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Sarcini de seamă în munca 
culturală la sate

Sântem în prag de iarnă. Le sate, a- 
ceiastă perioadă a anului este ceia mai po
trivită pentru a desfășura o intensă mun
că culturală în rîndurile țărănimii munci
toare.

In anii puterii populare, nuimai in du- 
prinsui radonului nostru au fost înfiin
țate 61 cămine culturale, numeroase cer
curi de citit, biblioteci, cît și colțuri roșii 
în gospodăriile colective. Radioul și cine
matograful, au pătruns intr-un mare nu
măr de sate și comune.

Datorită preocupării deosebite a partidu
lui și guvernului în această privință s-au 
obținut succese însemnate în nimicirea 
analfabetismului și inculturii, în came re
gimul buirghezo-moșieresC încătușase via
ța satelor

Multe din căminele culturale, cum sânt 
cele din Rapolt, Sohodol, Tîmpa și altele, 
au desfășurat o bună activitate culturală, 
organizând cu regularitate șezători, pro
grame artistice, oonferințe etc., unde sute 
și mii de țărani muncitori, au însușit din 
tezaurul culturii noi, mobillizîn,du-i la spo
rirea eforturilor lor pentru executarea lu
crărilor agricole la timp, la participarea 
tot mai largă în munca obștească a satu
lui.

Căminul cultural din Răpăitul Mare, 
popularizînd realizările obținute de gospo
dăriile agricole colective, superioritatea 
muncii și marile avanbajii ce le oferă ță
ranilor muncitori munca în G.A.C. și în 
întovărășiri agricole, a contribuit la lă
murirea unui mare număr de țărani mun
citori să pășească pe drumul socializării 
agriculturii.

Datorită muncii politice și cultural-edu
cative ce s-a desfășurat în ultimul timp 
mai intens în satele de munte ale raionului 
nostru, s-a reuș’t să se înființeze de ase
meni 14 întovărășiri zootehnice de creș
terea oilor, ou un număr de peste 660 fa
milii, cu peste 7.000 oi.

Cu toate acestea însă, față de marile po
sibilități create de regimul de democrație 
populară, față de cerințele culturale în ne
contenită creștere ale țărănimii muncitoare, 
în munca culturad-educativă mai există 
încă serioase lipsuri. Căminul cultural din 
S treisîngeorgiiiu, în ultima vreme, a fost 
lipsit de îndrumarea și sprijinul Comite
tului executiv al sf atului popular și a or-

Mereu înainte, spre noi succese !
Raionul Hunedoara a îndeplinit planul 

la colectarea produselor agricole și vegetale
In raionul Hunedoara, membrii de partid, deputății și organele de colectare, au des

fășurat o intensă muncă politică și organizatorică în rindul țăranilor muncitori. Ca re
zultat al acestei munci, planul de colectare la produsele agricole și vegetale a fost în
deplinit.

Pînă în ziua de 22 noiembrie, planul a fost îndeplinit în proporție de 100% la grîu, 
porumb, floarea-soarelui, alte boabe, cartofi, carne, lapte, și lînă.

Printre primii care și-au achitat în întregime cotele către stat, au fost colectiviștii 
din Rapoltul Mare și membrii întovărășirilor agricole din satele Băcia, Cristur și Sînt- 
andrei. Exemplul lor a fost urmat și de țăranii muncitori din comunele Peștișul Mare și 
Hăjdat.

Oteluri
Jurca Ftorian, Haiduc Florian și Omotă 

Pasau, simit îndrumătorii a trei echipe de o- 
țeliari de la cuptorul electric din sectorul 
oțelărie a Combinatului metalurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din Hunedoara.

Antrenați în întrecerea socialistă în cins
tea zilei de 7 Noiembrie, ei aiu depășit cu 
22 la sută în medie sarcinile pe luna 
octombrie, dind multe zeci de tone de oțel 
special peste angajamentele luate.

întrecerea a continuat și după marea săr
bătoare. Elanul lor în muncă nu a scă
zut și rezultatele sânt din ce în de mai 
bune. Astfel, în perioada de la 1 la 18 no
iembrie, brigada utemistuliui Jurca Flo-

O inovație prețioasă
De curjnd a fost pusă în aplicare inova

ția propusă de tovarășul Balint Alexandru, 
tehnologul șef ai turnătoriei de tuburi din 
cadrul Combinatului metalurgic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" prin care procesul de turnare 
a tubuinilor de 200—250 mm. cu o lungime 
de 4 metri, se face centrifugal și în ace
lași timp se scurtează durata de turnare 
cu 50 la sută și se înlocuiește munca ma
nuală a 5—6 oameni. Datorită aplicării a- 
cestui procedeu de turnare a tulburilor^

Noi s
Prin aplicarea pe scară largă a metode

lor de muncă sovietice Bortchevici și Bî- 
cov, tot mai mulți muncitori din cadrul 
atelierului mecanic ai Combinatului obțin 
însemnate depășiri a graficului de produc
ție. In perioada de la 1 la 23 noiembrie, 
strungarii ce lucrează în acest atelier ca : 
Balazsi Alexandru, Cursan Li viu, Szom- 
boty Ladisliau și alții, au dat mai mult cu 

fruntași
niian are o realizare de 131,6 la sută față 
de grafic, echipa condusă de Haiduc Flo
rian și-a depășit sareindle față de graficul 
de producție ou 16,9 la siută, iar echipa de 
sub îndrumarea lui Omotă Pascu a In
serts pe grafic o realizare de 116.2 la sută.

Ea obținerea acestor rezultate, de un real 
ajutor le-a fost metoda de muncă a cu
noscutului oțelar sovietic Makar Mazai, de 
utilizare la maximum a capacității dupto- 
rului. Apldcînd această înaintată metodă, 
capacitatea cuptorului lor a fost măirită 
cu 25 la sută

PIETREANU ILARLAN 
corespondent voluntar

tot mai mulți turnători obțin rezultate din 
ce în ce mai bune la locul de muncă. De 
exemplu, echipele conduse de Rusu Mihai 
și Toma Petru, fruntași ai întrecerii so
cialiste, au obținut în perioada de la 1 la 
23 noiembrie depășiri a graficului de pro
ducție de 129, respectiv 124 la sută. Ase-r 
menea rezultate a obținut și turnătorul 
Flomnca Ioan, care a înscris în aceeași 
perioadă o depășire a sarcinilor față de 
grafie de 74 la sută.

u c c e s e
129 și 146 la sută peste sarcinile graficu
lui de produoție. Succese asemănătoare au 
abținut și strungarul Heffner Wiliam pre
cum și frezorul utemist Bescaliuc Cazimir, 
care prin aplicarea metodei de așdhiere 
rapidă a metalelor, a cunoscutului maistru 
sovietic Bîcov, au depășit graficul de pro
ducție cu 135 respectiv 114 la sută.

Din tarile de 
democrație populară 

* >
R. P. A L B A N I A

IN CINSTEA CELEI DE A 10-A 
ANIVERSARI A ELIBERĂRII "

Oamenii muncii din Albania întâmpină 
cu o mare însuflețire cea de a 10-a 
aniversare a eliberării țării. In cinstea 
marii sărbători, colectivul combiinaibului pe
trolifer din Orașul Stalin și-a luat an
gajamentul să dea țării în aniil 1954 cu 
5 % mai mult bitum peste prevederile 
planului și să reducă du 5% prețul de 
cost al produselor.

