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Să gospodărim cu socoteală 
fondul de asigurări sociale!

In fabrici și uzine, în mine, în schelete 
petrolifere, pe șantierele de construcții, la 
sate, oamenii muncii desfășoară ou avânt, 
sub conducerea partidului, opera de con
struire a socialismului. Pătrunși de ideea 
c'ă scoipuil producției socialiste este omul 
cu nevoile sale, că grija pentru om sită la 
baza politicii partidului și guvernului, ei 
muncesc ou abnegație pentru îndeplinirea 
planului de stat, contribuind prin munca 
lor la dezvoltarea economică a țării ■>— te
melia ridicării necontenite a nivelului de 
trai, a sporirii capacității de apărare a 
patriei noastre.

Una din marile realizări ale regimului 
democrat-popular pe dalea ridicării nive
lului de trai al celor ce muncesc, o con
stituie asigurările sociale de stat. In anii 
din urmă, asigurările sociale din țara 
noastră au luat o mare dezvoltare. Dato
rită avântului economiei naționale, statui 
celor ce muncesc a avut posibilitatea să 
repartizez®, am de an, din venitul națio
nali, sume din oe în ce mai însemnate 
pentru asigurările sociate. Numai în acest 
an, pentru asigurările sociale, au fost 
alocate circa 1.600.000.000 lei, adică de 
2,5 ori mai mult deeît în anul 1949. Ace
ste fonduri sînt cheltuite în scopul apă- 
rării sănătății muncitorilor și funoționiari- 
ilor, al îmbunătățirii continue a profilaxiei 
și tratamentului medical, pentru plata aju
toarelor de boală și a pensiilor, pentru 
odrotirea mamei și copilului, pentru crea
rea unor condiții din ce în ce mai bune 
de odihnă și tratament în stațiunile bal- 
neo-cliimiaterice. Fondurile pe oare statul 
celor ce muncesc le pune la dispoziția 
oamenilor muncii, prin asigurările sociale, 
precum și celelalte alocări din buget 
pentru satisfacerea diferitelor nevoi de 
ordin sooial-cultural, constituie un adaos 
substanțiali la salariile muncitorilor și 
funcționarii-- noastră.

Sistemul ... asigurărilor sociale
0in țara noastră se deosebește ca de la 
cer la pământ de cel din anii regimului 
bunghezo-moșieresic. In trecut, asigurările 
sociale — ale căror fonduri erau rea
lizate în deosebi prin rețineri din sala
riile de mizerie ate muncitorilor și func- 
[țieniarillor — constituiau un mijloc de je
fuire a celor ce muncesc. Pe atunci mun- 
iditorii și funcționarii erau lipsiți de posi
bilitatea de a-și îngriji sănătatea, fiind 
nevolți să cheltuiască o bună parte din 
Salariile lor de mizerie sau să-și vîndă 
lucrurile din casă, pentru a putea plăti 
doctorul sau a-și Cumpăra medicamentele 
necesare. In timp ce muncitorii mureau 
cu zile, neavînd asigurată asistența me
dicală gratuită, de ajutoare în caz de boală 
prin diferite hoții, din fondurile asigură
rilor sociale.

Regimul democrat-popular a schimbat 
în mod rad'cal lucrurile și în privința asi
gurărilor sociale. Oamenii muncii se 
bucură acum din plin de asistență me- 
dtaailă gratuită, de ajutoare în caz de boală 
și accidente, de concedii medicale plătite, 
ajutoare de naștere, etc. ; a crescut mult 
■numărul paturilor în spitale, a sporit 
numărul policlinicilor, s-<a îmbunătățit 
Calitatea îngrijirii medicale a oamenilor 
muncii. An de an, un număr din de în ce 
mai mare de oameni ai munci siînt trimiși 
să-și petreacă concediile și să-și întărea
scă sănătatea în frumoasele stațiuni bal- 
neo-diimaterice ale țării.

încredințând sindicatelor sarcina de 
răspundere de a administra însemnatele 
suime alocate asigurărilor sociale, statul 
democrat-popular a dat putință oamenilor .•

(Continuare in pag. S-af,, . j

Sîntem hotărîțisă apărăm pacea 
și securitatea patriei

Pentru ca nimeni să nu mai cunoască ororile războiului
Sânt unul din milioanele de europenii 

care am suferit ororile săvârșite de fas
cismul german în cel de al doilea răz
boi mondial.

In amintirea mea este încă vie ima
ginea celor ohmuiți și torturați de hiene
le S.S.-uiui german în lagăr, unde au dis
părut mii de vieți, mii de oameni cinstiți 
care se ridicaseră împotriva cotropirii 
fasciste.

Dar, iată că după 9 ani de la înfrângerea 
fascismului german, imperialismul mon
dial renaște din nou prin acordurile de 
la Londra și Paris, aceeași hienă aure a 
mînjiit cu sânge întreaga Europă. Oare 
domnii de la Londra și Paris au uitat 
că însăși țările lor au avut de suferit de 
pe. urma fascismului german ? Oare ei nu-și 
mai amintesc că multe orașe au fost 
rase de pe suprafața pământului de ace

Dorim să trăim în pace
îmi aduc aminte destul de bine că la 

noi în sat în timpul celui de al doilea 
război mondial dezlănțuit de hitleriști, nu 
era casă în care să nu sălășlui ascii dure
rea și jalea. Din întreaga țară milioane 
de oameni cinstiți și-au jertfit în acest 
război viața pentru a ne aduce această li
bertate de care ne buourăm astăzi. Insă, 
dorința noastră de a trăi o viață pașnică 
nu le-a fost niciodată pe plaic imperia
liștilor americani și englezi. Ei dovedesc 
aceasta pe față, prin pregătirile pe care le 
fac pentru reînvierea militarismului ger
man în scopul deslătnțuirii unui nou răz
boi care să le asigure profituri uriașe. 
Să nu creadă însă pregătitorii unui nou 
război că ne vor putea abate din drumul 
pe care astăzi pășim alături de milioane 
de oameni dărora le este scumpă pacea ! 
Nu, niciodată nu vom face acest lucru; ci 
dimpotrivă vom întării prin fapte luipta 
pe care o desfășoară oamenii muncii pen
tru menținerea și consolidarea păcii.

Eu prin munca mea de zi cu zi ală
turi de ceilalți membrii ai gospodăriei

An de an se schimbă tot mai mult as
pectul vechiului oraș Hunedoara. Peste tot 
se ridică noi clădiri sociale, apar noi con
strucții industriale care măresc necontenit 
pulberea economică a orașului. Toate 
schimbările poantă în ele mărturia mun
cii pașnice și creatoare prin oare oamenii 
muncii din Hunedoara, alături de întregul 
nostru popor, făuresc viața nouă.

Concomitent ou acestea însă, Se face tot 

iași militarism, pe cane cu mumiile lor îl 
făuresc astăzi ?

Acum, după 9 ani, hotărârea mea a ră
mas nestrămutată.

In decursul acestor ani am luptat în 
rânduirile partidului pentru menținerea 
păcii, .pentru înflorirea patriei noastre.

