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O etapa importantă pe calea 
întăririi păcii și securității în Europa
Privirile popoarelor Europei și ale oa

menilor iubitori de pace de pretutindeni 
se îndreaptă cu încredere și 'speranță spre 
Moscova), unde se desfășoară în aceste 
zile conferința țărilor europene pentru 
asigurarea păcii iși 'securității în Europa. 
Popoarele își dau seama că această con
ferință va constitui o etapă importantă 
pe calea întăririi păcii și securității în 
Europa și în lume.

Inițiativa convocării unei conferințe pe 
întreaga Europă în problema creării unui 
sistem de securitate colectivă în Europa 
a fost luată de Uniunea Sovietică de co
mun acord cu guvernele R. P. Polone și 
R. Cehoslovace, deoarece evoluția eveni
mentelor în Europa urmează o cale pri
mejdioasă pentru cauza păcii. Intr-ade
văr, unele state occidentale și în .primul 
rînd Statele Unite ale Americii, precum 
și Aingilila și Franța și-au concentrat în 
ultima vreme toate eforturile în vederea 
grăbirii remilitarizării Germaniei occiden
tale și atragerii ei 'în bloclul agresiv al 
Atlanticului de nord și în „Uniunea Eu
ropei occidentale”, anexă a acestui bloc. 
Expresia acestei potitibi sânt acordurile 
pregătite la 'Londra și semnate ia 23 oc
tombrie 'la Paris, acorduri care sânt pro- 
pulse în aceste rile spre ratificare pentru! 
ca apoi să se treacă la apltarea lor.

Caracterul primejdios al acestei politici 
a fost arătat du vigoare de către șeful de
legației sovietice, V. M. MoiotoV, în im
portanta declarație pe care a făcut-o în 
prima zi a conferinței de la Moscova. 
V. M. Molotov a arătat că politica de re- 
înarmare a Germaniei occidentale repetă 
aidoma pcMtiba dusă de statele vest-euro- 
pene în anii care au premers celui de ai 
doilea război mondial. Pe atunci, guver
nele apusene, refuzând să ia împreună cu 
Uniunea Sovietică măsuri pentru înfrîina- 
rea agresorului hitteriist, au Scontat dim
potrivă să-l folosească pe acesta în sco
purile lor antisovietiice, dîndu-i cale li
beră spre Răsărit. Se știe însă bine că 
cotropitorii hitlerișiti au năvălit nu numai 
asupra popoarelor din Răsărit, ci și asupra 
celor din Apus. Pe teritoriul Uniunii So
vietice și al Poloniei, al Franței și An
gliei, al Iugoslaviei și Cehoslovaciei, al 
Belgiei și Olandei și astăzi se fac sim
țite urmările groaznicului măcel dezlăn
țuit de hitleriști. Printre statele care au 
avut cel mai mult de suferit se numără 
Germania însăși. In ceea lea privește țara 
noastră, ne amintim că peste jumătate 
milion de oamenii au pierit în cel de-al 
doilea război mondial, Că pagubele mate
riale suferite de pe urma distrugerilor și 
jafului hitierilștilor au fost uriașe.

Victoria asupra militarismului fascist 
german a fost asigurată die puternica coali
ție antihiiitleristă. Tocmai acest lucru de
monstrează că interesele statelor europene 
atît din Răsărit), cit și din Apus, coincid, 
deoarece este vorba de lupta împotriva a- 
gresiunii germane și de menținerea păcii în 
Eurcpa.Atunei cum ar putea ele să rămînă 
indiferente astăzi dînid în Germania occi
dentală lîiși fac din nou apariția aceleași 
forțe hitleriste oare nu de mult au scăl
dat în sânge pământul Europei ? In fața 
primejdiei popoarele nu pot și nu trebuie 
să stea cu brațele încrucișate. Pornind 
tocmai de la necesitatea acțiunii care să 
preîntâmpine primejdia reînvierii milita
rismului german!. Uniunea Sovietică — 
așa cum a declarat V. M. Molotov — pro
pune să se renunțe la planurile occidentale 
care urmăresc reînaimarea Germaniei oc
cidentale și să se ajungă la un acord pe 

baza următoarelor principii fundamentale: 
neadmiterea reînvierii militarismului ger
man și crearea unui sistem de securitate 
colectivă în Europa.

In ce privește rezolvarea problemei ger
mane, V. M. Molotov la reafirmat credința 
guvernului sovietic că, în momentul de 
față, este posibilă realizarea unui acord 
între cele patru puteri cu privire la resta
bilirea unității Germaniei pe baze pașnice 
și democratice, prin ținerea de alegeri li
bere pe întreaga Germanie. Acest acord 
poate fi realizat dacă toate patru puterile 
vor acționa în direcția apropierii Germa
niei răsăritene și 'apusene și vor căuta ca 
Germania unificată să fie un stat cu ade
vărat iubitor de pate și democrație.

In legătură cu preîntâmpinarea primej
diei reînvierii militarismului german și a 
împărțirii Europei în grupări 'militare 
opuse, Uniunea Sovietică insistă pentru 
crearea unui sistem de securitate colecti vă 
— calea sigură spre menținerea și consoli
darea păcii în Europa. ..Tratatul general 
european cu privire la securitatea colectivă 
în Europa” prezentat de U.R..S.S. la confe
rința de la Berlin este îmbrățișat și spri
jinit cu putere de toate popoarele Europei, 
care văd în el o garanție reală pentru pa
cea și securitatea lor. Prezentând proiec
tul său de tratat, Uniunea Sovietică a ară
tat că este gata să examineze orice alte 
propuneri care ar putea contribui lia reali
zarea unui acord între toate statele inte
resate.

Cum stau însă lucrurile în cazul acor
durilor de la Paris ? Aceste acorduri por
nesc nu de la ideea eforturilor colective 
in menținerea păcii, ci de la opunerea 
unor state europene altor state europene), 
de la continuarea cursei înarmărilor), ceea 
ce, evident, nu micșorează, ci mărește ne
contenit încordarea initemațicnală și pri
mejdia de război. Aceste acorduri nu pot 
servi nici cauza rezolvării pașnice a pro
blemei germane. Traducerea lor în viață 
ar ridica obstacole de netirecut în calea 
unificării statului german pe baze pașnice 
și democratice. In cazul realizării acordu
rilor de la Paris, în Germlania occidentală 
va fi creată în scurt timp o armată de 
1.000.000 de oameni, la care se adaugă cei 
2.000.0GO de oameni din organizațiile mili
tariste existente. In același timp, aceste a- 
corduri dau de fapt militariștiilor germinai 
dreptul de a reînvia statul major general 
german și de a dezvolta fără nici o în
grădire industria de război. Trebuie avut 
de .asemenea în vedere că Statele Unite 
încep deja să livreze Germaniei occiden
tale armament în valoare de miliarde de 
dolari și că armatei vest germane i se a- 
cordă chiar posibilitatea de a foilosu arma 
atomică.

Toate acestea 'arată că guvernele occi
dentale sânt preocupate nu de asigurarea 
securității colective și a păcii, ci de planu
rile lor de agravare a primejdiei de răz
boi. Pactul Atlanticului și acordurile de 
la Paris nu sînt altceva decât etape în 
pregătirea unui nou război în Europa. 
Aceste planuri ale cercurilor imperialiste 
impun nu numai cea mai mare ' vigilență 
din partea popoarelor Uniunii Sovietice și 
țărilor de democrație populară, dar și în
făptuirea unor acțiuni practice în vederea 
asigurării securității lor. La conferința de 
la Moscova țările participante arată că, 
în actuala 'Situație, ele nu se pot limita 
la măsurile pe care le-au luat pînă acum 
pentru asigurarea apărării tor. Pentru a-și 
asigura în mod trainic securitatea, statele

(Continuare în pag. 2-a)

Fiecare zi — izvor de noi succese
In fruntea luptei pentru realizarea planului pe 1954
In Combinatul metalurgic „Gh. Gheor- 

ghiu-Dej” se desfășoară o luptă susținută 
pentru realizarea înainte de termen a pla
nului de producție pe anul 1954. Printre 
sectoarele fruntașe în această bătălie se 
află și sectorul Energetic Șef, care pînă 
în ziua de 29. XI. a.c. și-a realizat planul 
anual la energia electrică în proporție de 
99,01%, la gaz epurat 99,58%, la aburi 
96,28%, iar la aer comprimat în proporție 
de 93,81%.

