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Să conducem cu pricepere 
activitatea tineretului

In toate sectoarele de activitate, tineretul din raionul 
nostru își concentrează forțele sale, energia sa creatoare, 
cauzei mărețe a construirii socialismului, făuririi bunei stări 
pentru cei ce muncesc. Minunatele înfăptuiri ale tineretului 
constituie o vie ilustrare a atașamentului său față de po
porul muncitor, față de regimul democrației populare.

Siddrurgiștii, constructorii, minerii și toți oamenii mun
cii din raionul Hunedoara se mândresc ou suite și mii de 
tineri muncitori ca Bîrlea Traian, Preda Dumitru, Vlad loan, 
Sinjorzanu Vesile, Colbea Dumitru, Olaru Ioan, Petrie Ga
briela și alții, care dovedesc-prin fapte că sînt luptători en
tuziaști în opera de construire a socialismului, în transfor
marea socialistă a agriculturii. Ori unde ar fi ei, fie pe pla
toul furnalelor, în fața dogoritoarelor cuptoare Martin, în 
acîncul minelor, pe băncile școlii sau universității, fac 
cinste bravilor siderurgiști din cetatea fontei și a oțelului.

Este de remarcat entuziasmul, curajul și avîntul tinerilor 
din toate colțurile raionului, spre fapte mari, îndrăznețe. De 
pildă, pentru a întîmpma cu realizări din ee în ce mai fru
moase Congresul partidului, tinerii oțelari din combinatul 
nostru în frunte cu Lăbuneț Vaier s-au angajat ca în cin
stea acestui eveniment să dea peste plan 2750 tone oțel. La 
fel și tinerii furnaliști de la uzina „Victoria" Căilan s-au ho- 
tărît să întâmpine această sărbătoare dînd peste plan 250 
tone fontă, iar tinerii de la minele Ghelar și Teliuc vor da 
peste plan 500 tone minereu.

Avîntul creator și mărețele înfăptuiri ale tineretului nos
tru constituie rodiul nemijlocit al ii muncii educative desfă
șurate de organizațiile de partid în rîndurile tineretului, 
mărturia dragostei și grijii cu care partidul veghează la 
creșterea și oțelirea lui în spirit comunist. Călăuzindu-se 
după marele exemplu al P.C.U.S. — părintele și educatorul 
gloriosului Comsomol leninist — partidul nostru consideră 
educarea comunistă a tineretului, drept una din problemele 
principale ale activității sale.

Rezultatele pozitive obținute în educarea comunistă a ti
neretului nu trebuie să ne facă să trecem cu vederea fap
tul că în acest domeniu stăruie încă seriose lipsuri și defi
ciențe. Mai simt unii tineri din cadrul I.C.S.H. și Trustul 4 
construcții, care manifestă o atitudine înapoiată față de 
muncă, încalcă discipline în producție. In școli, cum ar fi 
cea profesională siderurgică din localitate și altele, nu s-a 
făcut tot ce era necesar pentru stîrpirea tendințelor de de
lăsare a însușirii cunoștințelor teoretice și profesionale, pre
cum și lipsă de respect față de profesori. Trebuie spus de 
asemenea că, unele elemente înapoiate din rîndurile tinere
tului cad cîteodaită sub influența elementelor dușmănoase, 
se dedau la acte rușinoase de beție, huliganism și imorali
tate, de atitudine netovărășească față de femei. Imenca ma
joritate a tineretului din raionul nostru, înfierează aseme
nea manifestări putrede ale moralei burgheze.

Lipsurile existente în ce privește educarea unor tineri se 
datoresc în mare parte faptului că numeroase organizații de 
partid acționează slab și nu acordă atenția cuvenită acestei 
sarcini. Cu totul nesatisfăcător exercită conducerea asupra 
U.T.M.-ului organizațiile de partid din cadrul Trustului 4 
construcții, fumai din combinatul siderurgic, Comitetul de 
partid de la Atelierele C.F.R. Simeria și alte organizații, care 
nu iau poziție față de manifestările de indisciplină sau alte 
acte străine moralei comuniste.

Baza educației comuniste este munca. A desfășura opera 
de educare comunistă, înseamnă a dezvolta în rîndurile ti
neretului dragoste și atitudine socialistă față de muncă.

Cea mai mare grijă și atenție trebuie acordată conduitei 
morale a tineretului în viața de toate zilele. A dezvolta în 
rîndurile acestuia cinstea, sinceritatea, respectul față de 
vîrsitnicii, atașamentul și dragostea față de familie consti
tuie obligația primordială a organizației U.T.M. Greșesc pro
fund acele organizații de bază U.T.M. ca de pildă, cele de la 
uzina cocso-chirnică din combinat, școala medie de 10 ani 
și organizațiile de bază. sătești, ca cele din Cristur, Rapoltul 
Mare și altele, care se dezinteresează de viața personală a 
fiecărui tînăr, de felul cum petrece timpul liber, și de com
portarea sa în familie, în societate, în relațiile lui cu prie
tenii.

Condiția esențială pentru îmbunătățirea munoii educative 
în rândul tineretului o constituie lichidarea lipsurilor, care 
stăruie în conducerea și în îndrumarea organizațiilor U.T.M. 
de către partid. Conducerea politică neîntreruptă, de zi cu. 
zi și controlul de partid asupra organizațiilor U.T.M., re
prezintă o parte componentă de nedespărțit a muncii de 
partid.

Tineretul reprezintă nădejdea și viitorul țării. Să nu pre
cupețim nici un efort în opera de educare comunistă a tinerii 
jenerații — nesecat izvor de forță în lupta pentru înflorirea 
patriei, pentru construirea victorioasă a socialismului.

In cinstea Congresului partidului
Spre victoria îndeplinirii cincinalului

In toate secțiile și sectoarele de muncă ale uzinei „Victoria" Călan, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii depun eforturi sporite pentru a în- 
tîmpina Congresul partidului cu noi succese în lupta pentru îndeplini
rea înainte de termen a sarcinilor ce le revin din primul nostru plan 
cincinal.

Pentru sporirea producției de fontă
A obține mai multă fontă, înseam

nă a te preocupa zi de zi de îmbu
nătățirea indicelui de utilizare a 
furnalului. De acest lucru s-au con
vins tot mai mult fumialiștii de la 
uzina „Victoria" Călan. In această 
privință ei acordă o atenție deose
bită încărcării ritmice a furnalului; 
menținerii unui regim constant a’1 
temperaturii și debitului de aer su- 
flai.it, precum și descărcării la timp 
a zgurei și fontei. Prin aceasta, ei au 
redus în mod considerabil timpii de

Acu fruntași
La începutul acestei luni erau 

cunoscuți în cadrul uzinei „Victo
ria" și chiar în întreg 'raionul, mulți 
turnători, care și-au îndeplinit îna
inte de termen sarcinile de producție 
pe luna octombrie. Acum rîndurile 
lor s-au înmulțit. Avîntul întrecerii 
socialiste a scos la iveală noi oame
ni, care în lupta pentru îndeplini
rea angajamentelor în cinstea celui 
de al II-lea Congres al partidului își 
depun tot elanul de muncă. In rân
dul acestora, se încadrează și echi
pa condusă de Barboni Gheorghe 
de Ja sortimentul piese sanitare, 
care și-a depășit planul de produc-

mers redus a furnalului. Respectînd 
aceste condiții, majoritatea echipe
lor au reușit să-și depășească cu 
mult sarcinile de plan. Pînă în pre
zent, fruntași în întrecerea pentru 
sporirea producției de fontă se află 
schimbul condus de maistrul Mun- 
teianiu Ionașcu, care în prima ju
mătate a lunii noiembrie și-a înde
plinit planul în proporție de 110 la 
sută, urmat fiind de schimbul mai
strului Moraru loan ou o depășire a 
planului de 4,84 la suită.