Prin lupta mea pe frontul producției, 
prin voința nestrămutată de pace, voi 
spune Nu ! — hotărât, planurilor de reîn
viere a militarismului german. De aceea 
susțin din toată inima Declarația de la 
Moscova a guvernelor ce au participat la 
conferința pentru asigurarea securității 
colective în Europa, declarație menită să 
asigure pacea, să dea o lovitură nimici
toare a celor dare vor încerca să atenteze 
ia securitatea ei.

FARCAȘ VASI'LE 
director al Intrqprinderii 401 Construcții

noastre colective, mă voi strădui să smul
gem pământului roade tot mai bogate. 
Anul acesta de pildă, gospodăria noastră 
a realizat o recoltă bogată de grâu,. po
rumb, Cartofi și ol te culturi. Munca noas
tră în colectivă a răsplătit pe fiecare co
lectivist pentru o zi -muncă cu cîte 4,193 
kg. grîu, 4,180 kg. porumb, 3,600 kg. car
tofii și altele. Iată deci că în locul mize
riei și foametei la care vor să ne con
damne din nou cei de încearcă să des- 
lănțuie cel de al 3-lea război mondial, 
noi ne bucurăm din plin de rodul muncii 
noastre și sîntem de drept stăpânii ei.

Ne este dragă pacea f iindcă știm că prin 
ea vom avea asigurată liniștea deplină 
pentru a construi și pe mai departe viața 
lipsită de griji. De aceea vom ști să o a- 
părăm la nevoie așa cum arată Declarația 
țărilor europene, participante la conferin
ța de la Moscova pentru asigurarea păcii 
și seduriității colective în Europa.

ANDRĂȘEL STELIAN 
președintele G.A.C. „Viață Nouă“ 

Sînt andrei

mai mult simțită grija pe clare partidul 
și guvernul nostru o acordă îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale oamenilor muncii.

In foto (stingă): un mare număr de 
muncitori, tehnicieni și funcționari din ca
drul I.C.S.H.-ului, i-au masa la cantina 
întreprinderii, de la Orașul muncitoresc 
unde sî-nt serviți curat, convenabil, cu mîncaire 
consistentă. Printre aceștia se numără și 
tâmplarul Barbu Gheorghe, maistrul mon

Nicofae Labiș 

B l E S TEM

Nici cînd durerea-n timp nu se îngroapă... 
La Mărășești, sub ploaia ca un plins, 
în șanțul plin cu singe și cu apă 
bunicul meu privirile și-a stins.
Vestit-au surda-i trecere în moarte \ 
obuzele nemțești cu foc păgîn 
și foc păgin și schije iuți și sparte • 
i-au înfundat obtizele-n plămin.

Pe cîmpul Turzii, pârjolit de sete, 
Cu-nțepenite trupuri de soldați, 
Lăsat-a tata-n sunet de trompetă 
Puterea bărbătească-a unui braț.
Eu n-atn să uit scrisoarea lui vreodată, 
Parcă și-acum în palme o mai string - 
Scrisoarea iui cu slova tremurată, 
Ce-a scris-o în spital cu brațul sting !

Sînge la fel cu singete ce bate
In tîmpla mea, pe cîtnp de luptă-a curs - 
A curs prin brațul zdrențuit al tatii, 
Prin inima bunicului răpus.
Și-a fumegat apoi sub bolți de zare
Fum alburiu cu pilpîit contur
Ce s-a-mpletit pe cer cu fumul mare 
Zbucnit din Maidanek și Oradour.

Valeți ai morții, cunoscut vi-i vouă 
Că tata are încă-un braț întreg. 
Că tefere nii-s minile-amindouă 
Și gîndurile mele înțeleg.
Vi-i cunoscut — Germania mai are 
Destui copii născyți spre a trăi. 
Doriți distrugerea îngrozitoare
Pămîntu-n plîns și-n scrum a-1 potopii j;

Eu vă blestem în numele durerii
Ce-a ros în noi cu asprii ei acizi T*
Vă pălmuiască minecile goale 
Zbătute-n vînt a mii de invalizi! 
Mîncarea vi se facă scrum în gură 
Și groaza să vă ciocănească-n uși I 
Să vă frîmînte visele, cu ură, 
Scheletele flăcăilor răpuși !

Eu vă blestem în numele vieții
De frămîntări, ce-o ducem fericiți,
Să nu puteți să rîdeți, nici să plîngeți.
Să nu puteți uri, șă nu iubiți!
Să n-aveți noapte și nici zi cu soare,
Să n-auziți nici să rostiți cuvint.
Să duceți traiul pulberii hoinare 
Și-al nourilor fugăriți de vint!
Cînd peste nepăsarea gropii voastre 
Uitarea-și va așterne sur zăbun, 
Abia atunci au să se ostoiască 
Miniile blestemului ce-l spun!

telor Coban Ștefan și Szblosy Gheorghe 
șeful secției de tineret de la atelierele 
centrale de reparații.

(Dreapta): un asipeot din Orașul mun
citoresc. In actest bloc locuiește maistrul 
tnonteor Coban Ștefan. Asemeni lui, bi
narul Barbu Gheorghe, Szolosy Gheorghe 
și mulți alți muncitori constructori lo
cuiesc în confortabile apartamente de le 
Orașul muncitoresc.



Cuvîntul fruntașilor din agricultură
Am cules 3.200 kg porumb-boabe la hectar

însemnări

,,Marinicii“ Com bin at silui
Pe la noi prin Săulești, cum e obiceiul în 

fiecare toamnă, țăranii muncitori execută 
pe suprafața rămasă pentru însămînțările de 
primăvară, „ogorul de toamnă”, sub oare 
îngroapă 20—30 căruțe de gunoi de grajd 
la hectar. Eu m-am numărat printre cei 
care am făcuit „ogorul de toamnă” sau a- 
rătură adâncă de toamnă, cum îi spune 
în agrominim, la adîncime de 20 cm. In 
primăvară, cînd s-a apropiat timpul se
mănatului, am anat din nou suprafața ce 
o planificasem pentru însămânțatul po
rumbului, am grăpait-o pentru a sparge 
gliile mari de pământ și pe urmă, în pri
ma jumătate a lunii aprilie, am însămân
țat porumbul. Boabele pentru sămânță 
le-am ales de pe cei mai buni și sănătoși 
știuleți pe csre încă din toamna trecută 
i-am selecționat și așezat la uin loc ferit 
de umezeală.

Prima prașilă am făcut-o cînd porum
bul avea 5 frunze. In primul rând am fo
losit prășitoarea trasă de dai, apoi am în
ceput prășii a eu sapa, în așa fel ca pe

Cum am obținut 52.000 kg sfecla la hectar
Anul acesta am semănat 10 arii cu sfe

clă, într-un loc ne îngrășat dar asolat. Pe 
această suprafață nu a mai fost însămîn- 
țată sfedă de mulți ani și fiindcă atunci 
cînd a fost însămânțată nu dăduse recolte 
bune, toți țăranii muncitori din sat în
tâmpinau cu neîncredere ideea de a însă
mânța această suprafață cu sfeclă. Nu 
m-am descurajat și am pornit hotărît să 
demonstrez țăranilor muncitori din sat 
că pe un pămînt bine asolat, bogat în 
fosfați și materii azotoase voi obține o 
producție frumoasă de sfeclă.