Datorită măsurilor luate 'pentru buna în
treținere și folosire a utilajelor și agrega
telor din Combinat, s-a redus cu mult con
sumul de energiei, înidît sectorul energetic 
a realizat în luna octombrie economii în 
valoare de 1.212.909 tei. O mare parte din

Un apartament pe zi
Brigada complexă de zidari de pe șantie

rul O. M. condusă de tovarășul Olteanu 
loan, se situează fruntașă în întrecerea so
cialistă. Acest suctees se datorește metode
lor înaintate de muncă pe care le folosește. 
Iată de pildă cum a fost organizată munca 
în brigadă, după metoda Orlov : In brigadă 
sînt trei formații de zidari care lucrează 
în lanț, 2 muncitori prepară mortarul, 3 
muncitori alimentează zidarii cu mortar1, 
iar alții 3 alimentează zidarii cu cărămidă.

In aceste condițiunii, zidarii încep să zi
dească pînă la înălțimea de 1,40 m. După 
aceea ei trec la altă parte a apartamentu

Zeci de tone minereu peste plan
Pentru o bună aprovizionare cu mine

reu de fier a furnalelor hunedorene, tot 
mai multe echipe din cadrul minelor de 
fier Ghețar, dau peste planul dg producție 
însemnate cantități die minereu. Datorită 
disciplinei și bunei organizări a locului de 
muncă, echipa condusă de minerul Malea 
Ioan, a reușit ca în .perioada 1—29 noiem

O nouă] brigada
înainte de a-și începe activitatea, bri

gada complexă de la secția construcții me
talice din Combinatul metalurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej”, Condusă de tovarășul 
Mărgoi Alexandru, și-a amenajat în bune 
ccndițiuni sectorul de muncă înființând și 
un „Colț ai brigăzii” unde sînt înscrise 
zilnic succesele dobândite în producție cît 
și măsurile luate pentru înlăturarea greu
tăților ivite. Brigada și-a lînceput activi
tatea în ziua de 18 noiembrie a.c. și de 
atunci și-a consemnat în jurnalul său 
succesele dobândite. Iată câteva însemnări 
din acest jurnal: Chiar în prima zi de 
muncă brigada complexă și-a realizat

Noi desțeleniri și arături adinei de toamnă
Suprafețele de pământ redate agricul

turii prin desțelenire, continuă să spo
rească în raionul Hunedoara. Pînă la 
data de 1 decembrie a.c. 'au fost desțele
nite peste 400 ha, satuiîndu-se fruntașe în 
această acțiune comunele Băciia, Cristur 
și altele. De asemenea, slînt rnulți țărani 
muncitori și în alte sate care au desțe
lenit însemnate suprafețe de teren', cum 
ar fi de pildă, comunistul Ciorogaru Gh. 
din Peștiș, deputatul Pârvu Petru din 
Săulești și țăranii muncitori Maier Nico
las și Negoescu loan din Simeria Veche. 

aceșite economii au fost realizate prin utili
zarea gazului de furnal epurat, reducind 
prin aceasta consumul de păcură la caza- 
nlele de alburi, în proporție de 52%.

Printre cei care au luptat cu rîvnă pen
tru realizarea planului înainte de termen 
și realizarea .a cît mai muilte economii, se 
numără comunistul Varady Iosif fochist la 
cazane, maistrul comunist Covaci Ștefan, 
mecanicul utemist Madru loan și alții. De 
'asemenea s-au evidențiat mecanicul Avram 
Petru și lăcătușul Poenar Mihai din1 ca
drul atelierului de reparații forță, care au 
asigurat o bună funcționare a agregatelor 
prin reparațiile făcute la timp și de bună 
calitate.

lui unde încep același lucru, dînd astfel 
posibilitate dulgherilor din brigadă să 
.monteze schelele, pregătite din timp, la zi
dul de 1,40 m. înălțime, terminat înainte. 
Operațiunile se repetă astfel pînă la ter
minarea zidirii întregului apartament. A- 
cest sistem de organizare a lucrului a dat 
posibilitate brigăzii, să înlăture complet 
timpii morți și să realizeze zilnic zidirea 
unui apartament compus dintr-o cameră, 
bucătărie, bae, etc. Sînt demni de eviden
țiat din această brigadă zidarii, Gherman 
Ioan, Carande Gheorghe și alții.

brie să dea peste planul de producție. 47 
tone minereu. Rezultate asemănătoare aiu 
mai obținut și echipele conduse de minerii 
Munteanu Aron, Munteanu Petru și Lo- 
bonț Octavian, care în aceeași perioadă de 
timp au dat peste sarcinile de plan 69 
tone minereu.

complexă U. T. M.
sarcinile graficului de producție în pro
porție de 195 la sută. In zilele urmă
toare, realizările 'au continuat să crească, 
încât în ziua de 26 noiembrie a.c. brigada 
și-a depășit sarcinile de producție cu 150 
la sută. De asemenea în juirnlal, sînt tre- 
Cuți cei mai vrednici tineri care s-au 
evidențiat în obținerea acestor rezultate, 
cum ar fi de pildă utemiștii : Iorgu loanl, 
Simion Anton, Gargan Dumitru, sudorul 
Lupu Vasile și alții. Pe lingă aceste suic1- 
cese tânăra brigadă se evidențiază și în 
ceea ce privește realizarea unui regim 
Sever de economii la materialele cu care 
lucrează și întărirea disciplinei în muncă.

Urmând îndemnurile inginerilor agro
nomi în scopul sporirii producției agri
cole din anul viitor, țăranii muncitori din 
raionul nostru execută tot mai multe a- 
rătiuri adânci de toamnă. Pînă la data de 
1 decembrie au îndeplinit și depășit pla
nul arăturilor adinei de toamnă țăranii 
muncitori din comunele Cristur, Hășdat, 
Răcăștie și Teliuc. Pe întreg raionul au 
fost executate pînă în prezent arături a- 
dînci de toamnă pe o suprafață de 3.926 
hectare.



Să îmbunătățim conținu activitatea 
stațiilor de radioficare

In -ultimul timp colectivul stației de ra- 
diofieare din orașul muncitoresc și-a îm
bunătățit simțitor activitatea propagandi's- 
tico-educiatiivă, desfășurată în rândul ce
lor peste 600 abonați ai săi. Datorită a- 
cesitui fapt colectivul stației și-a cliști-gat 
Lin frumos prestigiu în fața ascultătorilor 
care, zilnic așteaptă ou nerăbdare și as
cultă cui multă atenție emisiunile localei, 
străbătute- de la un capăt Ia altul de 
noutățile zilei. Ț-inlî-nld cont că, majoritatea 
locuitorilor din orașul muncitoresc o cons
tituie muncitorii Combinatului, colectivul 
stației desfășoară o largă popularizare a 
succeselor dobândite de aceștia în produc
ție și sdoate cu tărie la iveală lipsurile 
manifestate în diferite ramuri de activi
tate. Un fapt care stârnește mulțumirea în 
rânduirile ascultătorilor, îl constituie varie
tatea programelor emise, în care găsim 
diferite rubrici cum ar fi: „De vorbă cu 
muncitorii fruntași", „Sfatul medicului”, 
„-Pionierii la microfon", „De vorbă du 
părinții", „Momente de satiră și humor" 
din viața .școlarilor, etc. In cadrul ru
bricii „De vorbă cu muncitorii fruntași”, 
de pildă!, cei chemați în fața microfonului 
împărtășesc ascultătorilor, rezultatele deo
sebite pe care le obțin în producție, pre
cum și metodele ibune pe oare ei le fo
losesc în muncă. Da rubrica „Momente de 
satiră și humor” Cei mai sîrguitacioși e- 
levi satirizează la microfon pe codașii la 
învățătură, pe cei tadisciplinați. Mult aș
teptată de ascultătorii de la O.M., este 
emisiunea din seara Zilei de sâmbătă a 
fiecărei săptămâni rând, colectivul stației 
împreună cu 'activul său de colaboratori 
prezintă „radio-magazinul local”.