Muncitorii, funcționarii, tehnicienii și 
inginerii fabricii de tanante din Vloma au 
hotărât să îndeplinească înainte de ter
men planul pe cel de al 4-tea trimestru al 
anullui acesta și să sporească producția 
cu 6% față de prevederile planului tri
mestrial.

CREȘTE PRODUCTIVITATEA 
MUNCII

Tânăra industrie albaneză. înregistrează 
an de an o creștere simțitoare a produc
tivității muncii. In cursul uHtimiHar ataci 
ani, productivitatea muncii a crescut an 
după an. Au intrat în funcțiune noi în
treprinderi și se aplică pe scară tot mai 
largă de către numciitoriii albanezi meto
dele înaintate de muncă. Creșterea pro
ductivității muncii aduce însemnate veni
turi economiei naționale a R.P. Albania. 
In anul 1953, o dreștere a productivității 
muncii de numai 1% a adus economii în 
valoare de 100 milioane leki. In cursul 
primelor 6 luni ale anului curent, produc
tivitatea muncii în în>trepninxienBle indus
triale albaneze a crescut cu 6,5% față de 
prevederile planului

DEZVOLTAREA INDUSTRIEI 
CONFECȚIILOR

In R. P. Albania industria confeoții'lar 
cunoaște o mare dezvoltare. Punerea în 
funcțiune a combinatului textil „Stalin” 
din Tirana care are o capacitate de pro
ducție de 20.000.000 metri de țesături de 
bumbad și a fabrici de țesături de lînă 
a combinatului au permis creșterea con
tinuă a producției textile jn ultim® trei 
ani. In 1953, industria confecțiilor din 
Albania a produs aproape de 29 ori mai 
mult decît în 1938, iar în 1954 ea produce 
de 33 ori mai mult decât înainte de răz
boi. In curînd se va fabrica, pentru prima 
oară în țară, catifea și alte țesături fine.

ganizației de bază. Aceasta în ciuda fap
tului că tovarășul Băișan Sabin, șeful 
secției Artă și cultură a Sfatului popular 
raional, todmai în această perioadă a stat 
mai mult în Comuna Streisîngeorgiu. Lată 
cum un om care răspunde direct de această 
problemă nu s-a sesizat de. faptul că lacă
tul pe ușa Căminului stă de mai multe 
săptămâni, că colectivul de conducere al că
minului de mult nu mai are plan de mun
că și multe alte nereguli. Asemeni tova
rășului Băișan Sabin, mai sînt activiști 
cu munci de răspundere de la Sfatul popu
lar raional, care consideră munuSa cultu
rală drept ceva „secundar" care poate să 
fie amânată după îndeplinirea altor sar
cini.

Ca atare, iată de ce unele Cămine cui— 
turale din raionul Hunedoara, au o exis
tență ștearsă, cenușie, desfășoară o activi
tate searbădă și ineficace.

(Continuare in pag. 3-g> .

Mîndria uzinei
In combinatul metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” din Hune

doara, continuă cu deosebit avint întrecerea socialistă, ducind la 
dezvoltarea continuă a succeselor obținute în cinstea celui de a! 
Il-lea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Romîn. In 
fiecare secție a combina
tului, muncitorii luptă cu 
însuflețire pentru înche.e- 
rea victorioasă a produc
ției din anul acesta, sub 
semnul îndeplinirii planu
lui de stat la toți indicii. 
La furnale, laminoare, o- 
țelării, mecanică, graficul 
zilnic al producției urcă 
neîncetat, marcînd încă o 
cantitate de fontă, țagle, 
oțel, sau piese date oeste 
plan. Alături de fruntașii 
întrecerii socialiste și frun
tașii in producție de pînă
acum, se ridică alți noi, care prin dragostea și conștiinciozitatea 
depusă-la locurile de muncă au ciștigat simpatia și încrederea to- 
yarășilor lor. Din rindul acestor fruntași desprindem pe prim topi-

torul oțelar Haiduc Florian, laminatorul Palenici loan și strunga
rul Balazsi Alexandru .

In perioada de la 1—24 noiembrie oțelarul Haiduc Florian de 
pildă, împreună cu echipa 
sa, a dat peste graficul 
de producție cu 12,9 la 
sută mai mult oțel spe
cial, iar laminatorul Pa
lenici Ioan și-a realizat 
sarcinile de plan pe pri
mele 19 zile ale lunii no
iembrie în proporție de 124 
la sută. De asemeni strun
garul Balazsi Alexandru 
lucrind după metoda so
vietică Bortchevici. a a- 
juns să strungească piese 
de bună calitate in contul 
lunii ianuarie a anului 
1958.

Pe drept cuvînt muncitorii Combinatului metalurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej” din Hunedoara se mîndresc cu astfel de to
varăși.

HAIDUC FLORIAN PALENICI 1OAN BALAZSI ALEX.



— Este o cinste Lazăre să te numeri
printre fruntașii satului în predarea co
telor — spune agitatoarea Irlea Clara ță

ranului mijlocaș Ciunda Lazăr.

Agiiafoarea
De cum puserăm piciorul în sat, Întina

răm în vorbă ciu primi săteni iviți pe u- 
liția princiipaflă, căutând să aflăm de lia ei 
câteva amănunte din viața și activitatea 
OJarei Irlea, delegata femeilor din Nădăiș- 
tiia superioară. In cîteva cuvinte, aflarăm 
că în ciuda celor 58 de ani, nana Olana 
— cunoscută mai bine sub porecla de „Ră- 
cășteona" — este o femeie d.intr-o bucată, 
de o vioiciune tinerească „spirt" după 
expresia sătenilor. Ea este iubită și mult 
apreciată atât de tineret cit și de vârstnică, 
fiindcă în totdeauna în discuțiile înțelepte 
și convingătoare pe 
oare ie încheagă cu 
aceștia, ori de cile ori 
are prilejui, găsește 
momentul potrivit și 

- pentru a strecura o 
glumă, sau o vorbă 
hazlie. Cîtnrd îi ru
garăm pe săten i să 
ne arate unde locu
iește „Răcăișteana“, ei 
ezitară o clipă ca după 
aceea să ne răspundă 
cu niște gesturi în
doielnice.

— Da,păi, iacă aci 
aproape stă... cum tre
ceți podețul cela, diați de casa ei... pe mî- 
na stângă. De vii vodă să vorbiți cu ea 
însă, nu-i lucru ușor. Muierea asta nu 
prea îi de găsit ușor acasă. Mai de grabă 
o întînlniți prin sat, pe ulițe, prin casele 
oamenilor. Zile întregi bate satul în lung 
și în lat, îndemiînd oamenii să-și deie co
tele. să contracteze lapte, vite, și eîte al
tele. .