Pentru realizarea acestui obiectiv am 
făcut arătura adîncă de toamnă la apro
ximativ 20 cm. adîncime, iar primăvara 
am arat din nou acest teren. Astfel pe 
suprafața bine afinată, am însămânțat sfe
cla în rânduri cu o distanță între ele de 
70 cm., pentru a-mi da posibilitatea să o 
prășesc mecanic. Odată răsărită planta, 
principala atenție am dat-o îngrijirii. 
Prima lucrare ce am executat-o a fost 
prășitul mecanic după oare am să.pat-o 
cu sapa și am făcut răritul provizoriu. 
La a doua prașilă (mecanică și cu sapa)

CIFRE Ș
• Cri.-,an Anton, țăran muncitor cu 

gospodărie individuală din Bîrcea Mare, 
e obținut anul acesta o producție me
die de cartofi de 14 000 kg. la hectar. Pro
ducția mare obținută de gospodăria sa 
este urmare a muncilor făcute după mini
mele agrotehnice pe care le-a respectat cu 
strictețe

• Lotul de pămînt însămânțat cu po
rumb anul acesta de către deputatul Fur
ca losif (Man.tu) din comuna Cristur, a

Oe ce țin oamenii muncii la regimul democrat-popular
Condus' cu înțelepciune de partid, poporul nostru a obținut in acești ani atî- 

tea realizări economice, culturale și sociale, cit nu au fost în stare regimurile ex
ploatatoare să realizeze în zeci și zeci de ani.

Raionul Hunedoara de pildă, a cunoscut in anii puterii populare o continuă 
înflorire, atît în mediul orășenesc cit și în cel sătesc. Iată mai jos cîteva cifre 
care vorbesc despre acest lucru :

— 21 SATE ELECTRIFICATE. Dacă în 
trecut pentru țăranii muncitori din sate
le raionului nostru, electrificarea era un 
vis irealizabil, în anii puterii populare 
acest vis a devenit realitate. Printre sa
tele luminate de „Lampa lui Uici” se nu
mără : Hășdat, Petreni, Tâmpa, Minereu, 
Boș, Plop, Lingina și multe altele. In 
curs de electrificare se găsesc satele de 
munte Goleș și Cerișor.

— 11 SATE RADIOFICATE. Nici vor
bă nu putea fi despre radioficare sub re
gimurile burghezo-moșierești. Azi, în a- 
feră de centrele muncitorești ale raionu
lui, au fost radioficate numeroase sate, 
printre care: Cerna. Cinci ș, Teliuicul In
ferior, Teliucul Superior, Sîntandrei, Său
lești.

lîngă firul de porumb să nu mai rămână 
alte buruieni. încă de la această prașilă 
am executat și răritul porumbului lă
sând numai firele cele mai mari și sănă
toase.

A doua prașilă, am făcut-o mai devre
me ca de obicei, din cauză că tâmpul plo
ios ușurase creșterea buruienilor și în a- 
taș timp și a porumbului. Cu această oca
zie l-am rărit din nou în așa fel ca dis
tanța între firele de porumb să fie de 
aproape un pas de om. Cînd porumbul 
atinsese înălțimea de 60-70 cm. pe lîngă 
firul principal au început să crească și 
alte fire care se hrăneau de la rădăcina 
lui împiedicîndu-i dezvoltarea. Aceste fire 
le-am smuls și folosit la hrana vitelor.

Toamna cînd am terminat recoltatul am 
însilozat porumb frumos și sănătos cu o 
greutate totală de pe un hectar, de 3.200 
kg. sau 6—7 căruțe bine încărcate.

LĂDARIU PETRU 
țăran muncitor din satul

Săulești

am executat încă un rărit lăsând numai 
sfeclele bine dezvoltate în așa fel ca dis
tanța între ele să fie de 25—30 cm. Cînd 
am văzut că sfecla a început să se dez
volte în proporții neobișnuite, am execu
tat a 3-a prașilă și am rărit-o din nou 
lăsând o distanță între fire de 35-40 cm 

Datorită faptului că anul acesta a plouat, 
foarte mult, am fost nevoit să execut 
încă două prașile mecanice și cu sapa 
pentru a rupe pojghița ce se năștea după 
fiecare ploaie. In felul acesta sfecla a 
avut în permaneță aerisire, iar ploaia 
ulterioară, condiții ca să pătrundă pînă la 
rădăcină.

In acest fel sfecla a avut posibilitatea 
să se dezvolte foarte bine atingînd lungi
mea de 45—50 cm. cu un perimetru de 
peste 60 cm

In toamnă cînd am terminat recoltatul 
de pe cele 10 arii însămînțate, am obți
nut 5,200 kg. ceea ce înseamnă 52.000 kg. 
la hectar. PETER IOAN

țăran muncitor din satul
Cristur

I FAPTE
produs mai mult. 1.800 kg. porumb boabe 
a fost recolta obținută în urma muncii 
făcută bine și la timp.

• Biro losif, țăran muncitor din comuna 
Pești șui Mare, a sporit simțitor recolta 
de cartofi din anul acesta. Perseverent în 
respectarea minimelor agrotehnice pe 
care le-a cunoscut cât și pe cele învățate 
de la tehnicienii agricoli, el și-a muncit 
bine pămîntul reușind să scoată 13.000 kg. 
de cartofi la hectar.

— 12 CĂMINE CULTURALE CON
STRUITE. Cultura pătrunde tot mai mult 
în satele noastre. Despre acest lucru ne 
vorbesc țăranii muncitori din Rapolt, Cri- 
șeni, Tîmpa, Nădăștia Superioară și din 
alte sate, unde s-au construit cămine cul
turale. Aceasta, fără să mai vorbim de 
faptul că încă șapte cămine sânt în con
strucție.

— 9 ȘCOLI CONSTRUITE. Datorită a- 
cestua fapt copii țăranilor muncitori din 
satele Cemișoara Flores ii, Grid, Chitid, 
Roda, Dăbîca și din altele, numai sînt 
nevoiți să meargă în satele învecinate la 
școală.

Alte 11 școli sânt în construcție în satele 
Vălari, Poenița Tomii, Cutrpem, Poiana 
Răehițelii, Păroasa, Hășdat și în altele.

Se găsesc unii din aceia care susțin sus 
și tare că renumitul cîntec satiric „Ma- 
rindcă” — care a îndreptat multe lucru
ri în rîndul celor ce s-au recunoscut în 
versurile lui — numai e de actualitate, a 
devenit plictisitor etc. Printre aceștia se 
găsesc și membrii comitetului de între
prindere din Combinatul metalurgic „Gh. 
Gheorgh iu-Dej “.

Realitatea însă, este că aceștia nu au 
dreptate. După cum nu există pădure fără 
uscături, tot așa nu există întreprinderi, 
instituții și chiar secții, fără chiulangii. 
Cu alte cuvinte, fiecare are „marinicâi1* 
săi. Și fiindcă printre cei ce susțin acea
stă teorie falsă — inactualitatea cântecului 
„Marinică" — credem că se numără și 
membrii comitetului de întreprindere din 
Combinat, sîntem nevoiți să argumentăm 
această părere.