în întrecere
ție pe prima jumătate a lunii noiem
brie cu 36 la sută. Aceasta nu este 
singura care a devenit fruntașă în 
întrecere, deoarece exemplul ei l-au 
urmat și alți muncitori cum ar fi de 
pildă cei din echipa condusă de Ele
ment Dionisie care și-aiu întrecut 
sarcinile de plan cu 17 la sută. 
Munteanu Dănuț, de la sortimentul 
radiotoare; Meteși Arcadie, de le 
piese mecanice, Matei Ludovic de 
la coohile și mulți alții și-au depă
șit sarcinile ce le-au revenit pe cele 
15 zile ale lunii în curs între 28-45 
la sută.

Sporesc prodkicfia 
și productivii alea muncii
In primele 15 zile ale acestei luni, 

numeroase brigăzi de pe diferite 
șantiere ale Trustului 4 construcții 
din Hunedoara, au reușit să obțină 
rezultate de seamă, nu numai în do
meniul creșterii producției, ci și în 
direcțiia sporirii productivității mun
cii. Ga rezultat a aplicării metode
lor avansate de muncă, brigada de 
pavatori pe care o conduce tovară
șul Soare Nicolae, a realizat în a- 
ceastă perioadă o creștere a produc
tivității muncii de peste 50 la suită, 
siituîndu-se în acest fel în fruntea 
întrecerii. Rezultate asemănătoare au 
înscris multe alte brigăzi din ca
drul trustului, printre care se numă
ră și cele conduse de tovarășii 
Flaișner Samoilă, de la lotul C., Pei- 
cu Ilie, Oprineaeu loan și altele, 
care în aceiași perioadă au realizat 
depășiri de normă între 36-70 la 
suită și o creștere a productivității 
muncii pe cap de muncitor de 18 
pînă la 25 la sută.

BURGHELEA IOAN 
corespondent voluntar

Exemplu demn de urmai

Luptători neobosiți pentru progresul tehnic
Din mijlocul colectivului de mun

că al uzinei „Victoria" Călan, s-aiu 
ridicait luptători neobosiți, care și-au 
pus în slujba progresului tehnic 
spiritul lor creator.

Lună de lună inovațiile prezenta
te cabinetului tehnic au sporit, în- 
cît pînă în prezent ele aduc o eco
nomie anuală de peste 880.006 lei. 
Printre cele mai importante inovații 
se numără a inginerului Stoicoi 
loan, care constă în recuperarea

prafului de minereu de la furnalul 
2 și injectorul cu motorină cu pre- 
încălzire pentru uscarea jgheabului 
de fontă la realizarea căruia a co
laborat și tehnicianul Pili Nicoiae. 
Punerea în practică a acestor două 
inovații, aduce anual economii de 
peste 400.060 lei. Alți inovatori ca 
Păuoeanu Gheorghe, Ispas Nicolae 
și Pribil Roman au introdus metoda 
uscării oalelor de fontă cu gaz de 
furnal prin care se realizează anul 
economii în valoare de 38.041 lei.

Locomotiva 230.192, se înapotase 
din cursă. Ca de obicei, după acest 
lucru, mecanicul Erdely Pavel își 
face o mică socoteală : trenul re
morcat cu tonaj sporit; combustibi
lul și lubref ianții folosiți raționali; 
parcursul mediu zilnic al locomoti
vei mărit... „să vedem ce am reali
zat" ? Iată că lucrând în felul a- 
cesta, în prima jumătate a lumii 
noiembrie mecanicul Erdely Pavel și 
Popa Cornel care deservesc, împreu
nă cu fochiiștii Bota Vasile și Badea 
loan, locomotiva 230.192, au realizat 
2640 lei economii. La fel procedează 
și brigada de pe locomotiva 230.257 
condusă de mecanicii Barbu Ioan, 
Podean Ioan, cu fochlștii Murg Lau- 
rean și Pelaur Vladimir, oare și ei 
au realizat peste 2.200 lei economii. 
Ei au adus o contribuție de seamă la 
depășirea planului pe depoul C.F.R. 
Simeria, în perioada 1-15 noiembrie, 
cu 16 la sută.

□ IZI
LA CASA TEHNICIANULUI

Filiala A.S.I.T. Hunedoara, în ca
drul casei tehnicianului din Combi
natul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ ține în fiecare luni ale săptă
mânii, cite o conferință tehnică în
soțită de planșe demonstrative și 
schițe în legătură cu procesul teh
nologic de la O.S.M. în vederea ri
dicării nivelului tehnic și profesio
nal al oțelarilor. Luni 14 noiembrie 
s-a ținut prima conferință cu titlul: 
„Construcția cuptorului Siemens 
Martin și regimul termic", de către 
maistrul Josan Gogu.

Au participat primtopitori, oțela
ri, ingineri și tehnicieni din ca
drul acestui sector In urma confe
rinței s-au ridicat anumite proble
me în legătură cu cele expuse care 
apoi au fost lămurite de către in
ginerii și tehnicienii prezenți.

In clișeu: un aspect din activita
tea zilnică a casei tehnicianului.

flai.it
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Quit munile aee&tea . . . de ION DE LA CORDUN

Citit mina ce știe să ție 
ciocanul și dalta,

Cînt mina ce poate să sfarme 
și vremea și piatra ;

Cînt mina ce știe să fie 
cald leagăn de prunci,

Cînt mina ce harnic-adună 
belșugul din luncii

Cînt mîini care harnic 
aleargă pe ițe,

Cint mîini care tainic 
țes doru-n altițe,

Cint mîini care fire 
întind peste hat,

Lumina s-o-nșire
și-n cel mai mic sat.

Șt mina ce-aleargă 
pe clape, o cînt

Cînd dă simfoniei 
viață și-avînt;

Cînt mina ce poartă 
penelul spre culmi

Vieții dînd viață, 
dînd lumii noi lumi.

Știu mîinile-acestea, 
mîini fără pereche.

Să dar-me ruina
din lumea cea veche:

Dîn volumul în pregătire „Cîntece pentru oameni"

Pe urma materialelor publicate în ziarul „Uzina Noastra ‘
Răspunzând criticii aduse prin articolul 

intitulat: „Despre unele lipsuri ale coope- 
«ativeî „Drum Nou" apărat în nr. 71 al 
Ziarului nostru, conducerea cooperativei 
ne face cunoscut, că a luat măsuri în ve
derea remedierii lipsurilor semnalate, iar 
tovsară.șul.ui Bronz Alexandru, membru al 
cooperativei pe baza cercetărilor efectua
te, i s-au aprobat drepturile ce-i reveneau 
pentru concediul medical.

*
Colectivul de conducere al serviciului 

medico-sanitar al C.S.H. analizând artico

Din munca cu cartea
De la începutul anului și pînă în pre

zent. colectivul bibliotecii raionale a de
pus o muncă stăruitoare pentru răspân
direa neîncetată a cărții. Cei peste 2.200 
de cititori permanenți ai bibliotecii, sînt 
o mărturie vie a acestui lucru. Printre 
ei se numără muncitorul Neștian Mihai 
de la I.C.S.H. și constructorul Drumețu 
loan, care din luna ianuarie a.c. pînă a- 
cum. au citit 76 și respectiv 72 cărți și 
broșuri. Rezultatele strădaniilor depuse de 

Știu mîinile-acestea,
le poți înțelege,

Să-nalțe spre ceruri
a vremii noi lege.