In marginea de răsărit a satului, peste 
albia micului pîrăiaș, al cărui izvor este 
pe Caile de dispariție, se află modesta gos
podărie a „Răcăștenei". Intrarăm înăuntru. 
In casă, îl găsirăm numai pe tovarășul Ir
lea, soțul ei, care ne spuse că nana Clara 
a plecat dis de dimineață la Călan să a- 
ducă banii pentru cei care au contractat 
lapte.

— Nu zăbovește ea prea mult. Trebuie 
să vină îndată — ne încurajă tovarășul 
Irlea, cu care ne dădurăm în vorbă des
pre una, despre alta.

Curățenia în casă, ordinea care domnea 
în toată gospodăria aceasta întărea cuvin
tele tovarășului Irlea care, oarecum mân
dru de soția sa, ținea cu lot dinadinsul să 
ne arate că deși ea își petrece timpul mai 
mult în mijlocul sătenilor, totuși, acest 
lucru nu a împiedicat-o să fie și o bună 
gospodină.

Din perspectivele dezvoltării 
viticulturii și pomiculturii

Pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vi
ticulturii și pentru realizarea unor produc
ții mari la hectar, viile existente la GAC 
și gospodării individuale, don raionul Hu
nedoara, vor fi aduse în stare de produc
ție superioară prin aplicarea agrotehnicei 
înaintate. Așa de exemplu, numai în anul 
1955 se va complecta 11.000 de goluri, din
tre oare 3.000 la Simeria, 6.000 la Rapolt, 
2.000 la Răcăștie și Hășdat. Pe lingă a- 
ceasta în următorii 2-3 ani, se vor exe
cuta plantații noi de vie pe o suprafață de 
de 19,5 hectare, ier în comuna Băcia se 
vor planta 1.000 buc. viță pe lingă case.

EDITURA CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR 
VAT1M SOBCO

„FLACĂRA ALBĂU
Uzinele meri din Uniunea Sovietică nu 

sânt numai întreprinderi industriale im
portante, ele sînt totodată și importante 
centre ale culturii. In jurul acestor uriașe 
industrii, care întrunesc mii de oameni se 
deschid școli, cluburi, biblioteci, teatre, 
stadioane, case de cultură, institute de 
cercetări științifice, instituții de înalte stu
dii. Intr-o astfel de uzină se desfășoară și 
acțiunea romanului „Flacăra Albă” a lui 
Vaitim Sobco.

Irlea Clara r
După puțin timp, apărui șl nana dara. 

Ne ură ziua bună, privând/u-ne cu o expre
sie de mirare. Fără să ne mai întrebe, 
îi explicarăm că doream să știm câte ceva 
din munca ei de agitatoare. începu să ne 
vorbească despre mutica de lămurire pe 
care a dus-o cu Vlad Petru, Stăncuilea 
Viorel, Tălăbon loan și cu muiți alții dare, 
în cele diin urmă trăgînd învățămintele 
cuvenite din exemplele locale date de mana 
dama, și-au predat în întregime cotele. In 
timp ce ne povestea cu neasemuită dra
goste despre munca ei de agitatoare, ex

presia feții, înfățișa
rea și întreaga sa 
ființă contopite la un 
loc, aveau ceva co- 
miun du minunatul 
chip al colhoznicelor, 
pe oare îl întâlnim a- 
tfit de des în filmele 
sovietice.

Pe nesimțite trecu 
la altă problemă, la 
contractările de lapte.

— La început — ne 
spune ea — femeile 
din sat nu prea pri
veau cu încredere a- 
vantajele materiale sur- 
reniite în urma con

tractărilor. Ca să sparg ghiața, eu am în
cheiat oontractul nr. 1 de predarea lap
telui. Bueurîndiu-mă de avantajele care 
au urmat, mi-am putut cumpăra scânduri, 
ață de țesut, sodă caustică, bocanci, un co
joc și multe altele. Cînd m-am întâlnit, 
după aceasta, cu Cândrăș Maria — una 
dintre femeile care nu aveau încredere în 
avantajele contractării — m-a copleșit cu 
întrebări : că de unde am atâtea lucruri, 
etc. A fost nevoie numai de o mică expli
cație pentru ca ea să încheie imediat un 
contract de predarea laptelui, devenind tot
odată ea însăși o bună agitatoarei deoare
ce a mai lămurit și pe alții să facă la fel... 

La plecare, nana Olana ne-a dond.us 
până în mijlocul satului, de unde despăir- 
țindu-ne, ea a apucat-o spre capătul de jos 
al satului, unde mai avea de lămurit o 
problemă eu cotele. Mergea bărbătește, 
stringîndu-și poalele fustei în jurul cor
pului, pentru a se feri de norod. Se opri la 
o poartă.

— Marioo... tu Marino ! acasă-s ai voș
tri ?

In timp ce ne îndepărtăm, cuvintele ei 
zorite ne reveneau mereu în urechi ase
meni unui ecou din ce în ce mai șters.

S. OLTEANU 
N. MARCO

★
Odată cu dezvoltarea viticulturii, se va 

dezvolta și pomicultura. Așa de pildă se 
va planta cu pomi fructiferi prin complec- 
tări de goluri numai în anul 1955 o supra
față de 60 hectare, iar în anul 1956 su
prafața de 65 hectare, repartizată pe co
mune. Astfel recolta de fructe a raionu
lui va ajunge în anul 1955 la 1.693 tone, 
iar în anul 1956 la 1.729 tone.

Pentru valorificarea fructelor prin us
care, se va organiza în următorii 2-3 ani 
15 centre, în diferite sate ale raionului 
nostru

Părăslndu-și cuptoarele Martin sau sec
ția presat, eroii romanului, nu părăsesc, de 
fapt uzina. Bulevardele și străzile noului 
oraș, terenurile sportive, sălile de con
cert, laboratoarele institutului, toate au 
fost făcute de uzină și alcătuesc marele 
ei „teritoriu". In fața cititorului apare 
uzina-oraș cu problemele și frământările 
lor, cu succesele și greutățile, cu necazu
rile și bucuriile 1-’’’ C” întreaga lor viață 
plină, bogată și muiucoloră.

Cum s-au pregătit întreprinderile 
pentru iarnă

Muncă însuflețită — roade frumoase
Una din preocupările de seamă ale Direc

ției Trustului 4 construcții a fost pregă
tirea pentru iarnă a întreprinderii atât în 
ceea ce privește ramura social-gospodă- 
rească cît și cea tehnologică. Pentru rea
lizarea cu succes a acestui scop, încă din 
luna octombrie a fost întocmit un plan 
de muncă concret, defalcat pe întreprinderi 
și sectoare, și totodată au fost luate mă
surile organizatorice respective pentru în
deplinirea lui. Datorită acestui fapt, pînă 
la data de 22 noiembrie, a fost posibil ca 
întreprinderea să fie aprovizionată inte
gral cu alimente iar la unele produse ali
mentare ca : varză, legume și rădăcinoase, 
chiar să se depășească cantitatea propusă 
inițial, creinduise astfel însemnate rezerve 
alimentare. Pentru păstrarea în bune con- 
dițiuni a acestora, au fost amenajate două 
silozuri, iar. alimentele au fost sortate ce 
categorii. De asemenea, aprovizionarea cu 
combustibil pe timp de iarnă s-a făcut in
tegral și plus de aceasta au tost luate mă
suri pentru Confecționarea a 150 sobe cu 
consum lichid, pentru a se economisi ma
terial de foc lemnos.