De regulă în Combinat, muncitorii oare 
lucrează în schimbul de dimineață intră 
în serviciu la ora șapte cînd sună sirena 
începutul schimbului și nu-1 părăsesc pînă 
la orele 15 cînd aceeași sirenă sună sfâr
șitul schimbului. Majoritatea covârșitoare 
a muncitorilor din Combinat se conformă 
acestei reguli. Cu toate acestea mai sînt 
unii — e drept puțini la număr, dar sînt 
— pentru care sirena nu are aceiași se
mnificație. Ei vin la serviciu cu întâr
ziere și—1 părăsesc mai devreme. Pe aceș
tia îi întâlnești de obicei la poarta combi
natului, după ora șapte, „tocmindu-se” cu 
portarii care nu-i lasă să intre, cu toate 
că pe cei care mai vin pînă la ora 7 și 
10 minute îi mai trec cu vederea

Cert este că nici portarii nu ar fi așa 
răi cu „întârziații" dar, sau văzut trași 
pe sfoară. In fiecare zi „întârziații" sîrit 
aceiași. Mai mult decît atît, tot ei sânt 
și primii la ieșire.

Este ora 14 și 45 minute 14 și 50 mi
nute, nic- n-a sunat sirena și ei se înco
lonează deja pe aleea ce duce către poartă. 
Se string în grupuri, căci vorba ceia „cine

Pînă cînd atîta nepăsare ?

Alături de localnici, în instituțiile și în
treprinderile din Hunedoara lucrează un 
mare număr de muncitori de prin îm
prejurimi, care călătoresc cu trenul, în 
special pe distanța Sime-ria-Hunedoara și 
retur. Faptul că sînt nevoiți să facă de 
două ori pe zi acest drum, a încetat de mult 
să constituie pentru aceștia o greutate, de
venind obișnuință. Nu înseamnă însă, că 
odată cu aceasta, muncitorii s-au obișnuit 
și cu restul greutăților pe cere le întâm
pină în timpul călătoriei.

Să luăm întâi formarea garniturii de 
pildă, care circulă pe distanța Simeriia- 
Hunedoara și retur. Din primul moment 
iese în evidență formalismul și birocra
tismul pe care îl întrebuințează S.E.F.- 
ul din Simetria atunci când întocmește a-

Din sala tribunalului

Tribunalul popular al raionului Hune
doara, prin sentința penală nr. 3.691 din 
8 decembrie 1954, a condamnat pe incul- 
patul Crișan loan, fost gestionar ta între
prinderea de Construcții Speciale Hune
doara, sectorul Cătan, ta 5 ani înahisofiu»

se aseamănă se adună", și mai discută de 
ele lor, pînă la orele 15 cînd, dau buzna 
pe poartă.

— Ei — și-au zis atunci portarii, lă- 
muirindu-se. Ăștia sînt codașii, chiulan
gii, în cîteva cuvinte „de alde Marinică".

In ori și ce caz, să nu vă așteptați să 
găsiți printre aceștia pe oțelairuil Bîrlea 
Tralan și fuimalistuil Schwaicoffer Abel, 
pe laminatorul Pelenici loan și oțelarul 
Haiduc Florian sau pe alții de genul a- 
cestora. Nu! ei sânt la posturi la această 
oră și își fac conștiincios datoria.

întârziații la intrare și grăbiții la ieșire 
sânt marindciii. Marinicii combinatului. Fie 
că îi cheamă Bar tuș Alexandru de la de
pozite și magazii, sau Balog Viorel de la 
C.F.U., Aramă Gheorghe de la fier vechi, 
sau Stoica Teodora de la construcții me
talice, toți sînt marinici. Au un singur 
nume : Marinică.

Și când ne gândim că toată naveta a- 
ceaste a marinicilor se petrece în fața și 
sub nasul comitetului de întreprindere, 
cum să nu-i numărăm și pe membrii, a- 
cestui comitet printre cei ce susțin înmor
mântarea cântecului Marinică ?

ceastă garnitură. Numărul foarte mic de 
vagoane, în comparație cu marele număr 
de călători dovedește fără portiță de scă
pare, acest lucru. Astfel, o bună parte din 
muncitori sînt nevoiți să călătorească pe 
scările vagoanelor, pe tampoane sau pe 
intervalele dintre vagoane, înfruntând 
ploaia și frigul, fiind expuși accidentelor. 
Nu-i vorbă căci chiar și „norocoșii” care 
apucă câte un loc în vagon nu o duc cu 
mult mai bine, în comparație cu acei 
de pe scări sau tampoane. Vagoanele 
nu sînt încălzite, o parte din geamuri nu 
se închid fiind stricate, fără să mai vor
bim de faptul că puține sânt vagoanele 
care au becuri electrice.

De asemeni în gara Hunedoara, deși 
există trei case de bilete, funcționează 
numai una. Și aceia se deschide cu cîteva 
minute înainte de plecarea trenului, da
torită cărui lucru, de fiecare dată răm.în 
numeroși călători pe jos, deoarece nu pot 
Cumpăra bilete.

Este lesne de înțeles că o asemenea gar
nitură periclitează în primul rînd sănă
tatea călătorilor și dă naștere ta acciden
te. Față de toate acestea în afară de 
S.E.F.-U1 Simeria atât tovarășul Metișan 
Aurel, șeful stației Hunedoara cît 
și tovarășul Melencovici șeful stației Sl- 
meria au o atitudine lipsită de răspun
dere. Pe bună dreptate muncitorii se în
treabă : pînă când această atitudine ?

corecționială, și ta 2 ani interdicție cored- 
țională, pentru faptul că acesta în funcția 
ce o deținea a delapidat suma de 18.244 
lei — sumă pe Care a folosit-o pentru in
terese personale fără a putea justifica 
această lipsă.

, ■ c
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Să îmbunătățim munca culturai-sducativă in rîndul muncitorilor
In lupta pe care colectivele de munci

tori, ingineri, tehnicieni și funcționari 
din întreprinderile patriei noastre o duc 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la 
toți indicii, organizațiile sindicale au da
toria ca prin mobilizarea acestora, să con
tribuie activ la înfăptuirea măsurilor luate 
de partid și guvern în vederea dezvoltării 
continue a întregii economii naționale și 
îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 
ce muncesc.

Folosind cu multă pricepere diferitele 
mijloace cultural-educative cum ar fi: 
duhurile, colțurile roșii, bibliotecile, echi
pele artistice și alte mijloace pe care le 
au la îndemână, organele sindicale din 
fiecare întreprindere trebuie să sprijine 
desfășurarea întrecerii socialiste, să educe 
muncitorii și tehnicienii în spiritul dra
gostei față de muncă și de avutul ob- 
(Ștesc, să creeze o puternică opinie munci
torească împotriva leneșilor și Chiulangi- 
Mar, precum și a celor ce frânează mer
sul nostru înainte.

In Combinatul metalurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej” Hunedoara, acolo unde comite
tele de secții, sprijinite de membrii comi
tetului de întreprindere au depus tot in
teresul pentru creșterea conștiinței socia
liste a muncitorilor, populariziînd și extin
zând prin toate mijloacele experiența înain
tată a fruntașilor în producție, roade
le nu au întârziat să se arate. Un exemplu 
elocvent în această direcție, ni-1 prezintă co
mitetul de secție din cadiul secției mecanice. 
Organizând ținerea de conferințe tehnice 
de către fruntașii în producție, ca de pil
dă, conferința ținută de Clement Negruț 
cu tema : „Cum am reușit să aplic metoda 
Colesov”, comitetul de secție a reușit să 
imprime în conștiința muncitorilor dorin
ța de a-și însuși tehnica și metodele înain
tate de muncă.