Sînt mîini cari mîngîe 
un prunc drag, de plînge,

Sînt mîini îndîrjite 
cari știu cum se fringe

Și pîinea frăției, 
de-o-mpar(i cu ortaci,

Și stîncile vremii, 
cînd drumuri noi faci t

Știu mîinile-acestea.
atîtea ce știu,

Că-n versuri, povestea, 
nu-s vrednic s-o scriu :

Știu mîinile-acestea 
atîtea și fac 

Minuni ce-or să lie 
hrisov peste veac!

Cînt mîinile-acestea
și truda lor cînt,

Cînt piunca ce-nalță-ntre cer 
și pămînt

O lume mai bună, 
stăpînă pe-atom ;

Cînt marele meșter de veacuri, 
pe Om I

k

lul intitulat: „Pentru îmbunătățirea com
portării personalului sanitar față de bol
navi" apărut în nr. 73 al ziarului „Uzina 

Noastră", consideră cele semnalate că sînt 
pe deplin juste.

Printre măsurile menite să ducă la re
medierea lipsurilor sezisate de articol, se 
numără și aplicarea prevederilor regula
mentului de ordine interioară, iar tovară
șele Suciu Cornelia și Monaru Ioana ap. 
fost eliberate din funcțiile pe oare le-au 
ocupat în cadrul serviciului medico-sani- 
tar.

colectivul bibliotecii se reflectă și în ca
drul concursului „Iubiți cartea", ce însu- 
mă pînă în prezent peste 180 cititori — 
prieteni ai cărții.

Succesele înregistrate de biblioteca ra
ională se datoresc în mare măsură meto
delor de popularizare folosite ca: expo
ziții, consfătuiri, prezentări și recenzii a 
cărților apărute.

MARINOVICI GHEORGHE 
corespondent voluntar

DIN EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR RECOLTELOR BOGATE

Aplicarea regulilor agrotehnice — 
chezășia unor recolte îmbelșugate

Printre producțiile mari de recoltă pe 
oare le-am obținut anul acesta în gos
podăria colectivă, un loc de frunte îl ocu
pă cea a sfeclei de zahăr. De aceia, voi 
cărjita să arăt cum am lucrat noi cele 2,75 
ha. teren cultivat cu sfeclă de zahăr de 
pe care am scos în medie la hectar peste 
31.000 kilograme. In toamna anului tre
cut, după terminarea recoltării cartofilor 
noi am arat întreaga suprafață cu trac
toarele la o adâncime de 20-25 cm. Gunoi 
pe terenul destinat pentru cultura sfeclei 
de zahăr nu am pus, deoarece era îngră
șat dinainte cît trebuia. Arătura am lă
sat-o așa pînă în primăvară cînd, după 
topirea zăpezii, am trecut cu cultivatorul 
și apoi cu grapa, făcînd în acest fel te
renul cum e stratul pentru legume. Aceste 
lucrări de pregătire a terenului au fost 
executate în cea de a 2-a săptămână a 
lunii aprilie a.c., timp în care -atn intro
dus și sămînța în pămînt cu ajutorul ma
șinii.

O mare atenție noi am acordat lucrări
lor de întreținere — mijloc important de 
creștere a producției la hectar. In total am 
executat 5 prășite, dintre care trei meca
nice și două manuale. Prima prașilă am 
făcut-o mecanic atunci cînd planta avea 
2-3 frunzulițe. Tot atunci, am trecut la

Păm'nful lucrat la ti
Sînt unul din sutele de țărani muncitori 

cu gospodărie individuală din comuna 
Peștiș, care de cînd mă știu n-a lipsit 
mici un an în care să nu însămânțez pe pu
ținul meu pămînt și câteva zeci de arii, 
sau cihiar un hectar cu porumb. La drept 
vorbind, înainte vreme nu prea scoteam 
o recoltă mare la această cultură, deoarece 
mă mulțumeam să fac arătura, să însă
mânțez în aceiași zi și apoi, la prășit să 
fac rărițatul și mușuroitul.

De la o vreme însă și mai ales, de cînd 
am început să citesc ziarele și unele bro
șuri cu probleme agricole, ce mi-am zis: 
dacă în ziar scrie că unii obțin recolte bo
gate prin aplicarea regulilor agrotehnice, 
de ce oare nu a-și obține și eu ? Așa că 
din toamna anului trecut am pornit hotă
rât să-mi muncesc și eu pământul după 
metodele noi. La început, îmi venea cam 
greu, dar pînă la urmă m-an obișnuit.

Suprafața pe care îmi propusesem s-o 
cultiv cu porumb, a fost înainte însămân
țată cu girîu. Prima grijă, după recoltatul 
griului, a,, fost aceea de a dezmiriști în
treaga suprafață la o adîncime de cea. 
15-18 cm In toamnă, am executat o ară
tură adâncă lăsând pământul așa până în 
primăvară. Cînd a sosit timpul pentru

rănitul sfeclei, lăsînd între fire o dis
tanță de 25 cm. pentru a da posibilitate ca 
sfecla să se dezvolte și să devină cît mai 
viguroasă. Celelalte prașile le-am execu
tat pe măsură ce buruienile ieșeau la su
prafață.

Zilele trecute am terminat recoltatul de pe 
întreaga suprafață, iar după ce am pre
dat-o statului am văzut că producția me
die la hectar a fost așa cum am arătat 
mai sus de peste 31.000 kilograme. Prin a- 
plicarea regulilor agrotehnice, noi am reu
șit ca, și la alte culturi să obținem re
colte îmbelșugate. Spre exemplu, la cul
tura porumbului am scos o producție me
die de 4.000 kilograme porumb-boabe la 
hectar, la floarea-soarelui 2.400 kilogra
me. iar la sfecla furajeră 55.000 kilograme.

In anul viitor, gospodăria noastră și-a 
planificat să însămânțeze cu sfeclă de za
hăr o suprafață de 3 ha. Pentru ca pro
ducția să fie și mai mare, noi am început 
de pe acum pregătirile Pe terenul care 
a fost însămânțat cu grfu și pe oare l-am 
dezmiiriștit, acum transportăm gunoi de 
grajd bine putrezit, urmând să facem ară
tura adâncă de toamnă

ANDRESEL STELIAN 
președintele gospodăriei agricole co
lective „Viață Nouă" — Sîntandrei

mp dă rezultate bune
însămânțări, am luat plugul și am arat din 
nou însă, de data asta ceva mai la su
prafață. îndată ce am terminat de anat, 
am grăpat terenul cu grapa de fier, lă- 
sândiu-I apoi să se așeze. La însămânțat am 
folosit numai boabele de la mijlocul ștdu- 
letelui, a căror putere de îneolțire am 
încercat-o cu vreo două săptămâni înainte. 
Porumbul l-am prășit de cinci ori. De trei 
ori cu prășitoarea mecanică și de două ori 
cu sapa. Oum ieșeau buruienile, sau. tere
nul prindea puțină scoarță, eu eram cu 
prășitoarea sau cu sapa prin porumb. Dacă 
în ceilalți ani obișnuiam să fac mușuroi 
la porumb. în anul acesta nu am mai 
făcut. Lucrând pământul la timp, după cum 
cm arătat, eu am reușit ca de pe un hec
tar, cît am avut însămânțat, să scot nici 
mai mult nici mai puțin, decât 3.550 kilo
grame porumb-boabe la hectar.