E drept că acest „raldio-magaizin” mai 
are linloă iși lipsuri. Insă, colectivul stației 
se străduiește necontenit să îmbunătățea
scă conținutul lui, să-l facă mai atrăgător.

In ce privește stația de radioficare a 
Combinatului metalurgic ,,Gh. Gheorghi-u- 
Dej“ trebuie arătat că și aci activitatea

Din nou despre lipsurile din comerțul socialist
Grijia partidului și guvernului în ce pri

vește dezvoltarea și îmbunătățirea conti
nuă a comerțului socialist s-a simțit și se 
simte și în raionul Hunedoara. An de 
an au crescut cantitățile de mărfuri ’rân
duite populației, iar conștiința majorității 
lucrătorilor din comerț a căpătat un c-a- 
inacter nou, deservind în bune condițluni 
poporul muncitor.

In onașiul Hunedoara, unde cererile 
populației sînit nespuls de mari, și cresc 
pe zi ce trece, față de rețeiaua comer
cială creată și de cantitățile sporite de 
produse cu care este aprovizionat orașul, 
deservirea consumatorilor se desfășoară 
încă cu mani lipsuri.

In unele magazine sau unități de ali
mentație publică, -m-aii dăinuie deservirea 
proastă iși atitudinea necuviincioasă față 
ide consumatori. Deși la -restaurantul „Me
talul" deservirea consumatorilor s-la îm
bunătățit tatr-o bună măsură în Ultimul 
timp, totuși mai Stat și -acum cazuri rând 
consumatorilor li se servește băutura a- 
mesiteciaită cu apă, mâncarea și băuturile 
se servesc diu(pă așteptări îndelungate, 
fără să mai vorbim de mărunțișul care 
nu ,se mai restituie consuimatorllor.

„Metoda" nerestiituirii de bani de la 0,5 
pînă la 1 leu și mai mult, o practică 
dealtfel -miulți iditatre vânzătorii și casierii 
magazinelor și mai accentuat cei de l-a 
centrele de distribuirea pâinii, unde vân
zătorii profitând de -aglomerația din unele 
zile, nu mai dau restul de bani cumpără
torilor.

încă rnlai stat unii lucrători din co
merț care se poartă neatent cu consuma
torii -și chiar grosolan. Astfel de obi
ceiuri stat înrădăcinate la tovarășul Mar- 
cu Vasile, gestionar la magazinul alimen
tar nr. 2, aparținător cooperativei .„înfră
țirea" și la tovarășa Comic Ana vânză
toare lia magazinul de încălțăminte liberă. 
Acești tovarăși-, uită că principalul în ac
tivitatea -lor este grijia pentru o rât mai 
bună deservire și de -aceea tovarășul 
M-arcu Vasile, adresează cuvinte ne la lo
cul lor cumpărătorilor, sau nu servește 

din ultimul timp, a suferit o ușoară îm
bunătățire. îmbunătățirea putea fi mai 
aic'centuată dacă s-ar fi înlăturat -unele 
lipsuri care dăta-uiiau de imai mult timp, și 
anume: lipsa de codaiborare tovărășească 
între cadrele redacționale, nivelul profe
sional neciorespunzător al unora dintre a- 
ceștia1, precum și -absențele motivate, dar 
îndelungate, din muncă. Astfel tovarășul 
Viiciol Gavrilă în afară de faptul că are -o 
-pregătire profesională slabă, milei nu se 
străduiește să-și ridice nivelul profesional 
și nu primește ajutorul ce i se dă în 
această direcție. Ca atare, materialele lui 
stat sărlace în conținut, redactate la un ni
vel scăzut, cu încâlcirii de fraze. Tovarășa 
Frailich Aglaia, deși figurează în schema 
stației, de mai multe luni se află „.în 
concediu” fără a fi înlocuită de altcineva, 
chiar și pe timp provizoriu. Da acestea 
se adaugă și lipsa de autoritate a tovară
șului Pietrean-u Hartan redactor responsa
bil al stației care, se poantă îngăduitor cu 
redactorii, în loc să-i tragă cu seriozi
tate la răspundere pentru pasivitatea lor 
și -abaterile- săvârșite -în timpul siervite-iului.

Nu-i mai puțin adevărat că în această 
direcție, are numeroase lipsuri și comite
tul de partid al Combinatului oare nu a 
luat măsuri pentru completarea colecti
vului redacțional al stației, nu a îndru
mat și nu a sprijinit activitatea -acestui 
important mijloc de propagandă. Același 
lulcru se poate spune și -despre coimitetul 
de întreprindere care deși a mai fost cri
ticat pen-tiru .acest fapt, idă dovadă de con
tinuă pasivitate.

Credem că a sosit timpul rând -comite
tul de partid și comitetul de întreprindere 
din Combinat, trebuie să privească cu 
mai multă seriozitate problema stației de 
radioficla-re, pentru ca prin măsuri con
crete, prin îndrumarea și controlul de zi 
cu zi, -să înlăture lipsurile existente care 
împiedică buna desfășurare a activității 
din această stație.

pî-ine consumatorilor decât -atunci rând îi 
convine. Se mai întâmplă de asemenea oa 
uneori tovarășul M-arcus, să oblige pe 
cumpărători să plătească tacă -un leu, Cos
tul unei fran-zrâuțe, dacă bineînțeles au 
neapărată nevoi-e să mănânce pâine nea
gră.

Ceea ce caracterizează proasta deser
vire în orașul Hunedoara, și în special la 
magazinele -alimentare din cadrul coope
rativei ^Înfrățirea" este -necurățenia și ex
punerea fără gust a mărfurilor, lucriu ce 
se poate tatîlni zilnic la magazinul 1 și 2, 
sau la chioșcurile din piață. In această 
privință, Conducerea cooperativei „înfră
țirea" deși sezilslătă, nu a luat nici o mă
sură și Continuă să priveaisc-ă cu nepăsare 
faptul că pîi-nea -ce -se servește muncito
rilor hunedoren-i prin aceste unități se 
depozitează pe jos, deși există toate posi
bilitățile pentru confecționarea -de coșuri 
sau -rafturi.

Muncitorul hunedorean așteaptă să fie 
-servit conștiincios,, la timp, iar marfa pe 
care o cumpără să fie păstrată cu grije. 
și are tot dreptul să ceară adeaista.

Exemplul de bună deservire pe care îl 
dau lucrătorii magazinului de textile li
bere, magazinele alimentare 6 -și 20, a că
ror muncă este apreciată de consumato
rii hunedoreni, -trebuie să fie urmat și de 
lucrătorii din celelalte magazine ale ora
șului.

Duicrătorii din comerț sînit -chemați să-iși 
îmbunătățească munca. Atitudinea respec
tuoasă, binevoitoare și atentă trebuie -să 
caracterizeze pe fiecare lucrător din co
merțul -socialist.

iSezisările îndreptățite ale consumatori
lor, din orașul nostru, trebuiesc rezolvate 
fără întârziere. Nu prin vorbe goale sau 
promisiuni, trebuie să răspundă acestor 
sezisări conducerea cooperativei „înfrăți
rea". Măsuri practice și operative -să con
stituite răspunsul dat. De asemenea prin 
măsuri concrete să fie îmbunătățită mun
ca -și în celelalte unități comerciale apar
ținătoare T.A.P.D.-ul-ui.

FOILETON

Cruda realitate
Cl-axoriînd .strident, la intervale mici, 

„Wilis-ul" proaspăt curățit înghițea semeț 
în viteză cete râteva sute de metri din 
centrul orașului. Pe podul principal de 
pe-ste -Cerna se oprii ib-rusc. In ciuda se- 
■meției sale „Wiliisul" devenise neputin
cios. Era incapabil să răzbată pînă la 
cineimiatogra-f-ul „Maxim Gorki", prin șan
țurile și noroiul de -pe strada „Mototiov". 
Din el coboriră tovarășii Cogan Alexandru 
directorul I.C.S.H.-uluii, și Grilgoraiș Con
stantin, directorul Trustului 4 construcții.