O atenție deosebită a acordat-o comi
tetul de secție muncitorilor neeailifioați, 
tinerilor care au absolvit diferite școli 
profesionale, ridicând în același timp pe 
cei mai slabi la nivelul fruntașilor. Acest 
lucru a făcut ca în cîteva luni să se reu
șească de a se ridica din cei mai slabi la 
nivelul fruntașilor un număr de 46 de 
muncitori. Aplicarea acestor metode, cât 
și munca de lămurire dusă de comitetul 
de secție, a făcut ca muncitorii din secția 
mecanică să-și îndeplinească planul anual 
încă de la data de 18 octombrie^ dând de

Să gospodărim cu socoteală
(Urmare din pag. I-a)

muncii să gospodărească și să controleze 
direct felul în care sânt folosite aceste 
fonduri. Privind cu toată seriozitatea acea
stă sarcină, unele organe sindicale și or
gane medicale au lucrat cu mult simț de 
răspundere și au luat, împreună cu condu
cerile de întreprinderi, măsuri care au dus 
la îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de trai ale salariaților. In ultima vreme, la 
întreprinderile „Ianoș Herbak" din Cluj, 
uzinele „23 Auigust“-București, etc. s-au 
făcut progrese însemnate pe linia gospo
dăririi oii chibzuială a fondurilor de asi
gurări sociale. Asistența medicală s-a îm
bunătățit simțitor, ajutoarele de boala 
s-au acordat în mod judicios, s-au luat 
numeroase masuri pentru prevenirea îm
bolnăvirilor și accidentelor etc.

In vederea îmbunătățirii muncii de asi
gurări sociale, Consiliul Central ai Sin
dicatelor, în colaborare cu Ministerul Să
nătății și Ministerul de Finanțe, a hotărât 
organizarea unui control obștesc de masă, 
care se va desfășura între 10 și 31 decem
brie, și va avea drept scop să analizeze în 
mod temeinic activitatea depusă în acea
stă direcție de către organele sindicale, 
medici și administrația întreprinderilor, 
să scoată la iveală lipsurile și să propună 
măsuri pentru lichidarea lor.

Practica de zi cu zi a arătat că, pe 
lîngă rezultatele pozitive obținute, măi 
sînt lipsuri serioase în gospodărirea fon
durilor destinate asigurărilor sociale. Ast
fel,mai sînt destule cazuri cînd, profitând 
de nepăsarea, miopia și lipsa de vigilență 

la aceeași dată produse în contul anului 
1955.

Un mare avînt cunoaște munca culturai- 
educatavă și în cadrul atelierului elec
trici. Alicii, comitetul de secție sprijinit 
de organizația de bază a înființat de cu
rând o brigadă artistică de agitație unde 
primul program adoptat specificului uzi
nei a fost prezentat în sala C-FV., pro
gram care s-a bucurat de un mare succes. 
De asemenea, pentru combaterea celor 
oare absentează și întârzie, se folosește 
vitrina cu caricaturi^ care aduce o contri
buție de seamă la înlăturarea absențelor 
nemotivate și la remedierea unor lipsuri. 
De pildă, tov. Pădureanu loan după ce a 
fast pus la vitrina Cu caricaturi pentru 
faptul că venea adesea târziu la servicii, 
a reușit ca astăzi să nu mai întârzie, ci 
dimpotrivă să vină cu oca. 10 minute mai 
înainte, iar din pățania lui au tras în
vățăminte și alții.

Dacă unele comitete de secții au știut să 
folosească colțurile roșii, vitrina cu cari
caturi și celelalte forme educative menite 
să ridice nivelul cultural, politic și profe
sional al muncitorilor, nu același lucru se 
poate spune despre comitetele de secții de 
la furnale, turnătorii, montaj, valorifica
rea deșeurilor și altele. In secția turnăto
rii de pildă, muncitorii în goana de a-și 
îndeplini planul cantitativ, neglijează ca
litatea lucrărilor, dând de multe ori produ
se de proastă calitate. Exemplu în această 
privință îl prezintă echipa lui Copeț Iosif 
unde calitatea plăcilor de bază pentru lin- 
gotdere, pe care le execută această echi
pă, încă mai lasă de dorit.

Munca cultunal-educativă pe care comi
tetul de secție (președinte Sibișan Nico- 
lae) trebuia să o desfășoare în rândul 
muncitorilor, a fost neglijată complect. De 
la începutul anului și pînă în prezent nu- 
și amintește nimeni să se fi ținut vreo 
conferință tehnică, sau cel puțin un schimb 
de experiență unde cei bătrâni să le vor
bească tinerilor despre anumite probleme 
legate de producție. Cărțile de la biblio
teca mobilă n-au fost schimbate de luni 
de zile, iar numărul cititorilor a scăzut. 
De condamnat este și faptul că în aceas
tă secție nu se folosește cu toată tăria arma 
criticii și. autocriticii, și aceasta deoarece 
oonsfătur urile de producție sânt organiza
te formal, ou un conținut vag.

Subapreciind în mod nepermis munca 
cuiitural-educativă a muncitorilor, comi

fondul de asigurări sociale!
de oare dau dovadă unele organe sindicale 
care răspund de justa gospodărire a fon
durilor asigurărilor sociale, — elemente 
înapoiate, leneși și chiulangii, simulând 
că sînt bolnavi, încasează pe nedrept aju
toare din fondurile asigurărilor sociale. 
Uneori certificatele de concediu medical 
sânt eliberate fără motive temeinice sau 
nu cuprind toate datele, fapt oare dă po
sibilitate elementelor rău intenționate să 
profite pe nedrept de fondurile asigură
rilor sociale. Superficialitatea și lipsa de 
răspundere la acordarea de concedii me
dicale a mers pînă acolo incit la între
prinderea „Drapelul Roșu“ din Orașul 
Stalin, eliberarea certificatelor a fost lă
sată pe seama surorilor medicale.

Sânt întreprinderi unde se încalcă 
grosolan instrucțiunile Consiliului Central 
al Sindicatelor cu privire la calcularea 
ajutoarelor de boală ce se acordă salaria
ților. Din această pricina, se întîmplă une
ori ca sumele acordate drept ajutoare să 
fie mai mici sau mai mari decât cele la 
care are dreptul muncitorul sau funcționa
rul respectiv. Lipsa aceasta de interes 
pentru cheltuirea cu socoteală a bugetului 
asigurărilor sociale este deosebit de evi
dentă la uzinele „Boleslaw Bierut" din. 
Capitală, la Atelierele C.F.R. „Iile Pinti- 
lie“ din Iași și în alte întreprinderi.

Trebuie să ffie dar fiecăruia că fondu
rile asigurărilor sociale sânt un bun obș
tesc al oamenilor muncii, rod al activității 
lor pentru dezvoltarea economiei națio
nale — și au menirea de a contribui la 
îmbunătățirea nivelului de trai al celor 

tetele de secție de la oțeiărie, furnlale, tur
nătorii. etc. nu luptă cei puțin pentru li
chidarea analfabetismului, deși cunosc 
destui de bone că încă mai există oameni 
dare nu au învățat să scrie și să citească, 
diar care lipsesc nemotivat de la cursuri.