In încheiere, rog pe tovarășii de ta 
sfatul popular raional să ia măsuri ca și 
în satul nostru, în anul acesta, să se în
ființeze un curs agrotehnic, în cadrul că
ruia eu și ceilalți țărani muncitori să în
vățăm cum să silim pămîntul ca, în vii
tor să rodească si mai bine.

DEMETER PETRU
țăran muncitor din comuna Peștiș

_ In ajutorul propagandistului ===========
Politica partidului de industrializare 

j| ___ socialistă a țării ___
Sub conducerea partidului, oamenii mun

cii, lin țara noastră luptă ei elan pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor ulti
mului an al planului cincinal. In cadrul 
întrecerii în cinstea Congresului Partidu
lui an fost dobândite succese însemnate. 
Un mare număr de întreprinderi indu
striale și-au îndeplinit înainte de termen 
plănui cincinal. Realizările de pînă acum 
«de primului nostru cincinal sînt rodul 
politicii de industrializare socialistă a 
țării. îndreptată spre construirea bazei e- 
conomice a socialismului șl ridicarea ni
velului de trai material și cultural al 
celor ce muncesc.

La baza politicii de industrializare so
cialistă a țării stă învățătura marxist- 
leninistă despre necesitatea dezvoltării cu 
precădere și în ritm rapid a industriei 
grele — temelia temeliilor dezvoltării în
tregii economii.

Situiîndu-se în fruntea întregului popor 
muncitor și slujind cu consecvență inte
resele acestuia. Partidul Comunist Romîn 
a formulat încă din anul 1945 un măreț 
program de Înotă pentru refacerea și dez
voltarea economiei naționale. La confe
rința națională din 1946. Partidul Comu
nist Romîn a arătat că •

„La baza acțiunii de refacere și con
struire a țării, trebuie să stea refacerea 
și dezvoltarea industriei grele. O industrie 
grea, puternică, constituie pivotul în ju

rul căruia întreaga economie se va dez
volta în ccudițiuni noi. Dezvoltând indu
stria grea metalurgică se deschid posibili
tățile cele mai largi pentru utilizarea în
tregii forțe de muncă a poporului nos
tru și pentru crearea acelor bogății care 
sînt necesare refacerii țării, ridicării ei și 
îmbunătățirii condițiilor de viață la ora
șe și sate".

Dezvoltarea industriei grele, ca bază a 
industrializării socialiste, asigură dezvol
tarea și consolidarea relațiilor de produc
ție socialiste, victoria lor în întreaga eco
nomie națională. Industrializarea socia
listă crează condițiile pentru creșterea rin- 
durilor clasai muncitoare, a rolului ei 
conducător în construirea socialismului. 
Fiecare uzină nonă, fiecare fabrică nouă 
reprezintă după cum spunea Lenin „o 
nouă fortăreață" în mâinile proletariatului 
care-i asigură acestuia conducerea mase
lor și-i întărește pozițiile în lupta împo
triva elementelor capitaliste

Necesitatea obiectivă a industrializării, 
socialiste, a dezvoltării cu precădere a 
industriei grele, decurg și din necesitatea 
înfăptuirii transformării socialiste a a- 
griculturii, problemă esențială a cons
trucției socialiste.

După cum se știe, pentru a construi so
cialismul și pentru a flace ca sistemul e- 
conomic socialist să fie predominant în 
întreaga economie națională este necesară 

trecerea micii producții de mărfuri pe fă
gașul marii gospodării colective. Dar rea
lizarea acestei sarcini în agricultură nu 
este posibilă decît. dacă există o industrie 
capabilă să producă în masă tractoare și 
mașini agricole moderne De aceea, in
dustrializarea constituie o condiție de ba
ză pentru victoria formelor economice so
cialiste nu numai în industrie, ci și în a- 
griculturâ.

Industrializarea socialistă se deosebește 
de industrializarea capitalistă prin ritmul 
extrem de rapid de dezvoltare a industriei, 
ritm nemaicunoscut în istoria societății. 
Concordanța relațiilor de producție cu ca
racterul forțelor de producție dă un im
puls puternic dezvoltării forțelor de pro
ducție. Socialismul descătușează forțele de 
producție și inițiativa creatoare a oameni
lor muncii, asigurând un ritm rapid și 
continuu al dezvoltării industriale

Ritmul rapid este cerut de necesitatea 
asigurării victoriei formelor socialiste din 
economie, de necesitatea introducerii teh
nicii nod în agricultură, de necesitatea 
dezvoltării în general a progresului teh
nic. de nevoia de a ajunge din urmă cît 
mai repede și a întrece țările capitaliste 
cele mai dezvoltate din punct de vedere 
tehn ic-economic.

Numai traducând în viață linia generală 
a partidului de dezvoltare accelerată a' 
industriei grele poate fi asigurat avântul 
puternic al forțelor de producție și creș
terea neîncetată a nivelului de trai ma
terial al oamenilor muncii.

Politica partidului de industrializare so
cialistă a țării, de creare a unei puternice 

industrii grele a putut fi aplicată după 
cucerirea întregii puteri politice de către 
clasa muncitoare și după naționalizarea 
principalelor întreprinderi industriale, de 
transport, bancare și de asigurări. Națio
nalizarea a smuls din mâinile burgheziei 
pozițiile chele ale economiei noastre și tot
odată a pus capăt sabotajului și jafului 
străin. Prin trecerea fabricilor și uzine
lor, minelor și mijloacelor de transport în 
proprietate obștească s-au făurit princi
palele forme socialiste de economie.

O caracteristică esențială a operei de in
dustrializare socialistă în țara noastră-este 
faptul că ea s-a desfășurat și se desfă
șoară în condițiile existenței puternicului 
lagăr al socialismului, în frunte cu Uniu
nea Sovietică oare construiește comunis
mul, în condițiile apariției și dezvoltării 
relațiilor de tip nou. de colaborare fră
țească și intr-ajutorare reciprocă dintre 
țările lagărului socialist. Țările de demo
crație populară pot acorda o atenție deo
sebită dezvoltării, pe măsura posibilități
lor lor, anumitor ramuri ale industriei 
grele, ținînd cont de baza de materii pri
me, de experiență acumulată și de renta
bilitatea producției. Aceasta este pe de
plin posibil pe baza noii diviziuni inter
naționale a m-uncii, prin coordonarea strân
să a planurilor economice ale tuturor ță
rilor de democrație populară și <a planu
rilor de producție a principalelor tipuri de 
produse, prin folosirea maximă a resur
selor economice specifice ale fiecărei țari.

Ajutorul Uniunii Sovietice și colabora
rea cu toate țările de democrație populară 
reprezintă un factor esențial în succeed 
politicii de industrializare socialistă a ț\-
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VIAȚA DE PARTID

Primirea și educarea membrilor și candidaților de partid — 
sarcină principală a organizației noastre de bază

Organizația noastră de bază P.M.R. încă din anul trecut și-a propus ca obiec
tiv principal atragerea în rîndurile sale a unui număr însemnat de candidați și 
noi membri de partid, lucru pe care de altfel a reușit să-l facă, primind în rîn
durile sale, candidați')și membri de partid, dintre cei mai devotați fii ai clasei mun
citoare, care și-au dovedit prin fapte atașamentul lor față de partid.