— Acum sîntem nevoiți s-io luăm pe 
jos — remarcă cu desgust -tovarășul Co
gan, făcând semn șoferului că e liber. Și 
totuși cred că ar fi potrivit — continuă el 
privind aspectul degradant al străzii — 
-dacă -am ocoli pe străzile 6 Martie și 
9 Mai.

— Niu, niu! Impasibili! -afirmă tovarășul 
Grigonaiș. In același hal se găsesc și a- 
cele străzi. De cunosc eu bine, d'Oar trec 
prin fața trustului nostru. Mai nimerit... 
-adică vreau să zi'c că tot uin-a e dacă oco
lim pe acolo sau mergem .pe aici, pe tro
tuar.

— Care ? Ce trotuar ? -Poate vrei să 
spui potecă ?

— Fie -și potecă, numai să nu ne gân
dim preia mult.

iD-upă cîțiva pași obosiră. Se opriră în 
dreptul clubului „Alexandru Sahila", urmă
rind cu atenție câțiva muncitori care tre
când pe a'colo făceaiu fel și fel de esichi- 
biții -de ebhiliiibrilsitiică, salturi mortale ce 
culminau cu un patinaj fără adresă.

— Sprinteni oalmeni... nimic de zils ! -se 
minună tovarășu-l Cogan. Au experiență. 
Se vede rât de c-olo că nu trec ei pen
tru prima dată pe aci.

'Nu se minună însă bine deoarece unul 
dintre muncitori, parcă taadiinls, dezminți 
impresia tovarășului director: după ce 
își consolidase, pentru o clipă, poziția pe 
Vîrfull unui dâmb, alunecase fulgerător — 
de data aceasta cu adresă (în interiorul 
șanțului căptușit pînă la jumătate du noroi 
lăptos).

— Să mergem... să mergem ! Hai! se 
grăbi tovarășul Cogan căruia îi displă
cuse scena petrecută.

— Cî'tă neglijență tovarășe! continuă 
.el. Auzi dumneata, Sfatul ăsta este ine
xistent ! da, da, i-ne-xi-stent! Păi unde 
este grijia față de oraș, față de locuitorii 
lui ? Unde sânt deputății ? Ce fad ? Ei 
dorm ?

— Aveți perfectă dreptate — interveni 
tovarășul Griigoraș — Sfătiul popular este

O etapă importantă pe calea 
întăririi păcii și securității în Europa

(Urmare din pap. l-a)

iubitoare d-e pace din Europa trebuie să-și 
unească strâns forțele și să le întărească 
considerabili pentru eventualitatea ratifică
rii și aplicării alcordiurilor de la Paris. 
„Aceasta cere din partea statelor partici
pante la conferință — a arătat V. M. Mo
lotov — luarea -unor măsuri comiune în 
domeniul organizării forțelor armate și a 
comandamentelor lor, precum și altor mă
suri, pentru a apăra în mod sigur munca 
pașnică a popoarelor din aceste țări, pen
tru a garanta inviolabilitatea frontierelor 
lor și a asigur-a apărarea lor împotriva 
unei eventuale agresiunii".

Conferința de la iMOsic-ova arată că în 
fața popoarelor -Europei sânt deschi-se as
tăzi două căi. Una este Calea securității 
colective, calea reglementării pașnice a 
problemei germane, batea păcii. Alta este 
calea acordurilor de la Paria, a încordării 
internaționale, a refacerii militarismului 
germ-an ofensiv.

Calea acordurilor de la Paria, îndrep
tate împotriva intereselor păcii, nu poate 
găsi iun spriij-in real din partea popoare
lor. In Franța mișcarea de mase împo
triva ratificării îmbrăcă forme variate și 
v-iguroase : mitinguri, demonstrații, petiții 
trimise parlamentului, delegații care se a- 
dresează deputaților etc. In Germania occi
dentală lînsășî, mișcarea împotriva remili- 

lipsit complect de spiritul gospodăresc. 
Iată, oînid mă uit la strada asta parcă 
văd străzile 6 Martie, 9 Mai, I. C. Frimu 
din fața trustului nostru, care se găsesc 
în -aceeași stare...

Ajunși în locul unde căzuse muncitorul 
mai taiaiinte, începură să schimbe păreri:

— Uite aici în margine-a șanțului tre
buiau puse niște șipci care să protejeze 
pietonii !

— Și laici trotuarul trebuia curățat și 
amenajat pentru a fi practicabil și în tim
pul lucrărilor c-e se execută!

— Dincolo -trebuia...
— Iar acolo era vorba...
Tot schimbând -la păreri, își reamintiră 

simultan că undeva și cfadva, mai dis
cutaseră despre lucruri asemănătoare.

...Da, da, era o ședință la Sfat unde au 
piartioipialt și dânșii. Acolo își luaseră an
gajamente pompoase. „Noi vom sprijini 
alcțiunea de curățire a străzilor cu ma
șini, mai -ales -a acelora pe care le folosim 
mai dels... Vom avea grije să creem 
Condiții necesare pentru a nu îngreuna 
circulația pe străzile unde executăm lu
crări... Noi vom face... Noi vom drege"...

Rezultatul ? II au ta față: halul străzi
lor în care circulă în miod special mași
nile, tractoarele I.C.S.H.-u!liui și Trustului, 
la care se adaugă faptul că nilci odată 
„nu sânt aici” tovarășii directori rând stat 
căutați la telefon -de către Sfat. Iar ra
rele Cazuri rând sfat găsiți și li se soli
cită verbal -sprijinul, lairunc-ă -în față prea 
uzatul răspuns: „să fiu lăisiait ta pace. 
Ce sînit eu tata și mama și moașa ora
șului ? sau vreun- lighian cu 3 găuri și 
niutma-i două lais-tupate ? De străizi îmi arde 
mie acum ? Eu am -prod-ulcție tovarășa., 
producție... eu construiesc... eu fac..."

Mai mult deictît atffit, față ide numeroa
sele adrese prin care Sfatul popular atra
ge atenția I.C.S.H.-ului de pildă, că nu 
respectă condițiile stabilite — ta baza De
cretului nr. 142 din 1-953 — atu-nlci rând a 
fost autorizat să exe-c'-ute diferitele 'lu
crări de pe străzi, conducerea acestei în
treprinderi laidoiptă poziția caracteristică: 
n-aude, nu vede !

E drept că -aceste întreprinderi cons
truiesc!, au produtație ; dar au uitat tova
rășii directori că nimic nu pot construi, 
nu pot produce fără masele de munci
tori ? -Că acestor mase stat datori să le 
creeze și condiții, prin fapte nu priin an
gajamente și păreri.

In caz că au uitat, e timpul să-și rea
mintească acest lulcru. S. ODTEANU 

terizări-i devine din ce -ta ce mai puter
nică. Faiptu-1 că -Congresul sindicatelor vest- 
ge-rmane s-a -pronunțat împotriva planuri
lor de reînarmlare, că la fiecare din ale
gerile parțiale oare au -avut loc ta -ul-ti- 
mul timp, partidul -lui Adenauer a pierdut 
voturi, că Blank, ministrul d-e război de la 
Bonn, a fost huiduit și lovit de tineri ger
manii și că -au loc demonstrații iale tinere
tului velst-germa-n împotriva remilitarîză- 
rii, arată că remiliitarizarea Germaniei oc
cidentale se desfășbară -împotriva voinței 
majorității covî-rșitoare -a poporului ger
man.

Propunerile Uniunii Sovietice, îndrep
tate spre consolidarea păcii, se bucură în. 
schimb de adeziunea tot mai caldă a po
poarelor Eu-ropei și a lumii întregi. Con
ferința de la Moscova este salutia-tă de po
poare pentru că ea servește celei mai no
bile cauze — cauza păcii. Sarcinile sale 
ipriinlcilpale ta opera de unire -a popoarelor 
în interesul întăririi păcii și securității în 
Euiropa |și a unirii! forțelor iubitoare de 
pace din lulmea întreagă vor fii duse la 
bun stfiînșit. '

OPoporuil rom-în salută și sprijină dta 
toată in-ilma propunerile Uniunii Sovietice, 
căci ele corespund celor mai fierbinți nă
zuințe ale sale spre pace, seauritate și 
prietenie între popoare.