Toate aceste lipsuri și atâtea altele care 
se manifestă în munca comitetelor de 
secții din 'cadrul Combinatului, își au ră
dăcina în muntoa birocratică pe care a 
depus-o comitetul de întreprindere al că
rui președinte este tovarășul Cheșa loan. 
Faptul că și în prezent Comitetul de între
prindere al Combinatului muncește ana
poda, acest lucru se poate vedea chiar de 
la intrarea pe poarta principală unde mai 
bine de o lună de zile lipsește gazeta cen
trală „SoderurguEltul”, iar de ani de zi
le „Vitrina cu rebuturi” nu mal există.

Comitetul de întreprindere al Com- 
binatului, consideră că munca cultural-e- 
du.cativă constă numai în afișarea de lo
zinci, panouri etc. fără a se mai folosi 
de celelalte mijloace pe dare le are la 
îndemână. In cadrul Combinatului sânt 25 
de biblioteci volante, dar nimeni din 
membrii comitetului de întreprindere nu 
se interesează dacă aceste biblioteci sînt 
complecte și dacă se împrospătează cu 
cărți la timp.

O altă lipsă care caracterizează slaba 
activitate a comitetului de întreprindere 
este adeea a formării de brigăzi arstiistice 
de agitație.

Oare nu a diat de gîndiit nimănui faptul 
că într-un asemenea Combinat există la 
ora actuală numai 2 brigăzi artistice de a- 
gitație ? Răspunsul este clar : Nimeni nu 
s-a interesat de această problemă deși sînt 
multe elemente talentate, cu multă voință 
de muncă, care doresc să facă parte din 
asemenea brigăzi de agitație.

Partidul și guvernul acordă o atenție 
cu totul deosebită ridicării nivelului cul
tural, politic și profesional al oamenilor 
muncii. Tocmai de ac'eea unor astfel de 
lipsuri nepermise într-un asemenea Com
binat, care cunoaște o largă dezvoltare, 
trebuie să li se pună capăt în cel mai 
scurt timp.

Comitetul de partid al Combinatului are 
datoria de a analiza situația muncii cul
tural-educative și să tragă la răspun
dere pe membrii comitetului de întreprin
dere care au lăsat această importantă pro
blemă să se desfășoare de la sine.

A. BĂLINIȘTEANU

ce muncesc. De aceea aceste fonduri tre
buie folosite cu spirit de răspundere; nici 
un leu nu trebuie cheltuit fără rost, nici 
un leu nu trebuie să încapă pe miîna unor 
elemente antisociale, hrăpărețe, care în
cearcă „să-și aranjeze treburile" pe soco
teala altora și care, prin atitudinea tor 
anarhică în producție, lovesc în interesele 
luptei pentru dezvoltarea economiei și ri
dicarea nivelului de trai al poporului. Iro
sirea nechibzuită și fără un temei serios 
a fondurilor de asigurări sociale creează 
greutăți în acordarea de ajutoare celor 
care intr-adevăr au nevoie de acestea.

Trebuie arătat că și unde organizații 
de partid au subapreciat importanța 
muncii de asigurări sociale, n-au îndru- 
mat_și n-au sprijinit organele sindicale să 
gospodărească judicios fondurile ce li 
s-au încredințat în acest scop.

Acțiunea de control obștesc asupra exe
cutării bugetului de asigurări sociale este 
o acțiune deosebit de importantă, în oare 
este adine interesat fiecare om al muncii. 
Ea trebuie să ducă la o bună gospodă
rire a fondurilor însemnate pe care statul 
democrat-popular le acordă prin asigu
rările sociale pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale celor ce muncesc. Co
misiile de control obștesc — din care vor 
face parte muncitori și muncitoare frun
tașe, responsabili cu asigurările sociale și 
cu protecția muncii, medici, contabili etc. 
— vor analiza lipsurile existente în muntoa 
de asigurări și vor propune măsuri pen
tru înlăturarea tor. Rezultatele controlului 
obștesc vor fi puse în disicluția muncitori
lor în cadrul unor adunări generale.

Pentru informarea maselor din între
prinderi asupra executării bugetului asi

Noi succese
pe frontul producției

O nouă victorie 
pe frontul păcii

Muncitorii, tehnicienii și inginerii în
treprinderii 3 Construcții raportează cu 
mîndrie partidului și guvernului, noua 
lor victorie obținută pe frontul păcii : în
deplinirea la data de 13 decembrie a pla
nului de producție pe trimestru IV al anu
lui 1954. Cheia acestui succes a fost buna 
organizare a locului de muncă și munca 
plină de avînt a brigăzilor, printre care 
cele conduse de Cliisaliță Petre, Tabarcea 
Petre, Cumpănașu loan, Radu Gheorghe, 
Banu Ioan și altele, oare au obținut o de
pășire a graficelor de producție de peste 
1,30%. BURGHELEA IO AN

corespondent voluntar

întreprinderea 401 Construcții 
și-a îndeplinit planul anual
In ziua de 5 decembrie, muncitorii in

ginerii și tehnicienii întreprinderii 401 
Construcții au adăugat în șirul succese
lor dan ultimul timp încă o realizare de 
seamă: îndeplinirea planului anual. Da 
obținerea acestei victorii, cea mai însem
nată contribuție au adus-o muncitorii din 
cadrul grupului 1 șantiere de sub conduce
rea tovarășului inginer Talman Daniel, 
decbrat cu „Ordinul muncii”, cei de pe 
șantierele „spital contagioși” și „școală 
profesională”, conduși de tovarășul inginer 
Cotleț Vasiile și Suruceanu Sergiu, precum 
și cei oare fac parte din grupul de șan
tiere conduse de tovarășul inginer Popo- 
vici Mircea.

Mai mult minereu 
în numele apărării păcii

Multe din brigăzile și echipele ce lu
crează la extragerea minereului din ca
drul minelor de fier Ghelar, și-au înde
plinit pianul anual înainte de termen. 
Printre aceste brigăzi se numără cea 
condusă de fruntașul în întrecerea so
cialistă Munteanu Aron, care a terminat 
planul anual de extracție în ziua de 9 
decembrie iar pînă în 14 decembrie și-a 
depășit pianul anual cu 1% și brigada 
nr. 26 îndrumată de fruntașul în între
cerea socialistă Duna Nicolae, care apli
când metoda de lucru prin surpare, a înde
plinit planul anual în ziua de 15 decem
brie.

gurărilor sociale și pentru a le stimula să 
facă propuneri de îmbunătățire a mun
cii în acest domeniu, organele sindicale 
trebuie să folosească mijloace variate de 
agitație ca: panouri speciale cu reali
zări în domeniul asigurărilor sociale, a- 
fiișe, gazeta de perete, gazeta de uzină, 
precum și presa locală.