In ceea ce privește continuitatea proce
sului de producție pe timpul iernii, ser

Lipsa de îndrumare și control
Pregăitirifle pentru iarnă la atelierele 

C.F.R. Simeria, s-au executat în proporție 
de 96 la sută. Astfel, au fost complectate 
geamurile sparte, acoperișul halelior a fost 
reparat în întregime, iar ușile defecte au 
fost de asemeni reparate. In secțiile care 
se simțea nevoie, s-a pavat pe jos, s-au 
instalat sobe pentru încălzire, iar în jurul 
mașinilor unelte, s-au făcut podețe din 
scânduri.

Pe lângă aceste realizări, atelierele C.F.R. 
Sdmeriia, întâmpină, acum în prag de iarnă, 
mari greutăți din partea I.I.C.F.-uIui Si
meria, care trebuia să execute instalațiile 
de încălzire cu aer cald în hala cazange- 
riei noi. Aceste lucrări, conform contrac
tului încheiat, trebuiau terminate la înce
putul lunii septembrie a.c. Faptele arată 
însă că nici în prezent lucrările nu sânt 
terminate decât în proporție de 35 la sută.

Conducerea șantierului I.I.C.F. din Sime- 
ria a fost încredințată tehnicianului Bor
can loan care manifestă un total dezinte
res față de sarcinile încredințate. Trec 
săptămâni de-a rândul în care timp aceștia 
nu trece pe șantier. De pildă în zilele de 
17, 18 și 19 noiembrie, pe șantier lucra 
doar șeful de echipă Neamțu Vasile și cu 
un ajutor, în timp ce instalațiile de încăl

Să se urgenteze pregătirile pentru iarnă
In Combinatul metalurgic „Gh. Gheor- 

ghiu-Dej” mai există secții în care pregă
tirile pentru iarnă sînt rămase în urmă 
datorită insuficientei preocupări a șefilor 
de secții cît și a lipsei de control dân 
partea comitetului de întreprindere, în în
deplinirea acestor sarcini. De pildă, la 
hala turnătoriei de fontă s-a pus proble
ma reparării acoperișului încă din timpul 
verii și totuși acesta nu a fost reparat 
pînă în prezent. Tot în acest sector mai 
există multe geamuri sparte a căror în
locuire de către secția Edil industrial se 
putea face demult, în cazul cînd condu
cerea acestui sector în frunte cu tov. ing. 
Bărbulescu loan, se preocupa de această 
problemă. In secția turnătoria de tuburi, 
tovarășul inginer Ciora Vasile, în loc să 
dovedească spirit de preocupare în pri
vința pregătirilor pentru iarnă, a găsit de 
cuviință să descompleoteze 4 aeroterane 

viciul tehnologic a luat unele măsuri me
nite să ducă la același ritm susținut în 
muncă ca și în timpul verii. De pildă, fie
cărui șantier i s-a repartizat câte un plan 
de regulii tehnologice, iar pe șantierele O.M. 
Zliaști, Spital, atelier-școală, locuințe Ghe- 
lar și altele, pentru continuarea lucrului 
în timpul iernii s-au instalat centrale 
de beton, agregatele și apa vor fi încălzite, 
betonul va fi transportat la locul de tur
nare cu ajutorul macaralelor, etc.

De asemenea pentru adăipostdrea autoca
mioanelor a fost construită o remiză, iar 
un garaj cu o capacitate mare se 
găsește în construcție. Atft remiza cât și 
garajul vor fi încălzite în timpul iernii de I 
o locomobillă. /

Pentru asigurarea unor condiții bune de 
muncă, s-a distribuit muncitorilor echi
pament de protecție, au fost instruiți asu
pra condițiilor de muncă pe timp de iar
nă și sânt pe cale de introducere arzătoare 
cu motorină pe fiecare șantier.

Toate aceste măsuri luate din timp și, 
urmărită în parie executarea lor, vor duete 
la continuitatea construcțiilor pe timp de 
iarnă, la asigurarea unei înalte productivi
tăți a munioii.

zire în noua cazan ger ie sînt urgentate tot 
mai mult. Susnumitul șef de șantier, 
motivează întârzierea lucrărilor din lipsă 
de materiei, fără a avea câtuși de puțină 
dreptate în această privință, deoarece se 
pot executa lucrări pentru care materialele 
stau în depozitele șantierului de mult timp; 
cum ar fi de pildă : fierul profilat din sta
ția triaj Simeria, siau ’scinduriile pentru 
schelărie care de asemeni stau în depozit.

De mult tim.p se puteau monta serpenti
nele luminatoare, conductele principiale 
pentru distribuirea aburului, însă neexecU- 
tarea acestor lucrări, tehnicianul Borcan 
loan o motivează prin „lipsa" brațelor de 
muncă.

Tărăgănarea lucrărilor de către tehnicia
nul Borcan loan, sânt o urmare fireasdă 
a lipsei de îndrumare și control dân 
partea forului superior — Șantierul prin
cipal I.I.C.F. Timișoara. Dacă pînă în pre
zent conducerea acestui șantier a subapre
ciat însemnătatea lucrărilor ce trebuiau 
executate la atelierele C.F.R. Simeria. se 
impune ca de acum înainte să-și concentre
ze toate forțele spre acest punct de lucru, 
ca în cei mai scurt timp instalațiile de în- 

f

călzire din noua hală a cazangeriei de la 
Simeria să fie terminate.

prin luarea electromotoarelor și întrebuin
țarea lor în altă parte, îneît problema în
călzirii acestui sector să fie încă nerezol
vată.

Slaba preocupare a Direcției tehnice în 
problema pregătirilor pentru iarnă, se re
simte și la secția Construcții metalice, 
unde trebuiau instalate perdele de aetr 
cald la uși și repararea aerotermelor. Era 
de asemeni necesar ca pînă în prezent pe 
macarale să fie instalate rezistențe elec
trice îneît macaragii să lucreze în bune 
condițiuni.

In fața acestor lipsuri, Comitetul de în
treprindere, sub îndrumarea Comitetului 
de partid trebuie să treacă de îndată la 
luarea de măsuri concrete care să urgen
teze executarea lucrărilor de pregătire 
pentru iarnă, în toate sectoarele de muncă, 
încât să fie create muncitorilor condiții 
optime de lucru pe timpul iernii.
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HOT ARI REA
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 

privind contractarea sfeclei de zahăr
Pentru a se obține o producție mărită de sfeclă de zahăr, prin 

cointeresarea producătorilor care dețin terenuri corespunză
toare, precum și pentru specializarea producătorilor pentru cul
tivarea acestei plante ;

în scopul asigurării materiei prime necesare industriei za
hărului, în vederea unei mai bune aprovizionări a populației 
cu zahăr ;

Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Hotărăște:
1. Ministerul Industriei Alimentare va putea contracta sfe

cla de zahăr prin fabricile sale, cu gospodăriile agricole indivi
duale, asociațiile de cultivatori de sfeclă de zahăr, întovără
șirile agricole și cu gospodăriile agricole colective.