Articol apărut în ,^Scînteia“ Nr. 3144.



VIAȚA DE PARTID

Critica și autocritica — puternic mijloc 
de conducere comunistă

Partidul nostru călăuzindu-se în în
treaga s;a activitate -după teoria mairxist- 
ileninlistă, după experiența de luptă a 
PjCjU.S. a cucerit de ia existența sa o 
seamă de victorii de însemnătate -covir- 
-șitoare în istoria poporului r-omiîn.

Marile transformări ce au avut loc în 
viața polit-ică, economică și Culturală a 
patriei noastre, sînt indisolubil legate de 
conștiința oamenilor muncii, de partidul 
nostru — inspiratonul și organizatorul tu
turor victoriilor.

Izvorul tăriei palntildului nostr-u constă 
în alceea că el este strins legat de mase, 
nu se teme de critică și autocritică, nu 
mu-șamailizează greșelile și lipsurile din 
munca lui, le descoperă -și le îndreaptă la 
timp. Din autocritica și icriltic’a de partid 
directă, deschisă și cinstită, partidul nos
tru soarbe noi forțe în lupta pentru bi- 
ruirea greutăților Ce se ivesc în mersul 
nostru înainte.

Proieictul Statutului modificat al P.M.R. 
formulează cu toată ascuțimea rolul 1- 
mens ce îl are -desfășurarea -autocriticii și 
critical de jos, ca una din obligațiile de 
căpetenie a organizațiilor de partid și a 
comuniștilor.

Exemplu grăitor fa privința folosirii cu 
mult cuiraj a ateistei arme ascuțite a par
tidului ni-1 oferă organizația de bază a 
oțelăriei Siemens Martin din Combinatul 
metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” oare a 
știut să folosească în mod principial auto
critica și a stimulat critica de jos sco- 
țînd la iveală și înlăturând lipsurile. Da
torită acestui fapt, seicția oțelărie a lucrat 
și lucrează în mod ritmic și de regulă în
deplinește planul stabilit. Această secție 
rar a fost în situația de a niu-și fi înde
plinit planul la producția de oțel. Dezvol
tarea criticii de jos a constituit și pentru 
întreprinderea 3 construcții, un real aju
tor. Aici datorită creerii unei atmosfere 
de stimulare a acestei arme ascuțite a 
partidului, de către organizația de bază, 
s-a intensificat încordarea în muncă a co
lectivului întreprinderii și rar sînt cazu
rile -cînd unii conducători tind spre 
„viața ușoară11 către care năzuiesc rnulți 
conducători din alte întreprinderi.

Dacă sînt organizații de bază în raionul 
nostru unde artma critic-il' iși autocriticii se 
folosește în mod just și unde conducătorii 
țin seama de sezisările critice venite de 
JOS, trebuie -arătat că încă există la noi 
conducători care daiu dovadă de autoliniș- 

itire și placiditate, unde organizațiile de 
bază nu luptă cu hotărire împotriva a- 
cestor stări de spirit care aduc prej-udioii 
mUnlcii. Experiența ne învață că unde lu
crurile nu stau prea bine în ceea ce pri
vește critica și autocritica, acolo stat ine
vitabile greșelile iși lipsurile serioase în 
conducerea construcției econlomice și cul
turale de către organizațiile de partid, în 
munca politică și organizatorică de partid.

Să luăm de exemplu organizațiile de 
bază de la furnalele vechi, din Combinatul 
nostru -al cărnii secretar este tovarășul 
TomJa Gheorghe. Biroul organizației de 
bază n-a asigurat dezvoltarea cuvenită -a 
criticii și autocriticii în organizație. El 
nu dă -atenție criticii venite de jos dini 
partea activului fără de partid și a ne
membrilor de partid, și î-n majoritatea ca
zurilor nu trage concluzii din observațiile 
critice ale comu-niștil-o-r. Secretarul și 
membrii biroului cu toate că cunosc bine 
situația de pe teren, se sfătuiesc prea pu
țin cu activul fără de partid și chiar cu 
comuniștii. De aceea lipsurile în munca 
practică ca de pildă rămânerea în urmă 
-a producției de fontă!, nu stat descope
rite și înlăturate ia timp. Nivelul scăzut 
al autocriticii .și ta -special -al criticii de jos 
a creat în organizația de bază furnale ve
chi o -stare de spirit și -automiUlțumire. 
Conducătorii de aici au -început să sub
aprecieze starea nesiat-isfăcătoare de lucru 
și să piardă -simțul de pătrundere ta lupta 
împotriva lipsurilor. Pe lî-ngă acestea unii 
conducători c-um ar fi tovarășul -Sfchva-rț 
Arcadie care n-u suportă critica și care 
taăbulșe critica și autocritica a pricinuit 
prejudicii serioase organizației de bază de 
■aici. Astfel de oameni care gîtuie critica, 
înăbușe spiritul activ al membrilor de 
partid, subminează prestigiul conducerii 
partidului fa masă, înrădăcinează ta via
ța organizației apucături birocratice.

I-n scopul distrugerii încă din sălmtață 
a boalei -antipartinice de substituirea 
muncii organizațiilor de partid, Comite
tele de partid nu trebuie să tolereze ni'ci 
un fel de încercări de înăbușire a criti
cii.

Totuși stat .cazuri cînd oei care 
fac acest lucru nu sînt trași la răspundere. 
De pildă Comitetul de partid al Combina
tului a trecut cu vederea cazul de la 
secția C.F.U., cînd inginerul Scurtu Cor
nel -directorul serviciului de. transporturi, 
neaplecînd urechea la glasul membrilor 
de partid, în calitatea sa de membru în 

Comitetul de partid, a substituit m-uncia 
organizației de -bază de la gara de sus, 
trecînd la luarea -unor măsuri -oare că
deau în competența organizației de bază. 
■In felul ateista s-au creat o serie de -ne
mulțumiri î-n cadrul transporturilor de la 
gara de sus, lucru ce a mers pînă -acolo 
că s-a î-ngreunat mult organizarea mun
cii.

Desconsiderarea rolului organizatoric al 
organizației de bază -a diminuării -inițiati
velor este de fapt o manifestare de înă
bușire a criticii venită de jos.

-In dezvoltarea unor calități cum stat 
cinstea și dragostea de adevăr, o mare 
impio-rtanță are atitudinea exigentă, auto
critică a fiecărui -comunist față de acti
vitatea proprie. Trebuie să recunoaștem! 
că la noi mai stat cazuri oînd diferiți 
conducători nu sînt ex-igenți față de ei! 
înșiși Considerînd critica de jos ca o înă
bușire a autorității lor. Un -astfel de con
ducător s->a dovedit a fi l-a noi în combi
nat tovarășul! Z-urovschi Eliodor director al 
Direcției aprovizionării. După cum a ară
tat controlul financiar, în activitatea aces
tei direcții au avut -10c -lipsuri serioase. In 
mod sistematic sumele alocate pentru in
vestiții nu erau întrebuințate iar organi
zarea muncii în această direcție a fost 
slabă.

Atitudinea unui Conducător față de cri
tică și autocritică, -se verifică nu dulpă -cu
vintele ei după faptele -lui. Există o cate
gorie de -activiști care rieiounose ca justă 
critica, -promit să îmbunătățească lucru
rile dar iîn practică fad -puțin pentru a- 
ceasta și toate rămân ca mai înainte. O 
asemenea atitudine a conducătorului dău
nează mult -desfășurării criticii, deoarece 
reduce la zero eficacitatea ei.

