consideră că a de
venit necesară convocarea, fără noi amînări, a unei conferințe 
a tuturor statelor europene care doresc să participe la ea, 
precum și a Statelor Unite ale Americii, în problema creării 
unui sistem de securitate colectivă în Euro.pa.

Recunoscând răspunderea deosebită care revine statelor — 
membri peirmanenți ai Consiliului de Securitate al O.N.U. — 
pentru menținerea păcii și securității internaționale, guvernul 
sovietic consideră că este de dorit ca Republica Populară Chi
neză să trimită la această conferință un observator.

Este de la sine înțeles că fiecare stat participant la confe
rința susmenționată trebuie să aibă posibilitatea de a face 
propunerile pe oare le Consideră necesare în legătură cu pro
blema în discuție.

Guvernul sovietic propune ca o astfel de conferință să fie 
convocată la 29 noiembrie a.c. la Moscova sau la Paris.

Amânarea convocării unei astfel de conferințe nu este indi
cată, deoarece în luna decembrie va începe deja în unele țări 
europene examinarea problemei ratificării acordurilor de la 
Paris. O astfel de ratificare ar Complica în mare măsură în
treaga situație din Europa și ar submina posibilitatea regle
mentării problemelor europene nerezoivate și, în primul rînd 
a problemei germane.

Propunerea cu privire la convocarea la 29 noiembrie la 
Moscova sau Pafis a unei conferințe pe întreaga Europă în 
problema creării unui sistem de securitate colectivă în Eu
ropa este împărtășită și de guvernul Republicii Populare 
Polone și guvernul Republicii Cehoslovace, cu care guvernul 
sovietic s-a consultat în prealabil.

Guvernul U.R.S.S. a trimis note similare tuturor statelor 
europene cu care U. R. S. S are relații diplomatice. Uniunea 
Sovietică pornește de la faptul că invitarea statelor europene 
cu care U.R.S.S. nu are relații diplomatice ar putea fi.făcută de 
guvernele Franței, Angliei sau Ș.U.A care întrețin relații di
plomatice cu aceste țări.

Guvernul sovietic va fi recunoscător guvernului Franței 
pentru comunicarea cu privire la participarea sa la susmen
ționata Conferință pe întreaga Europă.

Ecouri la nota guvernului 
sovietic adresată guvernelor 
țărilor europene și S. U. A.

DANEMARCA

COPENHAGA (Agerpres). — Toate zia-- 
rele au publiiiciat la ,14 noiembrie o scurtă. 
expunere a notei guvernului sovietic.

Fiind solicitat de iun corespondent al 
ziarului „Dagens Nyheter" de a fade o de
clamație în legătură cu nota, ministrul 
Afacerilor Externe, H. K. Hansen, a răs
puns dă nu poate comenta nota sovietică, 
deoarece n-a studiat tacă textul ei. El a 
declarat că, înainte de a sie răspunde la 
notă, aceasta va fi examinată în comun 
de prim-miniiștrili țărilor scandinave. Dis
cutarea notei sovietice în comisia de poli
tică externă a FollaetinguiUi (parlamen
tul danez) este fixată pentau 17 îodem- 
bnie.

NORVEGIA

OSLO (Agerpres). — Toate ziarele nor
vegiene iau publicat la 15 noiembrie la 
toc de frunte o scurtă expunere a notei 
guvernului sovietic.

Ziarele publică de asemenea o știre a 
Binoutai Telegrafic norvegian, în clare se 
spune că Ministerul Afacerilor Externe al 
Norvegiei a primit textul notei guvernu
lui sovietic. Traducerea notei urma să se 
termine ta 15 noiembrie, după oare nota 
va fi studiată de Ministerul Afacerilor Ex
terne. De aceea, se menționează în știre, 
în momentul de față nu se cunoaște încă, 
atitudinea pe care o va adopta guvernul 
norvegian față de propunerile sovietice.

IUGOSLAVIA^

BELGRAD (Ageilpres). — TASS
Ziarele „Borba" și „Politilca" publică 

fără nici un Comentar expunerea notei gu
vernului • sovietic adresată guvernelor ță
rilor europene, S.U.A. și Republicii Popu
lare Chineze cu privire la convocarea la 
29 noiembrie, ta Moscova sau ta Paris, a 
unei conferințe pe întreaga Europă în 
problema creării unui sistem de securitate 
cclCctivă în Europa.

ITALIA

ROMA (Agerpres). — Nota guvernu
lui sovietic ou privire 1a convocarea unei, 
conferințe pe (întreaga Europă ia fost pri
mită cu un deosebit interes de opinia. pu
blică din Italia și a fost publicată la toc 
de frunte de aproape toate ziarele.. Ziarul 
„Unita" a publicat pe primă pagină textul 
notei sovietice iși un articol al corespon
dentului s’ăiu din Moscova.

Ziarul „Masislagero" a publicat extrase- 
din nota sovietică intr-o corespondență 
din Washington în cere, ținând isonul pro
pagandei americane; susține că Uniunea 
Sovietică și-ar propune aa scop ,;să îm- 
piileldiiice naliillaairea 'acordurilor cu privire 
la taamțarea Germaniei, semnate la Pa
ris". „Messiagero" trece însă sub tăcere 
faptul că Uniiiunaa Sovietică vede în crea
rea noului Wehrmacht o amenințare a li
bertății și independenței tuturor țărilor 
europene, o sursă primejdioasă de con
flicte militare în Europa, și că U.R.S.S. 
propune crearea unui sistem eficient de 
securitate colectivă (în Europa.

PE SCURT

• La 14 noiembrie, o unitate navală a 
Armatei Populare de Eliberare Chineze a 
scufundat vasul de război ciankaișist 
„Taiwing” de 1.430 tone, înarmat cu trei 
tunuri de calibrul 38 mm care afla 
într-o misiune piraterească în golful 
Taiciou, între insulele Dacen și Tușan.

• In cadrul unui interviu acordat unui 
corespondent ai agenției egiptene de in
formații „Misr-Press” primul ministru al 
Libiei, Mustafa Ben Halim, a declarat că 
„Libia nu dorește să adere ta pactul 
turco-pakistanez sau la oricare alt pact 
elaborat de țările occidentului. Guvernul 
Libiei, a Continuat primul ministru, se 
pronunță împotriva participării la orice 
fel de pact militar".