2. Prețul de contractare a sfeclei de zahăr se stabilește la 
2.500 lei pentru 10 tone pentru cei ce vor încheia contracte pe 
im an de zile.

Cultivatorilor care vor încheia contracte individuale de lun
gă durată (2—3 ani) pentru cultura sfeclei de zahăr li se va 
plăti prețul de 3.000 lei pentru fiecare 10 tone de sfeclă pre
dată, dacă vor contracta și însămînța cel puțin un hectar.

Asociațiilor de cultivatori de sfeclă de zahăr, întovărășirilor 
agricole și gospodăriilor agricole colective li se va plăti ace
lași preț pentru cel puțin 10 hectare.

3. Producătorii care vor încheia contracte de culturi penitru 
sfecla de zahăr cu fabricile Ministerului Industriei Alimen
tare vor beneficia de următoarele avantaje :

vor primi în mod gratuit:
50 kg. zahăr pentru 10 tone de sfeclă predată ;
25 kg. sămînță de sfeclă de zahăr per hectar:
vor primi :
3.500 kg. borhot umed de sfeclă pentru fiecare 10 tone de 

sfeclă predată, la prețul de 10 lei tona, franco stația de des
tinație ;

pentru semănatul sfeclei fabricile vor pune la dispoziție ma
șini de semănat în mod gratuit;

producătorii vor fi sprijiniți de unitățile contractante în ob
ținerea de îngrășăminte chimice, cu o reducere de 50% din 
preț;

vor fi scutiți de cote obligatorii pentru suprafața cultivată 
tu sfeclă de zahăr;

in cazul atacului de dăunători vor primi, pentru combaterea 
acestora, insectofungicidele necesare, in mod gratuit, din partea 
organelor Ministerului Agriculturii și Silviculturii prin uni
tățile contractante, precum și aparatura necesară ;

contractanții care transportă sfeclă de zahăr de la o distanță 
mai mare de 5 km., socotită de la comuna pe al cărei teritoriu 
se află cultura sfeclei de zahăr, vor primi pentru distanța 
depășită, prețul de transport conform tarifelor legale în vi
goare.

București, 20 noiembrie 1954.

4. Toți cultivatorii prevăzuți la punctul 3 vor primi avansuri 
după cum urmează din cantitatea de zahăr cuvenită :

duoă executarea arăturilor adinei de toamnă — 2 kg. la ha.; 
după însămînțarea sfeclei — 4 kg. la ha. ;
după măsurarea suprafeței contractate și executarea prașilei 

a 3-a — 4 kg. la ha.
După predarea sfeclei, restul de zahăr cuvenit producători

lor se va livra de fabricile de zahăr, cel mai tîrziu pînă la 15 
decembrie.

5. Gospodăriile agricole colective, întovărășirile agricole și 
țăranii muncitori cultivatori de sfeclă de zahăr ce se vor aso
cia — care vor încheia contracte pentru cultura sfeclei de 
zahăr — pot primi prin sucursalele Băncii Agricole credite 
ieftine pentru procurarea de mașini de. semănat, tăvălugi, cul
tivatoare, pluguri, grape, prășitoare și altele, în condiții avan
tajoase.

Țăranii cultivatori asociați pot primi creditele prin asociație.
De asemenea, țăranii cultivatori de sfeclă de zahăr care 

vor încheia contracte individuale pot primi credite pentru pro
ducție și pentru procurarea de unelte agricole ca pluguri, pră
șitoare, cultivatoare și altele.

6. In scopul obținerii unor recolte din ce în ce mai mari 
la hectar la sfecla de zahăr și pentru a spori veniturile gos
podăriilor agricole colective, întovărășirilor agricole și asocia
țiilor de cultivatori de sfeclă de zahăr, statul va acorda aces
tora credite și materiale, precum și ajutor tehnic, pentru a-și 
organiza sisteme de irigație acolo unde sînt condiții natu
rale pentru aceasta.

7. In afară de avantajele prevăzute mai sus :
asociațiile de cultivatori de sfeclă de zahăr vor primi în 

plus, în mod gratuit, cîte 20 kg. zahăr pentru fiecare 10 tone 
sfeclă de zahăr, adică în total vor primi cîte 70 kg. zahăr 
pentru fiecare 10 tone de sfeclă de zahăr predată ;

întovărășirile agricole vor primi în plus, in mod gratuit, 
cite 80 kg. de zahăr, pentru fiecare 10 tone de sfeclă de za
hăr, adică în total vor primi cîte 80 kg. zahăr pentru fiecare 
10 tone de sfeclă de zahăr predată.

gospodăriile agricole colective vor primi în plus, în mod 
gratuit, cîte 50 kg. de zahăr pentru fiecare 10 tone de sfeclă 
de zahăr, adică în total vor primi cîte 100 kg. zahăr pentru 
fiecare 10 tone de sfeclă de zahăr predată.

8. Producătorii contractanți sînt obligați să însăm-înțeze cu 
sfeclă de zahăr întreaga suprafață contractată, folosind în în
tregime cantitatea de sămînță primită ;

să facă la timp și în bune condiții lucrările necesare cultu
rilor de sfeclă de zahăr, aplicînd măsurile agrotehnice cores
punzătoare ;

să folosească îngrășăminte chimice și naturale pentru a ob
ține o producție mare și de bună calitate;

în caz de ivire a atacului de dăunători, să anunțe imediat 
organele agricole și cele contractante, pentru a se lua măsuri 
să fie ajutați în combaterea dăunătorilor — și să aplice în
drumările date de organele în drept

Președintele Consiliului de Miniștri 
GH. GHEORGHIU-DEJ

să predea la locul de recepție și la termenele stabilite canti
tățile de sfeclă de zahăr prevăzute în contract, curățate și 
sortate pe calități.

9. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, împreună cu Minis
terul Industriei Alimentare, prin organele lor locale vor alege 
pentru cultura sfeclei de zahăr locurile cele mai potrivite — 
și în primul rînd acelea așezate în lunci, pe terenuri pro
funde și roditoare.

Cunoscînd că irigarea culturii de sfeclă de zahăr dă pro
ducție îndoită și întreită, pentru această cultură se vor alege 
terenurile care se pot ușor iriga.

10. In scopul măririi producției la hectar, prin executarea 
de arături adinei de toamnă și însămînțări făcute la timp și 
de bună calitate, S.M.T.-urile vor organiza brigăzi speciale, 
cu ajutorul cărora vor sprijini pe contractanții producători de 
sfeclă de zahăr pentru aceste lucrări.

11. Fabricile de zahăr contractante vor asigura plata sfe
clei de zahăr în termen de maximum 15 zile de la predare și 
vor livra zahărul și borhotul cuvenit producătorilor.

12. Contractarea sfeclei de zahăr se va face pe baza con
tractelor tip, elaborate de către Ministerul Industriei Alimen
tare, în conformitate ou prevederile prezentei Hotărîri și avi
zate de către Ministerul Agriculturii și Silviculturii și Co
mitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole.