Punerea în viață -a criticii și -autocriti
cii-, cere o luptă hotărâtă împotriva tutu
ror ceilo-r care împiedică desfășurarea ei, 
Care pun la cale persecuții și prigonire 
pentru critică. Proiectul Statutului modi
ficat subliniază că gîtuirea criticii este -un 
mare rău și cel oare înăbușe criticai, cel 
care oi înlocuiește ou atmosferă de paradă 
și cu tăinuirea -lucrurilor nu poate face 
parte din rînd-urile partidului. Activiștii! 
care nu contribuie la desfășurarea criti
cii și autocriticii frtaează mersul nostru 
înainte, ei nu au devenit suficient de’ ma
turi, spre a fi conducători și așa cum a- 
raită documentele -partidului nu pot să -s-e 
bucure de încrederea partidului.

Angajamente 
traduse în fapte

...... : ★

l-n cinstea celei de -a 7-a aniversări a 
Republicii Populare Romtae, colectivul de 
muncitori de la -uizilna „Victoria11 -Căta-n, 
și-a luat îndă diln prima jumătate a lunii 
noiembrie noi -angajamente ta întrecerea 
socialistă. Și de dalia aceasta, acest co
lectiv de muncă dovedește multă preo
cupare în traducerea ta -fapte a angaja
mentelor luate. De pildă, ptaă în ziua, de 
29 noiembrie, fumaliștiii -și-au realizat 
planul de producție pe întreaga lună în 
praporție de 102%. In fruntea luptei pen
tru -sporirea producției și îmbunătățirea 
calității fontei se -află echipa de furna- 
liști condusă de tovarășul M-oraru Ioan, 
întreaga echi|p-ă și-a depășit sarcinile de 
plan pe luna noiembrie eu 1,5 la sută.

Da secția bunurilor de larg consum 
echipa condusă de tovarășul B-ogoiș Mar- 
ttai ta perioada 1-29 noiembrie și-a de
pășit sarcinile graficului de producție cu 
50% urmată de echipa tovarășului -Csiki 
Dudovic oare lucrează la sobe negre și 
care a înscris ipe graficul de producție în 
la-Cee-ași perioadă o delpășire de 42%. In 
această -secție s-a încteput fabricarea unui 
nou produs — vane emailate pentru -băi. 
Dină în prezent au fost fabricate peste 
60 de vane. Contribuții valoroase la fabri
carea acestora a -adus echipa tovarășului 
F-elșer Budblf, care ta -a doua jumătate a 
lunii noiembrie -și-a depășit planul de 
producție cu 50%.

HUMED EMERICH 
și TĂUȚAN GH.

corespondenți voluntari

Cu planul îndeplinit 
și depășit

Muncitorii secției turnătorie de oțel din 
cadrul -Combinatului metalurgic „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej” au înscris o nouă vic
torie, -îndeplinind planul pe luna noiem
brie ta proporție de 11-0-5 la sută. Da -reali
zarea acestui succes, cele mai de seamă 
rezultate le-au adu-s echipele de l-a for
mare, printre dare -se numără -și cea con
dusă de tovarășul Ariimie Sirnion.

Pentru continua întărire economico- 
organizateiică a G. A. C. și întovărășirilor
Anul aceștia artiîț gospodăriile agricole 

■colective cât și întovărășirile agricole, da
torită muncii însuflețite a membrilor lor 
au obținut recolte mult mai bogate ca 
țăranii muncitori din sectorul individual, 
lucru ce dovedește superioritatea agricul
turii colective făcută pe întinderi mari 
de teren cu mijloace mecanizate și cu fo
losirea ultimelor cuceriri ale științei în 
domeniul -agriculturii. In unele gospodă
rii agricole .colective cum ar fi cea din 
-Stata-ndrei, s-a depășit producția medie 
la hectar a sectorului individual cu peste 
400 kgr. grâu, 500 kgr. porumb și -altele.

In toamna acestui an, pentru a asigura 
recolte sporite în anul viitor, gospodăriile 
agricole colective iși întovărășirile din ra
ionul nostru, au executat muncile agri
cole potrivit normelor agrotehnice și ta 
timpul prielnic. De pildă G.A.C. RiapOltul 
Mare, în lumina proiectului de Directive 
al celui de al II-lea Congres al P.M.R. 
și-a mărit suprafața arabilă prin desțele
nirea a 12 -hectare teren, G.A.C. Sînitandrei 
a executat arăturile aidînci de toamnă pe 
întreaga suprafață rămasă pentru însă- 
miînțările de primăvară -iar întovărășirile 
din Oristu-r și RapOlt au înisămînțait peste 
33 hectare cu grîu de toamnă în -rânduri 
încrucișate.

Pentru obținerea de recolte bogate în 
-anul viitor, altît G.A.C. rit și tatavă-răși- 

rile vor trebui -să-iși axeze iîn această pe
rioadă întreaga activitate pe o iciît mai! 
julstă întocmire a planului de producție 
pe anul 1955, factor de seamă în -asigu
rarea succesului desfășurării muncilor vi
itoare.

Planul anual de producție v-a trebui isă 
cuprindă cele mai semnificative proble
me -împărțite pe perioade. De exemplu’ 
ta perioada de iarnă o atenție deosebită 
■trebuie acordată -producției semănături
lor, conservării furajelor, îngrijirii șepte- 
ilului, etic.

O eoridiție esențială în consolidarea și 
dezvoltarea G.A.C. și întovărășirilor este 
respectarea deplină a statutului model. 
Organizațiile de bază din G.A.C. și înto
vărășirii, -au un -rOl deosebit ta educarea 
Colectiviștilor și -întovărășiților pentru 
respectarea acestuia, .pentru îngrijirea pro
prietății obștești.

O -atenție deosebită trebuie acordată 
de către Consiliul de conducere al gos
podăriei dezvoltării multilaterale a aces
teia, ținlînd seama -de specificul fiecărei 
gospodării, în așa fel ca fondul i-nldivizi- 
bil să crească neîncetat. In această di
recție este neapărat necesar ca fa Cadrul' 
gospodăriei să se creeze -anumite ramuri 
-anexe ca: crescătorii de porci, păsări, 
stupini, grădini de zarzavat, etc.

Avînd ta vedere că raionul nostru este 

un centru industrial important, oolecti- 
yele de conducere -al G.A.C. și tatovărăiși- 
r-ilor trebuie să dea o dezvoltare din ce 
ta -ce mai mare cultivării de legume și 
zarzavaturi -pentru aprovizionarea din plin 
a centrelor muncitorești: Hunedoara-, Că-. 
lan, S-imeri-a, Teliuc și Ghelar.

iGrij-a de căpetenie a colectiviștilor și 
întlcvărășițiilor trebuie -s-ă o constituie 
creșterea producției de cereale-marfă, in
diciul puterii G.A.C. și întovărășirilor și 
calității muncii.
Ținerea unei evidențe -clare a zi-lelo-r- 

muincă din G.A.C., -oferă .posibilitatea unei 
juste -aplicări -a principiului socialist de 
retribuire a muncii „de la fiecare du-pă 
capacitate, fiecăruia după muncă11. Pro
iectai -de Directive al cel-u-i de al II-lea Con
gres al partidul u-i cu privire la dezvoltarea 
agricultorii î-n următorii 2-3 ani, prevede in
troducerea pilăjii suipil-iim-ent-are în matură și 
bani pentru depășirea sarcinilor de plan. A- 
cea-stă prevedere aplicată în vi-ață de către 
comitetele de conducere a gospodăriilor co
lective v-a duce l-a o mai puterni-că cointe
resare ia colectiviștilor, ta sporire-a pro
ducției de cereale și animale.

Sporirea -proprietății obștești, buna or
ganizare a muncii, -și creșterea neiclont-e- 
niită -a nivelului de trai al colectiviștilor 
și întovărășiților, este unul din putem ic i-le 
mijloace -de atragere a țăranilor munci
tori pe făgașul agriculturii socialiste. De 
-aceea organizațiile de partid au sarcina 
să ducă o intenlsă rnluncă de lămurire 
pentru -atragerea țărănimii muncitoare ipe 

drumul gospodăriei colective și întovă
rășirii, prin -popularizarea celor -mai îna
intate metode de m-uncă și a rezultatelor ob
ținute, iprin conferințe, precum -și prin 
prelucrări ale statutului model al G.AC. 
și. întovărășirilor, explictald pe îndelete 
fiecare capitol.