Pentru a împărtăși și altor organizații de bază din raionul Hunedoara, meto
dele noastre de muncă, am socotit necesar să arăt felul în care am reușit să facem 
acest lucru și cum ne-am ocupat de educarea și activizarea candidaților de partid.

Educarea tineretului în centrul 
atenției organizației de bază

Ținînd cant de importanța sarcinii ce 
ne sită în față în problema primirii de 
noi membri și candidați în partid, comu
niștii din organizația noastră de bază a- 
cordă o deosebită atenție muncii de partid, 
veghind ca, în partid, să nu poată fi pri
miți decît acei oameni, care sînt devotați 
partidului și clasei muncitoare, care au 
dovedit a fi luptători hotărîți pentru cau
za poporului, oameni conștient!, cei mai 
înaintați fii ai clasei muncitoare, demni de 
a purta înaltul titlu de membru al parti
dului. In această direcție, organizația de 
partid din cadrul secției laminoare a com
binatului siderurgic Hunedoara, a luat din 
timp măsuri pentru intensificarea muncii 
de educare a tineretului. Astfel, fiecare 
membru de partid, a primit sarcina de a 
se ocupa de unui sau doi tineri, în sco
pul educării lor politice și ideologice. 
Membrii de partid tehnicieni, au fost re
partizați în brigăzile de tineret pentru a-i 
ajuta pe tineri mai îndeaproape în însu
șirea nesecatei învățături marxist-leniniste 
și în ridicarea calificării profesionale a 
acestora. Maistrul Cozma Gheza de pildă, 
a fost repartizat ca tehnician în brigada 
utemistă condusă de tânărul Sireschi Va- 
sile, iar tovarășul Constantin Petru, să se 
preocupe în mod permanent de calificarea

k s»tinerilor din schimbul său.
De asemenea, pentru a controla și con

duce mai îndeaproape munca tineretului, 
membrii biroului organizației de bază sînt 
repartizați în organizațiile de tineret pe 
schimburi. Tovarășului Zăvăltaș Vasile de 
exemplu, i-a fost încredințată îndr umarea 
organizației U.T.M. din schimbul său, iar 
tovarășului Torek Ștefan; organizația 
U.T.M. din schimbul permanent de.zi.

In felul acesta membrii de partid au 
avut posibilitatea să lămurească mai bine 
tinerilor politica partidului și să le facă 
o educație sănătoasă, vorbindu-Ie despre 

marile înfăptuiri ale poporului nostru li
ber, despre lupta partidului pentru pace 
și o viață mai bună despre statutul și 
programul partidului, arăitîndu-le marea 
cinste și însemnătate de a fi membru ai 
P.M.R.

In urma muncii de educare, un mare 
număr de tineri de aici, dintre cei mai 
înaintați . și atașați luptei partidului, au 
înaintat organizației de bază cereri pen
tru a fi primiți în rîndurile candidaților de 
partid. Un sprijin prețios l-au primit ti
nerii din partea membrilor de partid, în 
vederea întocmirii documentelor necesare 
pentru a putea intra în rîndurile candida
ților de partid. Datorită acestui fapt, or
ganizația de bază de la laminoare a atras 
în jurul său din februarie ,și pînă în pre
zent, un număr de 21 tineri dintre cei mai 
activi utemiști, fruntași în bătălia pentru 
creșterea producției de laminate, care au 
devenit candidați de partid.

Pentru pregătirea temeinică 
a candidaților de partid

Creșterea politică a candidaților de par
tid, înarmarea lor cu teoria atotbirui
toare a marilor dascăli ai proletariatului, 
a constituit pentru organizația noastră de 
bază o preocupare de primă importanță. 
Știind că stagiul de candidat, are menirea 
de a face pe fiecare candidat, să cunoască 
programul, statutul și tactica partidului, 
dă posibilitatea organizației de bază să 
verifice și să cunoască mai bine calită
țile personale ale candidatului, cunoștin
țele politice, spiritul de disciplină și de
votament pentru cauza construirii socia
lismului și comunismului, biroul organi
zației de bază în urma planului de muncă 
întocmit, a dat fiecărui membru de partid, 
sarcina concretă de a se ocupa de pre
gătirea unui oandiidat, pentru a putea de
veni membru de partid. Astfel, comunis
tul Constantin Petru se preocupă de can
didatul Sireschi Vasile, tovarășul Suciu 
loan, se îngrijește de pregătirea lui Stan- 

cdu Ioan etc. Ei le-a-u vorbit candidaților, 
despre tăria regimului democrat-popular, 
despre drepturile și îndatoririle membrilor 
și candidaților de partid. In scopul educă
rii lor, au fost ținute 2 lecții: „Despre 
lupta partidului nostru" și „însemnătatea 
calității de membru de partid", iar acum 
urmează să li se predea lecția „însemnăta
tea stagiului de candidat" și altele.

Pentru a fi pregătiți cit mai bine în ve
derea intrării în rîndurile membrilor de 
partid, în raport cu pregătirea lor, candi- 
dații au fost încadrați în învățământul de 
partid. Anul trecut oandidații Țipe! Nl- 
colae, Munteanu lean, Șerban Nicolae și 
alții, au urmat anul II al Cursului scurt 
de istorie al P.C.U.S., iar anul acesta ei 
au fost încadrați la forma superioară de 
studiere a istoriei P.C.U.S. Odată cu a- 
cestoa, ei eu primit și diferite sarcini, în 
urma cărui fapt munca organizației de 
partid s-a îmbunătățit.

După expirarea termenului de candidat, 
în care timp tovarășii; Topliceaniu Petru, 
Greț Vili și Cozma Gheza și-eu dus la în
deplinire sarcinile trasate, au fost primiți 
membri de partid. Acum aceștia la rîn- 
dul lor, se preocupă de pregătirea altor 
candidați pentru a deveni membri de 
partid.

Vom face o cotitură în munca politică
Deși organizația de partid de la lami

noare are unele merite în această privin
ță, totuși ea nu a reușit să lichideze cu 
toate lipsurile, în ce privește munca de 
educare a candidaților de partid, nu a dat 
tot ajutorul pe care trebuia să-1 dea stui- 
dierii de către aceștia a învățăturii mar
xist-leniniste, a statutului partidului, etc. 
De asemenea, nu toți oandidații au primit 
sarcini concrete pentru a-i atrage și mai 
mult la viața de organizație, a-î face să 
înțeleagă pe deplin problemele politicii 
partidului, să le dezvolte spiritul critic și 
autocritic și să fie exigenți față de lipsu
rile ce le au. Ținând cont de aceste lipsuri, 
comuniștii din secția laminoare a combi
natului siderurgic, sînt hotărîți să facă o 
cotitură în activitatea politică, pentru a 
întări și mai mult unitate®, coeziunea rân
durilor partidului nostru, întâmpinând Con
gresul al II-lea al partidului cu noi și noi 
succese.

IORGA NICOLAE
secretar al org. de bază P.M.R. 

secția laminoare C.S. „Gh. Gheorghiu-Dej"

O măsură necesară

Duminică, împreună cu un prieten am 
fost dornici să vizionăm un film. Am 
cumpărat bilete numerotate și am intrat 
în sala de spectacole. Acolo însă constat 
că pentru același loc își dispută întîi etatea 
încă doi tovarăși. Vrând nevrând din 3 to
varăși doi sîntem nevoiți să stăm în pi
cioare, pentru simplul motiv că au fost 
eliberate mai multe bilete pe un singur 
loc. In felul acesta sala și balconul se su
pra aglomerează, iar condițiile de vizionare 
a filmului devin necorespunzătoare.