Organizațiile de partid au datoria" să’ 
îndrume și să sprijine această acțiune 
menită să ducă la îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de trai ale muncitorilor 
și funcționarilor. Ele trebuie să ridice 
combativitatea maselor față de lipsurile 
care se mai manifestă în acest domeniu, 
să țină treaz interesul oamenilor muncii 
pentru buna funcționare a unităților eu 
Caracter social din întreprindere. In ace
lași timp organizațiile de partid trebuie să 
mobilizeze opinia publică din întreprin
deri împotriva leneșilor, a celor care trag 
chiulul simulând că sînt bolnavi, să 
combată stările de spirit înapoiate, de 
nesocotire a intereselor obștești.

Antrenând activ mase cit mai mari în 
acțiunea de control obștesc, organizațiile 
de partid și sindicale trebuie să desfă
șoare o muncă politică perseverentă pen
tru a arăta ce mare realizare reprezintă 
pentru pcporul nostru muncitor asigură
rile sociale ; ele trebuie să arate maselor 
că mijlocul principal de a apăra și dez
volta aceste realizări, de a dobândi noi 
succese pe drumul ridicării nivelului de 
trai al celor ce muncesc este munca per
severenta, de zi cu zi, pentru îndeplinirea 
planului, pentru dezvoltarea necontenită 
a economiei naționale pe făgașul socialis
mului.

(Articol apărut în „Scînteia" nr. 3151)



Cronica evenimentelor_ internaționale

Recenta notă sovietică - un nou sprijin în iupta pentru pace și securitate?
O deosebită însemnătate pentru actuala 

situație internlațională o prezintă recenta 
notă a guvernului Uniunii Sovietice a- 
dresată guvernelor Franței, Angliei, și 
S.U.A., apărută în presa noastră în ziua 
de 11 decembrie a.c. Nota sovietică con
firmă din nou politica de pace a Uniu
nii Sovietice, voința ei nestrămutată de 
a apăra și menține pacea.

Pe lingă faptul că face cunoscut pute
rilor occidentale hotărîrile istorice cu
prinse în Declarația conferinței de la Mos
cova, nota sovietică accentuează puternic 
pe primejdioasele urmări ale remilitari- 
zării Germaniei occidentale. Un răspuns 
clar și limpede se dă prin aceasta gu
vernelor occidentale, fiind demascate în 
același timp manevrele la care recurg 
cercurile oficiale din Apus care ascunde 
opiniei publice poziția lor față de acțiunea 
întreprinsă de popoarele iubitoare de pace 
în vederea asigurării păcii și securității 
în Europa.

Deosebit de puternic sint demascate 
de recenta notă sovietică falsele afirmații 
pe oare le fac azi — sub presiunea cres- 
cîndă a populației, guvernele țărilor vest- 
europenie, dare 'lasă să se creadă că ratifi
carea acordurilor de la Londra și Paris 
nu împiedică cu nimic rezolvarea pe cale 
pașnică a problemei germane.

Poziția pe care au adoptat-o în ultima 
vreme guvernele occidentale față de pro
blema păcii și securității în Europa, s-a 
puitut vedea limpede și clar cu prilejul 
conferinței europene de la Moscova la care 
aceștia au refuzat să participe, după cum 
au refuzat să participe la o conferință 
anterioară a celor patru puteri în cadrul 
căreia să se discute asupra problemei 
germane. Faptul că ele nu au prezentat 
niioio propunere cu privire la securitatea 
colectivă în Europa, dovedește clar că a- 
tenția lor este îndreptată spre renașterea 
cu orice preț a militarismului german.

Față de interesul și sforțările pe care

Cuvîntarea lui Otto Grotewohl la mitingul din Hennigsdorf
BERLIN (Agerpres) — TASS.
La 13 decembrie a avut loc la Hennigs

dorf un mare miting la care au participat 
peste 10.000 muncitori și funcționari de la 
întreprinderile orașului. La miting a luat 
duvîntuil Otto Grotewohl, primul ministru 
al Republicii Democrate Germane, care a 
vorbit despre conferința de la Moscova a 
țărilor europene.

Delegația Republicii Democrate Ger
mane, a spus Otto Grotewohl, a reprezen
tat la Moscova interesele întregului popor 
german.

Subliniind caracterul agresiv al acordu
rilor de la Paris cu privire la remilitari- 
zarea Germaniei occidentale și la include
rea el în blocul militar, Grotewohl a de-

In clișee (stingă): Nu vrem să purtăm 
uniforme, a fost lozinca de lutpă a orga
nizației de tineret din cadrul Uniunilor 
Sindicale din Bavaria, care a demonstrat 

Uniunea Sovietică, și alături de ea ță
rile de democrație populară, popoarele care 
doresc sincer pacea, le depune pentru a 
crea un sistem efioacte de asigurare a 
păcii și securității în Europa, guvernele 
Franței, Angliei și S.U.A., fac tot ce le 
stă în putință pentru a obține ratificarea 
acordurilor de la Paris, prin care deschid 
calea spre reînarmarea Germaniei occi
dentale, ceea ce va constitui principalul 
fodar de război îndreptat împotriva ță
rilor libere, iubitoare de pace.

Nota sovietică afirmă cu tărie faptul 
că în cazul ratificării acordurilor de la 
Paris, nu mai poate fi vorba de rezolvare 
pe calea tratativelor a problemei ger
mane, după cum în urma ratificării acor
durilor nu-și mai are sens tratatul fran- 
co-sovietic de asistență mutuală, în care 
au fost prevăzute măsuri ce trebuie 
luate pentru a împiedica o nouă agresiune 
Care s-ar ivi din partea Germaniei.

Tratatul franco-soviebic a avut o mare 
însemnătate pentru interesele naționale 
ale Franței și el va putea să aibă și de 
alei înainte un rol important în ce privește 
securitatea însăși a Franței împotriva pe
ricolului ce o amenință, reînarmarea Ger
maniei occidentale.

Guvernul Franței va trebui să țină seamă 
în primul rînd de vocea maselor de pa- 
trioți francezi care se opun renașterii mi
litarismului german și care demonstrează 
pentru pace, pentru creerea unui sistem 
de securitate colectivă în Europa. Milioa
nele de patrioți fraudezi și-au reafirmat 
voința și însuflețirea lor de a se duce 
o politică pe calea tratativelor în proble
ma restabilirii păcii și securității, cu pri
lejul aniversării a 10 ani de la încheierea 
tratatului franco-sovietic de asistență mu
tuală.

Ignorând însăși importanța deosebită pe 
care o prezintă tratatul franco-sovietic, 
guvernul Franței neținînd seama de voin
ța poporului, a pornit în direcția reînvie- 

clanat:
Din adeastă cauză, la conferința de la 

Moscova am declarat în numele întregu
lui popor german că acordurile de la Paris 
nu vor fi niciodată recunoscute și că se 
va face totul pentru a împiedica înfăp
tuirea acestor acorduri.

Otto Grotewohl a amintit că Bonn-ui a 
respins repetatele propuneri ale R. D. Ger
mane, îndreptate spre realizarea unui 
acord pe întreaga Germanie și a arătat că 
în prezent, cînd în urm<a semnării acor
durilor militare de la Paris se brează o 
situație primejdioasă, acordul pe întreaga 
Germanie și lozinca „Germanii în jurul 
aceleiași mese !” reprezintă o cerere na
țională a tuturor germanilor.