In întărirea ecanomico-lorganizatorică un 
rol deosebit lîl au tehnicienii, zootehni- 
cien-ii și -agronomii diln s-ecția agricolă a 
Sfatului popular ra-ioniai, -prin îndrumarea 
permanentă a .muncii, -a aplicării celor 
miai înaintate metode de muncă. In -acest 
sens de o importață deosebită Stat cursu
rile agrozootehnice ce se -vor deschide î-n 
perioada de iarnă, cărora trebuie să le fie 
-ăsig-uir-at -un -înalt nivel, o activitate con
tinuă și o mobilizare efectivă, ca ta felul 
-acesta ele să contribuie la -ridicarea cali
ficării colectiviștilor iși întovărășiților la 
cun-oaișterea teoretică și practică a celor 
mai avansate metode de muncă.

Droiecitul de Directive ui celui de al 
II-lea Congres al P.M.R. cu privire la 
dezvoltarea agriculturii deschide cele mai 
largi perspective de dezvoltare și întă
rire a G.A.C. și întovărășirilor, -de spori
re -a producției agricole ta acestea. Orga
nizațiile de partid ta lumina acestui im
portant document -au datoria să-și inten
sifice munca pentru întărirea ec'onomico- 
•orgainizatorică a G..A.C. și întovărășirilor 
existente -și -să lupte neî-nicetat -pentru -atra
gerea țăranilor -munciitori cinstiți pe a- 
ceastă cale a belșugului și fericirii.



Presa din străinătate comentează deschiderea 
Conferinței de la Moscova

R. P. POLONĂ
VARȘOVIA (Agerpres). — P.A.P. trans

mite : Conferința țărilor europene pentru 
asigurarea păcii și securității în Europa, 
care s-a deschis la 29 noiembrie la Mos
cova, se află în centrul atenției opiniei 
puiblice poloneze. Ziarele publică la loc de 
frunte comunicatul asupra primei ședințe 
a Conferinței, declarația ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., V. M. Molo
tov și 'alte materiale Me conferinței.

R. CEHOSLOVACA
PRAG A — (Agerpres). — Opinia pu

blică din Cehoslovacia salută ou căldură 
Conferința țărilor europene pentru asigu
rarea păcii și securității în Europa și îi 
urează o activitate rodnică.

Ziarele consacră conferinței articole de 
fond și redacționale subliniind uriașul rol 
pe care ea este chemată să-1 aibă în în
tărirea cauzei păcii și securității în Eu
ropa. j

R. D. GERMANA
BERLIN {Agerpres). — Comentând lu

crările Conferinței țărilor europene pen
tru asigurarea păcii și securității în Eu
ropa, dare s-a deschis la Moscova, ziarul 
beriiinez .„National Zeitang” scrie : Statele 
iubitoare de pace din Europa discută la 
Moscova iprobleme legate de crearea unui 
sistem de securitate colectivă în Europa. 
' Un sistem de securitate colectivă în 
Europa ar izola pe orice 'agresor, 'ar în
tări suveranitatea tuturor statelor euro
pene și ar contribui la întărirea legături
lor culturale, economice și politice între 
state. El ar crea premise favorabile pen
tru rezolvarea pașnică a problemei ger

Indignarea provocată de discursul lui Churchill
LONDRA (Agerpres). — Păturile largi 

ele poporului englez sânt indignate de 
discursul ținut de Churchill la Woodford.

Ziarul „Daily Worker" relatează că se
cretarul Consiliului sindicatelor din Li
verpool, Simon Fraser, care este totodată 
secretar ai organizației locale a partidu
lui laburist a condamnat politica lui 
Churchill, oare și-a găsiit expresia în dis
cursul său de la Woodford. D—na Ham
mond, președinta organizației partidului 
laburist din Birmingham și membră a 
consiliului municipal al acestui oraș, a 
înfierat atitudinea perfidă a lui Churchill 
față de aliații din timpul războiului, de
oarece, a subliniat ea, „dacă n-ar fi fost 
rușii, noi astăzi am fi fost ștenși de pe 
fața pământului".

E. Roberta, membru în Consiliul mu
nicipal al orașului Coventry, a declarat că 
discursul lui Churchill „va provoca o ani
mozitate în relațiile dintre noi și aliații 
noștri din timpul războiului — Uniunea 
Sovietică — și aceasta într-un moment 
cînd noi, locuitorii orașului Coventry, ne 
străduim să stabilim bune relații între 
țările noastre prin schimb de delegații".

Frank Lene, președintele comitetului 
districtual al Confederației sindicatelor 
muncitorilor din industria de construcții 
de mașini și de construcții navale din ora
șul Coventry, a declarat: „Această decla
rație ca și discursul de la Fulton al lui 
Churchill, ne arată cum a început răz
boiul rece".

Organizațiile locale ale partidului labu
rist și sindicatele cer convocarea unei 
conferințe extraordinare a partidului la
burist în vederea revizuirii politicii par
tidului în problema germană în lumina 

mane și ar împiedica reînvierea militaris
mului german.

'Guvernul Adenauer, continuă ziarul, 
încearcă 'să strecoare acordurile militare. 
Acesta și guvernele puterilor occidentale 
poartă întreaga răspundere pentru politica 
lor militaristă care nu ține seama de vo
ința de pace și securitate a poporului 
german și ia celorlalte popoare din Eu
ropa.

Conferința de la Moscova, subliniază în 
încheiere ziarul, are o importanță excep
țională pentru întregul popor german. Po
porul german urmărește lucrările confe
rinței cu o deosebită -atenție și așteaptă 
ca ea să ia măsuri care să garanteze se
curitatea popoarelor iubitoare de pace. 
Poporul german este încredințat că con
ferința de la Moscova va avea o influ
ență 'pozitivă iși asupra unificării Germa
niei.

R. P. CHINEZA
PEKIN (Agerpres). — China Nouă 

transmite: Ziarul „Jenmiinjibao”, comen- 
tînd deschiderea Conferinței țărilor euro
pene pentru asigurarea păcii și securită
ții în Europa, scrie că această conferință 
constituie un pas oportun și important 
făcut din inițiativa Uniunii Sovietice. Gu
vernele S.U.A., Angliei și Franței, arată 
ziarul, se împotrivesc din răsputeri sta
bilirii unui sistem de securitate colectivă 
în Europa. Ele nu numai că nu iau parte 
la conferință, dar exercită presiuni asu
pra altor țări din Europă, în scopul de a 
le împiedica să 'participe la conferință.

Poporul chinez și popoarele Asiei, sub
liniază „Jenm'injiba'O”i, se preocupă nu nu
mai de pacea în Asia, di manifestă grijă 
și pentru pacea în Europa, simpatizând 
cu popoarele europene și sprijinind lupta 
lor pentru seouritateaitea colectivă. Po

recunoașterilor făcute de Churchill în 
discursul său de la Woodford.

★
PARIS (Agerpres). — Declarația lui 

Churchill care a arătat că încă în timpul 
războiului împotriva Germaniei hitleriste 
ei a dat ordin lui Montgomery să depozi
teze armele germane în vederea luptei 
împotriva Uniunii Sovietice, n-a fost co
mentată pe larg de presa pariziană, dar 
puținele comentarii apărute trădează 
adânca neliniște a opiniei publice franceze.

Mărturisirile lui Churchill au provocat 
o deosebită derută și confuzie în rândurile 
comentatorilor politici oare se pronunță în 
favoarea înarmării Germaniei occidentale. 
Ziarul „Figaro", care se pronunță pentru 
Crearea de forțe armate vest-germane, 
este deosebit de neliniștit de „măsura în 
care declarația lui Churchill va îngreuna 
ratificarea acordurilor de la Paris".

Ziarul recunoaște în continuare că de
clarația premierului englez a stîrnit un 
val de nemulțumire în Anglia.

Ziarul „Combat ' scrie că „sinceritatea 
internațională a lui Churchill este dăună
toare relațiilor dintre Apus și Răsărit".