T. SILVESTRU
★

N. R.
Ziarul nostru în coloanele sale a mai 

propus Comitetului de întreprindere al 
C.S. „Gh. Gheorghiu-Dej", sub a cărui 
conducere se află cinematograful, să stu
dieze posibilitățile de rulare a filmelor și 
dimineața (în special duminica). In felul1 
acesta, pe de o parte ar fi evitată aglome
rația, iar pe de altă parte ar da posibili
tate muncitorilor ce lucrează în schimbu
rile 2 și 3 să vizioneze și ei filmele ce 
rulează săptămânal. Credem că de data a- 
ceasta, tov. Cheșa loan și Miiitaru C. vor 
studia cu atenție posibilitățile existente 
pentru a satisface această cerință a mun
citorilor hutnedoreni.

Lucruri care cer 

o rezolvare operativă

Preocuparea serviciului administrativ al 
T.A.P.L. Hunedoara în ce privește crearea 
de condiții optime de lucru în unele sec
toare de muncă lasă. încă mult de dorit. 
Așa de pildă, contabilitatea de la magazia 
centrală de mărfuri și băuturi a fost a- 
menajată într-o încăpere care nu cores
punde prescripțiunilor de igienă. Datorită 
acestui fapt, condițiile de muncă a sala- 
riaților de aici sînt cu totul necorespun- 
zătoare, iar actele unității din cauza umi
dității ce există în încăpere sînt expuse 
deteriorării. Față de această stare de lu
cruri, mai ales că timpul este înaintat, ser
viciul administrativ trebuie să ia de ur
gență măsurile corespunzătoare pentru 
crearea de condiții optime la fiecare loc 
de muncă.

După corespondența tovarășilor 
Furca Avram și Todor Dezideriu.

rii noastre. Relațiile de producție socia
liste, de colaborare și ajutor reciproc, care 
există în industria noastră au devenit mo
tor’d unei dezvoltări furtunoase a forțe
lor de producție.

In comparație cu 1948, producția globa
lă industrială a crescut în 1955 de peste 
3 ori și jumătate. Volumul total al pro
ducției globale industriale însumat pe cinei 
ani va fi îndeplinit integral încă în cursul 
lunii noiembrie, dat fiind că la 31 octom
brie 1955 reprezenta o îndeplinire de 99 
la sută față de planul cincinal. Princi
palele ramuri industriale și-au îndeplinit 
sarcinile cinema,lutoi înainte de termen.

Realizarea cu succes la noi în țară a 
primei etape a planului de electrificare 
face ca în prezent producția de energie 
electrică să fie cu un pas înaintea dez
voltării industriei ăsiguirîndu-i o creștere 
rapidă.

Creșterea într-un ritm accelerat în 
cursul cincinalului a industriei construc
țiilor de mașini constituie unul din facto
rii de bază ai. industrializării țării noas
tre. Industria construcțiilor de mașini și 
de prelucrare a metalelor — creație a 
regimului democrat-popular — va atinge 
la sfârșitul anului 1955 un nivel de peste 
280 la sută față de 1950. Această creștere 
a permis treptata înoire și modernizare 
a utilajelor în celelalte ramuri ale indus
triei, reducerea importului de utilaj și po
sibilități sporite pentru export.

Dezvoltarea industriei grele a făcut cu 
putință sporirea producției industriei u- 
șoâre și alimentare. Producția bunurilor 
de dorisum ș-a dublat în 1955 față de 1950.

Făcând bilanțul realizărilor primului 
nostru plan cincinal, trebuie arătat că di
recția efortului principal a fost dezvolta
rea industriei grele.

Odată cu dezvoltarea industriei socia
liste, a industriei grele, în economia 
noastră a crescut numărul muncito
rilor, al tehnicienilor, s-au format zeci da 
tnnî de cadre tinere de muncitori calificați 
și de tehnicieni care, alături de muncitorii 
și tehnicienii vechi, și-au însușit tehnica 
nouă. întărirea continuă a clasei munci
toare, ridicarea nivelului ei de cultură ge
nerală și de cunoștințe tehnice au o în
semnătate deosebită pentru consolidarea 
regimului nostru democrat-popular. Ca ur
mare a politicii Partidului de industriali
zare socialistă a țării, în țara noastră, 
greutatea specifică a industriei în ansam
blul economiei naționale a crescut consi
derabil, cucerind rolul conducător. Dintr-o 
țară agrară înapoiată. România s-a trans
format . în anii regimului de democrație 
populară într-o țară industriial-agrară. In 
industria României a avut loc și o altă 
schimbare esențială calitativă : relațiile de 
producție capitaliste de exploatare și asu
prire au fost aproape complet lichidate. 
In industrie predomină în mod absolut re
lațiile de producție socialite, de colabora
re și ajutor reciproc. Sectorul socialist, 
care nu cunoaște exploatarea omului de 
către om, cuprinde 99 la sută din indus
tria Republicii Populare Române. In in- 

. dustrie lupta dintre socialism și capita
lism, problema „care pe care", a fost de
finitiv rezolvată prin victoria socialismu
lui.

Desființarea relațiilor de producție ca

pitaliste în industrie și crearea relațiilor 
socialiste a adus după sine la un salt ca
litativ în ceea ce privește un ritm de dez
voltare a industriei în Republica Populară 
Română, care n-a fost atins și nu poate fi 
atins în capitalism. In timp ce în Româ
nia burghezo-moșierească producția in
dustrială a crescut în decurs de 10 ani, 
între 1928 și 1938, cu mai puțin de 50 la 
sută, în România democrat-populară. în 
decurs de numai 7 ani, între 1948 și 1955, 
volumul producției industriale a crescut 
de trei ori și jumătate.

Un rezultat de seamă al politicii de in
dustrializare socialistă îl constituie faptul 
că în această perioadă a fost realizată o 
mai justă repartiție teritorială a forțelor 
de producție.

Pentru ridicarea economică a regiuni
lor și raioanelor înapoiate din Moldova a 
fost construită o fabrică de rulmenți, un 
laminor de țevi și se dezvoltă un mare 
bazin petrolifer. De asemenea sînt în con
strucție marea hidrocentrală „Vladimir 
Hici Lenin" la Bicaz, fabric® de penicilină 
și medicamente din regiunea Iași, etc- Nu
mai o singură fabrică de ciment, constru
ită în Moldova, are o capacitate de pro
ducție egală cu întreaga producție de ci
ment a țăbil din atiul 1938. Pentru ridi
carea economică a Dobrogii au fost con
struite și puse în funcțiune termocen
trala Ovidiiu II, întreprinderea metalur
gică de utilaj și fabrica de ciment de la 
Medgidia, se construiește o fabrică de 
acid sulfuric și de îngrășăminte fosfatice. 
La Tîrgoviște s-a construit o fabrică de 
utilaj petrolifer. In Oltenia s-a pus în 

funcțiune uzina „Electroputere", se dez
voltă un nou bazin petrolifer și este în 
curs de construcție o fabrică de sodă. Se 
dezvoltă noi exploatări petrolifere. în re
giune® Pitești. Pentru ridicarea economi
că a Regiunii Autonome Maghiare a fost 
construită termocentrala de la Sângeorgini 
de Pădure, un combinat forestier și altele. 
In felul acesta s-a realizat o mai bună 
repartizare a forțelor de producție pe te
ritoriul țării noastre, în vederea folosirii 
raționale a bogățiilor solului și subsolului 
pe întreg cuprinsul țării, în vederea dez
voltării multilaterale a producției din toa
te regiunile și raioanele.