13. Ministerul Finanțelor va lua măsuri ca fabricile de za
hăr contractante să primească la timp creditele necesare pen
tru contractarea sfeolei de zahăr.

14. Comitetele executive ale sfaturilor populare:
vor sprijini și îndruma în raza lor de activitate organele fa

bricilor contractante și pe producătorii de sfeclă de zahăr 
pentru realizarea planului de contractare;

prin organele lor agricole vor îndruma producătorii în ve- 
derea executării la timp și în bune condiții a lucrărilor agro
tehnice.

15. Incepînd cu contractarea pentru anul agricol 195b, să- 
mînța de sfeclă de zahăr 6e va contracta de către labricile de 
zahăr din cadrul Ministerului Industriei Alimentare.

16. Pentru asigurarea transportului de sămînță de sfeclă 
de zahăr, îngrășăminte, insectofungicide și a sfeclei de zahăr 
se repartizează, peste plan, Ministerului Industriei Alimen
tare, pentru fabricile de zahăr, un număr de 30 autocamioane 
de 3—4 tone.

17. Dispozițiunile prezentei Hotărîri se aplică incepînd cu 
contractarea sfeclei de zahăr pentru anul agricol 1955.

18. îndeplinirea condițiilor contractuale este obligatorie pen
tru ambele părți; cazurile litigioase dintre ele se vor solu
ționa conform prevederilor legale în vigoare.

19. Dispozițiunile cuprinse în Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri nr. 11/1954, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 961/1954. 
precum și orice alte dispozițiuni contrare privitoare la con
tractarea sfeclei de zahăr se abrogă

Director general adj. al Treburilor 
Consiliului de Miniștri

DINA ȘTEFAN

Sarcini de seamă în munca culturală la sate
(Urmare din pag. I-a)

Aceste lipsuri se mai datorase și faptu
lui că organizațiile de bază sătești nu ana
lizează periodic munca culturală, ca fă
când parte integrantă din munca politică 
de masă, nu îndrumă organizațiile U.T.M. 
în vederea sprijinirii îndeaproape a acti
vității căminelor culturale. Ori așa stînd 
lucrurile este de la sine înțeles dece u- 
nele comitete executive ale sfaturilor popu
lare nu s-au îngrijit de căminele cultu
rale cum sjnt de pildă cele din Mînerău, 
Cerișor, Buiiituri, Bunila și altele, că ele 
consideră căminul cultural drept o „pova
ră" și nu un mijloc puternic de educare și 
mobilizare a maselor de țărani muncitori.

Sînt Comitete executive care nici nu se 
gindesc la asigurarea căminelor culturale 
cv. lemne de foc, petrol, etc.

Lipsurile existente în domeniul muncii 
culturale la sate trebuie lichidate cu de- 
săvîrșire. Perioada de iarnă trebuie folo

sită din plin pentru intensificarea muncii 
. politice educați v-cuilturale.

De aceea se cere ea organizațiile de bază 
sătești și sfaturile populare să fie pătrunse 
de faptul că principalul în munca cultu
rală este conținutul ei.

Ele trebuie să lupte pentru a imprima 
legătura dintre munca cultural-educativă 
a maselor de țărani muncitori cu sarcinile 
politice și economice ce stau în fața parti
dului.

Popularizarea, lămurirea temeinică a 
prevederilor proiectului de Directive ale 
celui de al II-lea Congres al partidului, cu 
privire la dezvoltarea agriculturii în ur
mătorii 2—3 ani, trebuie să ocupe un loc 
principal în activitatea așezămintelor cul
turale de la sate.

Trebuie clar înțeles că fără o muncă 
bine planificată, fără un control temeinic 
a activității așezămintelor culturale din 
partea organelor competente nu se vor pu
tea obține rezultate mulțumitoare. Orien

tarea activității căminelor culturale, a bi
bliotecilor, a centrelor de radiofioane în
spre problemele politice și economice din 
satul respectiv ; organizarea pe lingă așe- 
zămintele culturale a unor colective largi 
formate din intelectuali, țărani muncitori 
fruntași în muncile agricole, etc., iată pro
bleme de mare însemnătate care trebuie 
să preocupe sfaturile populare și organi
zațiile de partid în această perioadă.

Pentru îmbunătățirea muncii oudturail-e- 
duicative a țăranilor muncitorii, Comitetul 
raional de partid cheamă organizațiile de 
bază sătești, sfaturile populare, de a-și 
spori eforturile și de a acorda atenția cu
venită muncii politice de masă de la sate. 
A fi în fruntea acțiunilor culturale, este 
datoria de cinste a fiecărei comunist, a fie
cărui utemist.

Să luptăm neîncetat pentru un conținut 
bogat în idei a muncii cultural-educative, 
pentru un nou avînt al revoluției Culturale, 
pentru obținerea de noi victorii pe drumul 
construirii socialismului.

Pe urmele scrisorilor 
nepublicate

Intr-o scrisoare adresată redacției, un 
corespondent din orașul Hunedoara, sesi
zează faptul că la Alimentara de la O.M. 
în ziua de 26 octombrie 1954, casierița 
Tdrok Rozalia, a dus la ea acasă câțiva 
saci de a.rpaca ș. Cerectînd cele semnalata, 
organele în drept ne-a adus la cunoștință 
că într-adevăr susnumita casieriță și vân- 
zătoarea Varga Elena au sustras din cir
cuitul economic 120 kg. arpacaș ce tre
buia pus în vânzare pentru populația din 
orașul nostru și l-au dus acasă.

In urma acestor constatări, casieriței T6- 
rbk Rozalia și vânzătoarei Varga Elena li 
s-au dresat acte de trimitere în judecată.

Reînoiți abonamentele la ziare și re
viste pentru anul 1955.

Abonamentele se primesc la toate 
oficiile poștale, factorii poștali și di- 
fuzorii voluntari din întreprinderi și 
iostituții.



Calea asigurării păcii și securității in Europa
Luipta pentru asigurarea securității eu

ropene a intrat intr-o etapă nouă. In cen
trul atenției opiniei publice mondiale stă 
nota din 13 noiembrie a guvernului sovie
tic care indică drumul de urmat pentru a 
preîntâmpina renașterea militarismului ger
man șl pentru destinderea încordării inter
naționale. Propunerea guvernului sovietic 
de a se convoca la 29 noiembrie o confe
rință pe întreaga Europă în problema 
creării unui sistem de securitate colectivă 

. în Europa a găsit un răsunet profund în 
rinduil tuturor popoarelor. In timp ce a- 
devărații partizani ai păcii și securității a- 
prcbă și sprijină propunerea sovietică, duș
manii păcii și securității europene se dedau 
la tot felul de manevre și minciuni pentru 
a respinge această propunere de însemnă
tate istorică. Ceea ce trebuie subliniat este 
însă faptul că și statele care nu și-au ex
primat încă atitudinea în problema se
curității colective și în acelea ale căror 
guverne au declarat în mod neoficial prin 
reprezentanții lor autorizați că refuză să 
sprijine propunerile sovietice, masele largi 
se pronunță cu tărie împotriva înarmării 
Germaniei occidentale și pentru o adevă
rată colaborare intereuropeanâ.