în cursul lunii noiembrie la Miinchen și 
Augsburg, împotriva recrutărilor din Ger
mania occidentală.

rii pe orice cale a militarismului german.
Nota sovietică atrage din nou atenția 

asupra pericolului pe care-l prezintă 
refacerea Wehrmachtului german, atât .pen
tru germani însăși, cit și pentru celelalte 
popoare ale Europei și dezvăluie puternic 
adevărul despre ceea ce înseamnă remi- 
JJitarizarea Germaniei, adevăr pe care gu
vernul Franței caută să-1 ascundă sub alte 
culori, deși el cunoaște că aceste blanuri 
amenință direct pacea Europei.

Poporul Franței, popoarele iubitoare de 
pace din Europa nu pot fi duse însă în 
eroare de aventurierii războinici, ele își 
dau tot mai bine seama de primejdia ce 
le amenință odată cu reînvierea milita
rismului german. Ele văd în recenta notă 
sovietică adresată guvernelor Franței, An
gliei și S.U.A. o nouă contribuție la lupta 
pentru pace, o nouă contribuție la creș
terea vigilenței popoarelor în fața pri
mejdiei unui nou război mondial.

Nota sovietică exprimă voința hotărî- 
rîtă a popoarelor iubitoare de pace de a se 
opune acestor planuri războinice care le 
amenință pacea și liniștea și de a lua mă
suri comune așa cum s-a stabilit în De
clarația comună a conferinței de la Mos
cova, care să asigure o pregătire serioa
să, capabilă să înfrunte eventuala agre
siune ce s-ar ivi. Popoarele iubitoare de 
pace în frunte cu puternica Uniune So
vietică, sînt ferm hotărâte să dea o ri
postă puterică acelora care încearcă să 
le conturbe liniștea și munca lor pașnică. 
Și riposta lor va fi decisivă.

Poporul român, oare trăiește în liberta
te și construiește o viață nouă, își rea
firmă hotărârea sa de a lupta fără pre
get pentru pace, de a desfășura acțiuni 
hotărâte împotriva reînvierii militarismului 
germian și sprijină cu căldură nota guver
nului Sovietic, care constituie o nouă 
condiție pe calea menținerii și asigură
rii păcii și securității în Europa.

E. MORARU

Primul ministru Grotewohl a subliniat 
apoi că, în cazul cînd acordurile de Ia 
Paris cu privire la remilitarizarea Germa
niei occidentale vor fi totuși ratificate, 
R. D. Germană va fi obligată să creeze 
forțe armate naționale pentru apărarea 
păcii, a intereselor naționale ale poporului 
german și a cuceririlor oamenilor muncii 
din R. D. Germană.

Reprezentanții oamenilor muncii, dare 
au luat cuvîntul la miting, au subliniat în 
unanimitate că ei sprijină toate măsurile 
guvernului R. D. Germane îndreptate spre 
menținerea păcii și apărarea intereselor 
naționale ale poporului german și ale oa
menilor muncii din Republica Democrată 
Germană.

(Dreapta): Locuitorii orașului german 
Riessa, demonstrează împotriva ratificării 
acordurilor de la Londra și Paris.

Declarația primului ministru 
al Indiei, Nehru

1 DELHI (Agerpres). — După cum toans- 
tmite Biroul indian de informații, luînd cu
vîntul la 12 decembrie la Lucknow în fața 
a peste 100.000 de persoane, primul mi
nistru Nehru a recomandat întregii lumi 
cele cinci principii enunțate în declarațiile 
comune chino-indiană .și chino-biirmiamă cia 
model de coexistență pașnică. După aceea 
Nethru a vorbit despre călătoria sa în 
China. El a subllnifet că după 40 de ani 
de luptă și război civili. China a fost în 
stare să creeze un guvern central puter
nic și și-a exprimat mirarea că unii oa
meni și unele țări tot mai discută pro
blema dacă China trebuie să fie recunos
cută sau nu, precum și problema admiterii 
ei ca membră în O.N.U. Cum putem neso
coti faptele care vorbesc ele însele ?

Cauza principală a divergențelor și con
flictelor internaționale, a spus în conti
nuare Nehru, a fost în ultimii cinci ani 
tocmai nerecunoașterea Chinei. Acest fac
tor a servit drept motiv pentru accentua
rea divergențelor între națiunii. Nehru 
a declarat că vremurile cînd Europa saiu 
America aveau putința să hotărască desti
nele Asiei au trecut, în urma trezirii la 
viață și apariției pe arena politică a In
diei și Chinei.

Vicleșugurile propagandistice 
ale presei reacționare franceze

PARIS (Agerpres). — TASS
Presa franceză de dreapta se străduiește 

să abată atenția de la eșecul manevrelor 
propagandistice, care au scopul de a în
șela opinia publică din Occident, prin afir
mații că, după ratificarea acordurilor de lia 
Paris, Uniunea Sovietică va fi „nevoită-' 
să ducă tratative cu puterile occidentale 
în problemele austriacă și germană.

Poziția Uniunii Sovietice în această pro
blemă, exprimată îh nota guvernului so
vietic din 9 decembrie și în discursul lui 
V. M. Molotov rostit la 10 dee'embrie, a 
silit pe adopții ratificării să recurgă la o 
nouă manevră pentru a încerca să iasă cu 
fața ou rată.

Presa franceză de dreapta încearcă acum 
„să dovedească” că eșecul manevrelor lui 
Mendes-France s-ar datora în general lip
sei de dorință a guvernului sovietic de a 
duce tratative cu puterile occidentale în 
problemele austriacă și germană.

Astfel, ziarul „Figaro” declară că 
U.R.S.S. ocupă „tradiționala poziție” în 
problemele „care despart Răsăritul și Apu
sul, inclusiv în problema austriacă, în care 
diplomația franceză a întreprins un son
daj preliminar..."

Intr-un comentar al corespondentului 
ziarului" „Figaro", poziția Uniunii Sovietice 
este denaturată în mod și mal grosolan. 
„La Londra — scrie corespondentul — se 
declară dă U.R.S.S. dovedește din nou inu
tilitatea străduințelor de a începe în mo
mentul actual tratative realiste".

Vorbind despre tratativele „din momen
tul actual", „Figaro" face o încercare 
nedibace de a încurca problema. Intr-ade
văr, ce înseamnă „în momentul actual" : 
înainte sau după ratificarea acordurilor 
de la Paris ?

Dacă aceste cuvinte înseamnă după ra- 
tificlare, nota sovietică din 9 decembrie și 
discursul rostit de V. M. Molotov cuprind 
indicații clare și precise ou privire la inu
tilitatea tratativelor în problemele ger
mană și austriacă. Dacă este vorba de tra
tative înainte de ratificarea acordurilor de 
la Paris, toate propunerile Uniunii Sovie
tice în această direcție s-au lovit după 
cum se știi® de rezistența puterilor occi
dentale care dud politica „de pe poziții de 
forță” și care în acest scop urmăresc să 
reînvie militarismul german.

Este evident că noile vicleșuguri propa
gandistice ale presei franceze urmăresc să 
strecoare prin toate mijloacele posibile $i 
Imposibile prin Adunarea Națională fran
ceză ratificarea acordurilor de la Paris. 
Dar toate încercările de a înșela opinia 
pubtiloă, prin denjaiturarea grosolană a po- 
Hiltfilcffl Uniunii Sovietice, sta® ’condamnate 
la eșec.
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