Avem tot ce este necesar pentru succe
sul politicii de industrializare socialistă. 
Economia țării noastre, economie de pace, 
merge cu pași siguri ,pe calea avîntul’jt 
continuu. Rezultatele obținute în primul 
nostru cincinal, colaborare® economică a 
țării noastre cu țările lagărului democra
tic și în special ajutorul multilateral al 
Marii Uniuni Sovietice, crează condiții ma
teriale pentru succese tot mai mari în in
dustrializarea socialistă. Depinde de munca 
organizată plină de avânt a maselor largi 
de la oraișe și' sate, ca sarcina îmbunătă
țirii condițiilor de trai ale oamenilor mun
cii să fie tradusă cu succes în viață. Che
zășia succesului este unitatea de nezdrun
cinat între partid, guvern și popor.

Să mobilizăm pe fiecare membru de 
partid.' pe fiecare comunist, pe fiecare 
muncitor, tehniclen și inginer la luptă 
sub steagul biruitor al partidului, spre 
noi victorii pe calea socialismului.
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Conferința de la Geneva și-a încheiat lucrările
CO MU NICATUL 

conferinței de îa Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe 
ai Franței, Regatului Unit, U. R. S. S. și S. U. A.

16 noiembrie 1955)
prin Directive, și anume: 1. Securitatea europeană și 
Germania ; 2. Dezarmarea ; 3. Dezvoltarea contactelor 
între Est și Vest.

Miniștrii Afacerilor Externe au căzut de acord să 
raporteze asupra rezultatelor discuțiilor lor șefilor gu
vernelor respective și să recomande oa viitoarea des
fășurare a discuțiilor miniștrilor Afacerilor Externe să 
fie reglementată pe căi diplomatice.

(27 octombrie —
In conformitate cu Directivele date de șefii celor 

patru guverne după conferința lor din iulie de la Ge
neva, miniștrii Afacerilor Externe ai Republicii Fran
ceze, Regatului Unit, Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și Statelor Unite ale Americii au ținut șe
dințe la Geneva de la 27 octombrie pînă la 16 noiem
brie 1955. Ei au discutat deschis și sub toate aspectele 
trei probleme a căror examinare le-a fost încredințată

Domnilor,
Conferința noastră a fost convo

cată în urma hotărîrii șefilor guver
nelor celor patru puteri și a exa
minat problemele care au fost sta
bilite prin Directivele adoptate la

conferința din iulie. Ea a avut drept 
scop să discute probleme arzătoare 
ale vieții internaționale și să obțină 
prin eforturi comune slăbirea conti
nuă a încordării internaționale și 
tărirea încrederii între state.

nia 
nia 
lui 
nici

în-

Problema securității europene — problemă principală
Problema principală pe care tre

buia să o examinăm a fost proble
ma securității europene și, în legă
tură cu aceasta, problema Germaniei. 
Și aceasta este de înțeles. Nu există 
în prezent o problemă mai importan
tă decît problema întăririi păcii între 
popoare și a preîntîmpinării primej
diei unui nou război. Aceasta pri
vește îndeosebi Europa unde în tre
cut au fost dezlănțuite în două rîn- 
duri războaie mondiale. Tocmai de 
la aceasta au pornit șefii guvernelor 
celor patru puteri. După cum reiese 
din textul Directivelor lor, în care 
s-a stabilit legătura între cele două 
probleme menționate, pe primul loc 
a fost pusă totuși problema securi
tății europene.

Este absolut firesc ca pentru po
poarele Europei, pe primul loc să 
stea problema securității europene. 
Problema germană are însă față de 
această problemă un caracter sub
ordonat. Dacă va fi asigurată secu
ritatea europeană, atunci implicit vor 
fi asigurate și securitatea poporu
lui german și cele mai favorabile 
condiții pentru rezolvarea întregii 
probleme germane, inclusiv restabili
rea unității Germaniei.

In decursul întregii conferințe, de
legația U.R.S.S. s-a străduit să con
vingă pe reprezentanții Franței, 
Marii Britanii și Statelor Unite ale 
Americii de necesitatea de a resoec- 
ta Directivele șefilor guvernelor cu 
privire la 
Europa.

In acest 
proiectul 
ale tratatului general european 
securitate colectivă în Europa, 
am arătat că, calea creării de gru
pări militare, de felul blocului Nord- 
Atlantic și al Uniunii Europei Oc
cidentale, nu va duce la nimic bun. 
Asemenea acțiuni obligă și alte state 
europene să creeze grupările lor. 
Numai un sistem de securitate co
lectivă, cuprinzînd toate statele eu
ropene, indiferent de deosebirile în 
orînduirea lor socială și de stat, poa
te să corespundă intereselor păcii ș 
securității în Europa.

Dacă unele state occidentale nu 
sînt încă gata să creeze o organi
zație de securitate colectivă pentru 
întreaga Europă, s-ar putea începe 
de la un pact de securitate pentru o 
parte a Europei, inclusiv cele două 
state germane existente și acele țări 
europene care sînt gata să intre încă 
de pe acum în această organizație. 
Directivele șefilor guvernelor conțin 
o indicație directă și în această pri
vință. Noi am prezentat și alte pro
puneri în același scop. Totuși un a- 
cord nu a fost realizat.

Din partea reprezentanților State-

asigurarea securități in

scop noi am prezentat 
principiilor fundamentale 

de
Noi

lor Unite ale Americii, Franței 
Marii Britanii s-a vădit o tendință 
care nu corespunde de loc cu hota- 
rîrile șefilor guvernelor. S-? căutat 
să se obțină consimțămîntul nostru 
nu numai la remilitarizarea Germa
niei occidentale care se si desfă
șoară după acordurile de la Paris, 
ci și la remilitarizarea Germaniei 
răsăritene și la includerea întregii 
Germanii în grupările militare ale 
puterilor occidentale.

S-a propus ca toate acestea să se 
facă pe calea unor alegeri corespun
zătoare pe întreaga Germanie potri
vit așa-numitului „plan Eden“. O 
asemenea propunere n-a putut să 
găsească sprijin din partea tuturor 
participanților la conferință.

Rezolvarea problemei germane, 
unificarea Germaniei este legată de 
calea pe care trebuie s-o urmeze 
dezvoltarea Germaniei unite: calea 
transformării ei într-un stat milita
rist inclus totodată în grupările mi
litare ale unor puteri, sau calea dez
voltării ei ca stat iubitor de pace și 
democratic, care să nu participe la 
vreun bloc militar și care să cola
boreze cu alte state la consolidarea 
păcii. Cine ocolește răspunsul la a- 
ceastă întrebare acela frînează re
zolvarea problemei germane.

Trebuie să ne exprimăm regretul 
că la conferința noastră n-am reușit 
să realizăm atitudinea cuvenită față 
de problema germană. Deși despre 
Germania reprezentanții puterilor oc
cidentale au vorbit mult și însuflețit, 
totuși ei nici n-au acceptat să ascul
te pe reprezentanții poporului ger
man, respingînd propunerea noas
tră de a invita pe reprezentanții Re
publicii Democrate Germane și Re
publicii Federale Germane. Acest lu
cru nu-și găsește nici o justificare.

Discutarea problemei germane a 
fost condamnată la eșec chiar și 
pentru singurul fapt că ea s-a des
fășurat fără participarea germani
lor, fără participarea reprezentanți
lor atît din Germania occidentală 
cit și cea răsăriteană.