In ce constă importanța Notei din 13 
noiembrie a guvernului sovietic ?

După cum se știe de curînd au fost sem
nate la Londra și Paris o serie de acor
duri care prevăd înzestrarea Germaniei oc
cidentale cu o armată, flotă de război și o 
aviație militară de cel mai modem tip 
precum și includerea acestei părți a Ger
maniei în uniunea agresivă a Atlanticului 
de nord. Graba și înfrigurarea cu care ini
țiatorii proiectelor de creare a unui nou 
wehrmacht vor să-și pună în aplicare pla
nurile se oglindesc în termenele foarte 
scurte acordate parlamentelor țărilor sem
natare pentru ratificarea acestor acorduri. 
Tragica experiență a celor două războaie 
mondiale și istoricul dezlănțuirii lor arată 
însă popoarelor ce trebuie să aștepte din 
partea unei Germanii revanșarde remili- 
tarizate. Pentru a preîntâmpina primejdia 
unui nou război Uniunea Sovietică a pre
zentat la începutul acestui an la conferința 
de la Berlin a miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Fran
ței o propunere cuiprinzînd principiile care 
ar trebui să stea la baza unui „tratat ge
neral european de securitate colectivă în 
Europa".

O serie de state europene printre care 
se numără și Republica Populară Română 
au sprijinit cu Căldură această propunere. 
In declarația guvernului Republicii Popu
lare Române cu privire la asigurarea se
curității colective în Europa dată publi
cității la 25 martie 1954 se arată că în
cheierea tratatului propus de Uniunea So
vietică ar constitui calea cea mai bună 
pentru împiedicarea agresiunii în Eu
ropa și în același timp o garanție efectivă 
pentru menținerea și consolidarea păcii.

Guvernele țărilor occidentale au respins 
însă propunerea Uniunii Sovietice și au 
continuat cu și mai mult zel pregătirea 
reînarmării Germaniei occidentale. După ce 
atitudinea fermă a opiniei publice fran
ceze a făcut să eșueze așa-zisa „comunitate 
defensivă europeană” susținătorii revan- 
șismului german au pus pe tapet așa-nu- 
mita .juniune vest-europeană”, tot atît de 
agresivă, tot atît de străină intereselor 
păcii ca și ceia dintîi. Inițiatorii ei în
cearcă să amăgească popoarele Europei 
cu iluzia că în condițiile creării „uni
unii vest-europene” s-ar limita chipurile 
posibilitățile de înarmare ale Germaniei 
occidentale, s-air asigura securitatea Fran

Declarația iui
WASHINGTON (Agerpres). — TASS
Luînd cuvîntul la 23 noiembrie la o con

ferință de presă, președintele Eisenhower 
s-a referit la problema tratativelor cu 
Uniunea Sovietică. Eisenhower a ocolit 
propunerea sovietică cu privire la convo
carea unei conferințe pe întreaga Europă 
cu participarea S.U.A. El a vorbit despre 
tratativele dintre cele patru puteri, de- 
clarind cu acest prilej că Statele Unite

Eisenhower
refuză asemenea tratative înainte de ra
tificarea acordurilor de la Londra și 
Paris.

Or, tratative în probiema unificării ger
mane (la oare se referă președintele) mu 
ar avea sens după ratificarea acordurilor 
de la Londra și Paris deoarece remilita- 
rizarea Germaniei occidentale și atrage
rea ei în grupări militare vor bara calea 
sipre unificarea Germanie!

ței și a celorlalte țări europene împo
triva primejdiei unei agresiuni germane 
și în același timp Germania occidentală 
ar deveni un stat suveran.

Fățărnicia unor asemenea afirmații este 
evidentă. In fapt, acordurile de la Lon
dra și Paris dau mînă liberă Germaniei 
occidentale în ceeaee privește reînarmarea, 
îi asigură preponderența pe plan militar 
în vestul Europei, menținînd-o însă sub 
ocupație străină pînă la sfârșitul veacului 
nostru. O asemenea situație ar fi pri
mejdioasă atît pentru celelalte state eu
ropene cit și pentru Germania occiden
tală însăși. Iată de ce Europa se află as
tăzi la o răscruce de drumuri. Uniunea 
Sovietică propune ca țările europene să 
se angajeze pe calea păcii și securității 
pe calea prevenirii unei noi agresiuni ger
mane. Adevărațîi partizani ai păcii și se
curității din întreaga lume salută cu căl
dură propunerea sovietică Oamenii poli
tici clar văzători din Franța, Anglia, Ger
mania occidentală și alte țări sînt de pă
rere că conferința pe întreaga Europă 
propusă de guvernul sovietic ar permite 
discutarea principatelor probleme care in
teresează în prezent opinia publică din Eu
ropa. Ei sânt conșbienți că ratificarea a- 
cordurilor de la Paris nu va ușura ci 
dimpotrivă va intensifica încordarea în re
lațiile internaționale. De aceea ei sînt de 
acord că este esențial ca această confe
rință să aibă loc înainte de luarea in 
discuție a acordurilor de la Londra și 
Paris de către parlamentele țărilor respec
tive.

Guvernelor țărilor occidentale le este cu 
neputință să refuze fățiș invitația la o con
ferință de felul celei propuse de Uniunea 
Sovietică. Deaceea ele încearcă să inducă 
în eroare opinia publică, să tărăgăneze cu 
răspunsul la nota sovietică din 13 noiem
brie pretinzând că nu resping principiul 
tratativelor dar că această conferință ar 
trebui să aibă loc după ratificarea res
pectivelor acorduri.

Poporul român, popor iubitor de pace, 
sprijină în unanimitate poziția justă a 
Uniunii Sovietice în această chestiune. Răs
punsul guvernului R.P.Romîne la nota din 
13 noiembrie a guvernului sovietic consti
tuie o puternică afirmare a voinței de 
pace a întregului nostru popor.

Țara noastră, care în cursul ultimelor 
patru decenii a suferit de două ori con
secințele dezastruoase ale formării de blo
curi agresive în Europa și ale politicii de 
cotropire ale militarismului german este 
vital interesată în asigurarea securității co
lective în Europa. Deaceea guvernul R.P. 
Române declară că este întru totul de 
acord cu guvernul U. R. S. S. că 
pent-ru a preîntâmpina inrăutățirea situa
ției în Europa și creșterea pericolului de 
război trebuie luate toate măsurile nece
sare în vederea stabilirii unui sistem de 
securitate colectivă în Europa, care să ți
nă seamă de interesele legitime ale tutu
ror statelor Europei, mari și mici, și la 
care să participe toate statele europene, 
indiferent de orânduirea lor socială și de 
stat.

Ca și guvernele Republicii Cehoslovaca, 
Republicii Populare Polone, Republicii 
Populare Bulgaria, guvernul român este 
gata să-și trimită reprezentanții la 29 no
iembrie la Moscova sau la Paris.

Reprezentanții guvernului nostru vor 
exprima acolo punctul de vedere al po
porului romîn care înțelege să-și asume 
deplina răspundere în ceea ce privește a- 
sigurarea păcii și securității sale.

r Andrei ianuarievici Vîșinski
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MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans
mite necrologul lui Andrei laniuiarievici 
Vîșins'ki.