Ziarul „France Soir" subliniază că de
clarația lui Churchill a provocat atacuri 
atât de vehemente din partea întregii 
prese engleze, Cum nu a cunoscut el ni
ciodată de-a lungul întregii sale cariere. 
Ziarul consideră că mărturisirile lui 
Churchill au produs asupra opiniei pu
blice engleze „un efect asemănător unui 
șoc electric".

★
DELHI (Agerpres). — Biroul indian de 

informații transmite comentariile presei 
indiene în legătură cu declarația făcută 

de Churchill la Woodford.

porul chinez salută deschiderea 'Conferin
ței țărilor europene pentru asigurarea pă
cii și securității în Europa și este ferm 
încredințat că această conferință va a- 
djuce o contribuție uriașă la cauza păcii 
și securității popoarelor din Europa șl 
din întreaga lume.

ITALIA
ROMA (Agerpres). — Ziarele democrate 

italiene publică articole consacrate des
chiderii conferinței de la Moscova a ță
rilor europene pentru asigurarea păcii! 
și securității în Europa.

Ziarul „Unita" publică un articol în 
care scrie între altele: „Uniunea Sovietică 
dorește, mai presus de orice, tratative în 
problema germană în vederea restabilirii 
unității Germaniei, precum și tratative în 
problema organizării unui sistem de se
curitate colectivă europeană către să ducă 
la încetarea politicii creării de blocuri mi
litare ostile și la deschiderea unei nod) 
ere de .colaborare rodnică între țările con
tinentului european.

In calea acestor țeluri se află 'însă înar
marea germană. Conștientă de răspunde
rea care îi revine, Uniunea Sovietică a 
declarat că în fața unei asemenea ame
nințări ea niu va rămlîne pasivă. In cazul 
cînd acordurile de la Paris vor fi ratifi
cate, U.R.S.S., 'împreună cu toate cele
lalte sttate preocupate să-și asigure sec i- 
ritatea, va trebui să recurgă la măsuri1 
de apărare.

Ziarele „Avânți" și „II Paese" sublinia
ză că în timp ce Uniunea Sovietică și ță
rile de demodrație populară vor să dis
cute despre problemele securității euro
pene, puterile imperialiste refuză acest 
lucru.

Referindu-se la cuvintele lui Churchill 
cu .privire la pregătirile pe care le-a fă
cut în anul 1945 pentru operațiuni co
mune cu germanii împotriva armatei so
vietice, ziarul „Amrâta Bazar Patrika" 
scrie: „Intr-un anumit sens, ei (Churchill 
— N.R.) este mai răspunzător decât ori
cine pentru războiul rece care constituie 
o trăsătură caracteristică a vieții inter
naționale din Ultimii ani".

Ziarul „Times of India" scrie : „Intr-un 
moment cînd toate cercurile sînt animate 
de puternica dorință de a crede în reali
tatea coexistenței, tot ce se propune în 
sens contrar este, în mod firesc, inoportun 
și nepopular.

Creînd impresia că puterile occidentale 
nu intenționează câtuși de puțin să în
cerce înfăptuirea coexistenței, sir Winston 
Churchill a făcut un prost serviciu de
mocrației și păcii".

Ziarul „Hindustan Standard" caracte
rizează declarația lui Churchill Ca fiind 
„fără doar și poate nerezonabilă". Tre- 
cînd în revistă istoria ultimului război 
mondial, ziarul amintește manevrele for
țelor reacționare din Europa : „Mărturi
sirea făcută de sir Winston în legătură 
cu politica aliaților occidentali față de 
Germania, nu este o fantezie. Ea este 
strîns legată de istoria diplomației euro
pene din anul 1917... Cei care s-au bucu
rat în anul 1945 de înfrîngerea Germa
niei, simt în legătură cu actuala mărtu
risire a lui Churchill că au fost înșelați. 
Iar cei care ar vrea în prezent să atragă 
Germania de partea lor, în calitate de 
aliată împotriva Rusiei, vor suferi, pro
babil, în viitor cei mai mare șoc' din 
viața lor".

Creșterea mișcării greviste 
în Statele Unite

NEW YORK (Agerpres). — Presa pro
gresistă din S.U.A. relatează despre creș
terea mișcării greviste în această țară, în 
urtma politicii de scădere a salariilor și 
de concedieri dusă de monopolurile ame
ricane.

Drept răspuns la hotărârea patronilor 
de a reduce salariile, 5.000 muncitori de 
la uzina de utilaj electric „Wagner Elec
trica! Manufacturing Company" și 2.200 
muncitori de la uzina „Emerson Electric", 
ambele diin Saint Louis (Missouri) au de
clarat grevă. La uzina „Emerson Elec
tric", unde muncitorii au format pichete 
de grevă în ciiudia ■interdicției patronilor, 
cinci greviști au fost arestați.

'Cei 3.500 muncitori de la uizina „Kohler" 
diin Sheboygan1 (Milwaukee) se află de 
șapte luni în grevă pentru a Obține în
cheierea unui contract colectiv echitabil. 
Greviștii de la „Kohler", care sânt mem
bri ai sindicatului unit al muncitorilor 
din industria de automobile (U.A.W.) afi
liat la C.I.O., sînt sprijiniți în lupta lor 
de sindicatul unit al electricienilor și al 
muncitorilor din industria de radio și 
mașini (U.F.), sindicat independent, ca și 
de alte organnlzații sindicale afiliate la 
C.I.’O. și A.F.L. care 'au format un comitet' 
pentru ajutorarea greviștilor.

De la 30 septembrie, 1.400 muncitori de 
la fabrica de laime de ras din New York 
a firmei „American Safety Razor Comp." 
se află în grevă în semn de protest îm
potriva unei clauze oneroase pe care pa
tronii intenționează s-o includă în con- 
tinaCtul colectiv. Potrivit acestei clauze, 
muncitorii trebuie să se oblige de a nu 
opune niiai o rezistență mutării fabricii 
în sud, unde salariile sînt mult mai scă
zute. Mutarea fabricii ar însemna Con
cedierea tuturor muncitorilor. Acțiunea 
greviștilor a determinat autoritățile din 
New York să ceară conducerii firmei 
„American Safety Razor Comp.” să re
nunțe la mutarea fabricii în sud.

Un vapor danez bombardat 
de gomindaniști

HAGA (Agerpres). — Postul de radio 
Hilvarsum a transmis următoarea știre: 
La Hongkong a sosit nava de transport 
'daneză „Emilia Miersk", care la 28 no
iembrie a fost supulsă la 80 de mile est 
de portul Amoi, unui foc de artilerie din 
partea bateriilor de coastă gomindaniste. 
Căpitanul vasului a declarat că înainte 
ca bateriile de coastă să fi deschis focul, 
de-asupra navei a zburat un avion, Nava 
n-a suferit nici o avarie de pe urma pom- 
b ard'amentului.

Nava daneză efectuează curse regulate, 
între Japonia și țările din sud-estul Asiei.

P E S QURT

• La 28 noiembrie a.c. a fost semnat 
ia Kabul un protocol cu privire ia schim
bul comercial între U.'R.S.S. și Afganistan 
penitau o nouă perioadă de timp.

• La Delhi s-a deschis cea de a doua 
conferință pe întreaga Indie a Asociației 
pentru relațiile culturale indianoHSOvie- 
tiCe. La .invitația asociației, la lucrările 
conferinței participă o delgație a VOKS- 
uluil, în frunte cu academicianul Țițin.

• In cursul zilei de 29 noiembrie a în
ceput în fața unui tribunal militar din lo
calitatea Udja, procesul intentat unui grup, 
de 96 patrâoți marocani, deținuți de auto
ritățile franceze încă din luna august 
1953.

• Furtuna care bîntuie fără încetare de 
două zile în Oceanul Atlantic, în apropierea 
coastelor Angliei, continuă să devasteze re
giuni întinse din partea de vest a țării. 
Vântul care suflă cu o intensitate de 
'120-125 kilometri pe oră a distrus toate 
liniile de comunicație telefonică și telegra
fică din această regiune, pricinuind în a- 
celași timp pagube însemnate semănături
lor. Traficul fluvial și maritim din vestul 
țării este 'întrerupt aproape în întregime..
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