Pe de altă parte, propunerile ce
lor trei puteri occidentale au fost în 
vădită contradicție cu situația care 

Șl 
se-

Și

Declarația făcută de V. M. Molotov în ședința de închidere a conferinței 
occidentală să înghită Germa- 
răsăriteană cu ajutorul „planu- 
Eden“. Asemenea calcule n-au 
un temei.

Noi sinlem pentru refacerea uni
tății Germaniei pe baza unor alegeri 
libere pe întreaga Germanie. Dar noi 
nu putem sprijini planurile de remi- 
iitarizare a unei părți a Germaniei, 
oricare ar fi ea și. cu atît mai puțin, 
a întregit Germahii, nici planurile de 
includere a ei în grupările militare 
îndreptate împotriva U.R.S.S. și a al
tor state iubitoare de pace.

Ni s-a prezentat un plan de reuni 
ficare a Germaniei care ignorează 
sarcina fundamentală — sarcina re- 
umficării Germaniei ca stat iubitor 
de pace și democrat. Ne-a fost pro
pus un proiect potrivit căruia în
săși reunificarea Germaniei a fost 
condiționată de remilitarizarea între
gii Germanii și aderarea ei la blocul 
nord-atlantic (N.A.T.O.) nu numai 
a Germaniei occidentale, ceea ce s-a 
făcut deja, ci și a Germaniei răsă
ritene, lucru pe care 
mocrată Germană îl 
goric.

Toate acestea s-au 
în cadrul îndeplinirii 
filor guvernelor, deși 
iecte de acest gen în problema ger
mană sînt în totală contradicție atît 
cu interesele securității europene, cîf 
și cu intcresle poporului german. Or, 
în directivele șefilor guvernelor se 
spune că soluționarea problemei ger
mane și reunificarea Germaniei tre
buie să fie înfăptuite „în conformi
tate cu interesele naționale ale po
porului german șt cu interesele secu
rității Europei".

La ce a dus discutarea problemei 
securității europene și Germania ?

Discuțiile au arătat că problema 
securității europene este o problemă 
foarte importantă pentru toate po
poarele Europei si că fără rezolva
rea acestei probleme nu poate fi re-

Republica De- 
respinge cate-

făcut, chipurile, 
directivelor șe- 
planuri și pro-

zolvată nici problema germană. Ele 
au arJtat, totodată, că și în condi
țiile existenței a două state germane 
securitatea europeană poate fi asi
gurată. Dar pentru aceasta este ne
cesar să se renunțe la planurile de 
remilitarizare a Germaniei, fie că 
este vorba de acordurile de la Pa
ris, fie de intenții noi, țintind de
parte, care cuprind nu numai Ger
mania occidentală, ci și cea răsări
teană.

Discuțiile au arătat de asemenea 
că rezolvarea problemei germane tre
buie să devină în primul rînd o ches
tiune a germanilor înșiși și că fără 
participarea germanilor examinarea 
problemei Germaniei, în genere nu 
poate fi rodnică.

Toate acestea arată că propunerea 
Republicii Democrate Germane cu 
privire la crearea unui Consiliu pe 
întreaga Germanie, cuprinsă în me
sajul adresat de guvernul R. D. Ger
mane conferinței noastre, este ar
zătoare și pe deplin justă.

Crearea Consiliului pe întreaga 
Germanie alcătuit din reprezentanți 
ai parlamentelor celor două state 
germane nu va încălca interesele nici 
unuia dintre actualele state germane 
și nu trebuie să afecteze rînduielile 
sociale existente în Republica Demo
crată Germană sau în Republica Fe
derală Germană. Trebuie ca reprezen
tanții Republicii Democrate Germane 
și Republicii Federale Germane să 
treacă, în sfîrșit, la discutarea comu
nă a tuturor problemelor care fră- 
mîntă poporul german. Trebuie să 
înceapă o apropiere și o colaborare 
între R. D. Germană și R. F. Germa
nă. Fără aceasta, nu este posibilă 
pregătirea unificării Germaniei. Nu 
trebuie să prezentăm lucrurile ca și 
cum americanii, francezii, englezii 
sau rușii ar fi mai interesați în so
luționarea problemei germane decît 
germanii înșiși. Rezolvarea probley- 
mei germane va fi urnită din loc 
abia atunci cînd germanii înșiși se 
vor ocupa de această chestiune, iar / 
Uniunea Sovietică, Statele Unite alșr 
Americii, Franța și Marea Britanic 
îi vor ajuta. Atunci vor fi create con
dițiile pentru unificarea Germaniei 
și Germania unită va renaște ca un 
stat cu adevărat iubitor de pace și 
democrat.

Discutarea problemei securității - 
europene și Germaniei nu ne-a dus 
încă la concluzii de comun acord. 
Sperăm însă că discutarea ei va a- 
vea urmări folositoare, că rezolva
rea acestor probleme nu va fi ter
giversată, că vom ajunge la conclu
zii și hotărîri de comun acord.

(Un fragment din declarație)

Comunicarea făcută de V.M. Molotov miniștrilor de externe ai S.U.A.
și Angliei în problema primirii de noi membri în O.N.U.

există în realitate în Germania 
cu interesele asigurării păcii și 
curității în Europa.

In prezent problema germană nu 
poate fi rezolvată fără a ține seama 
de faptul că există două state ger
mane cu orînduiri sociale diferite. 
Nu trebuie să ne rupem de baza 
reală. Este absolut evident că încer
cările caic urmăresc înghițirea Ger
maniei răsăritene de către Germa
nia occidentală sînt irealizabile. Or, 
propunerile celor trei puteri occiden
tale s-au redus la aceea ca Germa-

GENEVA (Agerpres). — TASS 
După cum a devenit cunoscut din 

cercuri de obicei bine informate, în 
timpul convorbirilor care au avut loc 
în ultimele zile între V. M. Molotov 
și Dulles, precum și între V. M. Mo
lotov și Mac Millan s-a discutat pro
blema admiterii de noi membri în 
Organizația Națiunilor Unite.

După cum s-a aflat, V. M. Molo
tov a comunicat miniștrilor Afaceri
lor Externe ai S.U.A. și Marii Bri
tanii că guvernul sovietic este pentru

rezolvarea acestei probleme tergiver
sate, încă în cadrul actualei sesiuni 
a Adunării Generale O.N.U. Pornind 
de la aceasta el sprijină întrutotul 
propunerea Canadei privitoare la 
admiterea simultană în O.N.U. a ur
mătoarelor 18 state care au depus 
cereri : Albania, Austria, Bulgaria, 
Cambodgia, Ceylon, Finlanda, Ior
dania, Irlanda, Italia, Japonia, 
Laos, Libia, Republica Populară 
Mongolă, Republica Nepal, Portuga
lia, Romînia, Spania, Ungaria.

PE SCURT
BELGRAD. După cum anunță 

ziarul „Borba“, între Iugoslavia și 
Ungaria a fost încheiat un acord cu 
privire la extinderea tranzitului Un
gariei prin teritoriul Iugoslaviei. In 
schimbul exploatării căilor ferate iu
goslave, Ungaria va livra Iugosla
viei mărfusi și utilaj feroviar.

PARIS. După cum s-a mai anun
țat, în ianuarie 1955 Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Francez 
a exclus din partid pe termen de un 
an pe Auguste Lecoeur. Datorită 
faptului că după aceasta Lecoeur s a 
purtat ca un renegat și un dușman 
al partidului comunist și al clasei 
muncitoare, Comitetul Central a ho- 
tărît să-1 excludă definitiv din partid.
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