La 22 noiembrie 1954 a încetat subit 
din viață la New York în urma unei crize 
cardiace acute eminentul om de stat, 
membru al Comitetului Central ai Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., Academicianul Andrei Ianuarie- 
vioi Vîșinski.

A. I. Vîșinski s-a născut în anul 1883 în 
orașul Odesa. El a luat parte din tinerețe 
la mișcarea revoluționară și a fost supus 
în repetate rîndiuiri persecutărilor, depor
tărilor și arestărilor din partea ohranei 
țariste. In anul 1920 A. I. Vîșinski a de
venit membru al partidului comunist.

După absolvirea, în 1913, a facultății ju
ridice a Universității din Kiev, A. I. Vî
șinski a activat pe tărâmul literar și pe
dagogic.

Din 1917 și pînă în 1925 A. I. Vîșinski 
a ocupat funcții de răspundere în Comi
sariatul Poporului pentru Alimentație, iar 
ulterior la Tribunalul Suprem al R.S.F.S.R., 

fiind totodată profesor la catedra de 
drept penal a Universității de Stat din 
Moscova.

Din 1925 pînă în 1931 A. I. Vîșinski a 
ocupat posturi de conducere în învăță
mântul public, fiind rector al Universită
ții de Stat din Moscova, membru în Co
legiul Comisariatului Poporului pentru 
învățământul Public al R.S.F.S.R., loc
țiitor al președintelui Consiliului științi
fic de stat al Comisariatului Poporului 
pentru Învățământul Public al R.S.F.S.R.

Timp de mai mulți ani (1931-1939) A. I. 
Vîșinski a ocupat posturi de conducere în 
organele procuraturii și justiției sovietice, 
fiind procuror al R.S.F.S.R., locțiitor al 
Comisarului Poporului pentru Justiție 
al R.S.F.S.R., iar mai târziu procuror al 
U.R.S.S

Din 1939 și pînă în 1944 A. I. Vîșinski 
a fost locțiitor al președintelui Consiliului 
Comisarilor Poporului al U.R.S.S. Tot in 
acești ani el și-a început activitatea sa 
rodnică în posturi de conducere ale diplo
mației sovietice. El a fost locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
ministru al Afacerilor Externe, iar apoi 
reprezentantul permanent al U.R.S.S. la 
Organizația Națiunilor Unite și totodată 
prim locțiitor al ministrului. Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

Comunicatul comisiei pentru organizarea 
funeraliilor lui A. I. Vîșinski

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
Comunicatul comisiei pentru organiza

rea funeraliilor lui A. I. Vîșinski : La 
23 noiembrie, sicriul cu corpul neînsufle
țit al lui A. I. Vîșinski a fost transportat 
cu un avion special de la New York la 
Moscova. Sicriul ou corpul neînsuflețit al 
lui A. I. Vîșinski este însoțit de G. N. 
Zarubin, ambasadorul extraordinar și

Concluzia medicală asupra morfii lui A. I. Vîșinski
NEW YORK (Agerpres). — TASS A. I. Vîșinski a survenit în urma unei pa-

| Potrivit concluziei medicale, moartea iui ralizii subite a miocardului.

re ș_c_y R T
® Delegația U.R.S.S. a prezentat spre 

examinare celei de a 8-a Conferințe ge
nerale U.N.E.S.C.O. un proiect de rezolu
ție in care se propune să se recomande 
„tuturor statelor membre ale organizației 
să ia măsuri menite să împiedice folosi
rea mijloacelor de informare în folosul 
propagandei de război sau a oricărei alte 
propagande ce duce la ațîțarea vrajbei 
și urei între popoare".

• C C. al Frontului Unit Democrat Pa

i
A I. Vîșinski a participat la numeroase 

consfătuiri și conferințe initernaiționaile din 
cele mai importante atît în anii războiu
lui cît și în perioada de după război. El 
a condus în repetate rînduri delegațiile 
U.RS.S. la sesiunile Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite. Remarca
bilele sale cuvântări în apărarea păcii și 
securității popoarelor, împotriva agre
siunii imperialiste și pregătirii unui nou 
război sînt cunoscute popoarelor din toate 
țările. Sînt de asemenea cunoscute meni
tele sale în apărarea intereselor țărilor da 
democrație populară și ale întregului la
găr democrat.

Ocupând posturi de conducere de mare 
răspundere ale statului sovietic, A. L 
Vîșiinski a desfășurat în același timp o 
vastă activitate științifică, pe care nu a 
întrerupt-o pînă în ultimele zile ale vieții 
sale. El a fost membru activ al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. și membru în Pre
zidiul Academiei de Științe a U.R.S.S.

La congresele al 18-lea și al 19-lea ale 
P.C. (b) al U.R.S.S. A. I. Vîșinski a fost 
ales membru al Comitetului Central al 
partidului comunist. In tot tâmpul activi
tății sale de stat și diplomatice A I. Vî
șinski și-a consacrat toarte forțele, vas
tele sale cunoștințe și talentul său cauzei 
consolidării statului sovietic ; a apărat 
neobosit interesele Uniunii Sovietice pe 
arena internațională luptînd cu ardoare 
bolșevică pentru cauza comunismului, 
pentru consolidarea păcii internaționale și 
a securității generale.

Meritele deosebite ale lui A. I. Vîșinski 
față de statul sovietic și partidul comu
nist s-au bucurat de o înaltă prețuire din 
partea guvernului sovietic. El a fost dis
tins de șase ori cu Ordinul Lenin, deco
rat cu Ordinul Drapelul Roșu al Muncii 
și cu diferite medalii.

Ne-a părăsit unul din cel mai de frunte 
activiști ai statului sovietic, un talentat 
diplomat sovietic și eminent om de știință. 
A. I. Vîșinski a fost fiu credincios al 
partidului comunist, plin de abnegație în 
munca sa, extrem de modest și exigent 
față de sine însuși. Oamenii sovietici var 
păstra de-apururi în inimile lor amintirea 
luminoasă a lui A. I. Vîșinski, luptător 
activ și neobosit pentru interesele Uniunii 
Sovietice și ale întregului lagăr al demo
crației și socialismului, pentru pace și în
tărirea prieteniei între popoare.

plenipotențiar al U.R.S.S. în S.UA
Oamenii muncii vor avea acces în Sala 

Coloanelor a Casei Sindicatelor pentru a 
aduce ultimul omagiu defunctului. Fune
raliile lui A. I. Vîșinski vor avea loc în 
Piața Roșie.

Data și orele de acces în Sala Coloane
lor a Casei Sindicatelor, precum și data 
funeraliilor vor fi anunțate ulterior.

triotic Coreean a adresat o scrisoare par
tidelor politice, organizațiilor obștești, .ac
tiviștilor pe tărîm politic și obștesc din 
Coreea de sud. In scrisoare se subliniază 
că în R.P.D. Coreeană totul este gata spre 
intîmpinarea persoanelor din sudul țării 
care doresc să vină pentru a discuta pro
blemele legate de unificarea Coreei, de 
stabilirea unor schimburi economice și 
culturale, precum și de rezolvarea altor 
probleme.
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