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Oameni ai muncii din agricultură!
Munciți cu dârzenie pentru pregătirea 
temeinică a campaniei de primăv ar a, 
pentru succesul însămânțărilor, care con- 
stitue o etapă dintre cele mai importante 
în lupta pentru sporirea producției 
agricoleI

Spre noi succese 
în transformarea socialistă a agriculturii
Lupiând pentru aplicarea în practică a li

niei partidului în problema transformării 
socialiste a agriculturii și a întăririi alian
ței dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, sub conducerea clasei munci
toare, Comitetul raional de partid a 
spiijinit îndeaproape munca organizațiilor 
de bază, în vederea atragerii țărănimii mun
citoare spre formele socialiste din agricultură. 
La baza activității organizațiilor de bază 
«tau cuvintele arătate de tovarășul Gheorghe 

iieorghiu-Dej în raportul prezentat la șe
dința Plenară a C.C. al P.M.R. din 3—5
Martie 1949 că :„Politica partidului nostru 
față de țărănime — trebue să fie clară: Ne 
sprijinim pe țărănimea săracă, strângem a- 
lianța cu țărănimea mijlocașă și ducem 
o luptă neîntreruptă împotriva! chiaburimii“.

Drept rezultat al desfășurării unei intense 
munci de lămurire și convingere a țăranilor 
cu gospodării mici și mijlocii asupra supe
riorității lucrării în coleotiv pe întinderi 
mari de pământ, și cu unelte mecanizate, în 
raionul nostru au luat ființă până în pre
zent un număr de 8 gospodării agricole co
lective și 14 întovărășiri agricole, dintre 
care numai în anul 1953 s’au organizat 3 
gospodării agricole colective și 5 întovă
rășiri agricole.

Sprijinite îndeaproape de Comitetul ra
ional de partid, organizațiile de bază din 
gospodăriile agricole colective și întovărăși
rile din raion au reușit să mobilizeze colec
tiviștii și întovărășiții, ' în lupta pen
tru noi succese pe calea consoli
dării lor economico-organizatorice, pe 
calea măririi producției de cereale-marfă.

Gospodăria agricolă colectivă „23 August’’ 
din Obreja, de pildă, a obținut o producție 
medie la hectar de peste 2.200 kg. de grâu 
și de peste 4.500 kg. de porumb, iar întovă
rășirile agricole din Vințul de Jos, Cricău, 
Galda de Jos, Ighiu și Galtiu, au obținut o 
pioducție cu mult mai mare decât țăranii cu 
gospodării individuale. Creșterea producției 
de cereale la hectar a făcut să crească și 
nivelul de viață al colectiviștilor și întovă- 
rășiților.

Insușindu-și sarcinile ce au reeșit dela 
Congresul fruntașilor din gospodăriile agri
cole colective, organizațiile de bază din 
gospodăriile colective din Benic, Cistei și 
Obreja și dela întovărășirile agricole Vințul 

Jos și Galtiu, folosesc cu mai mare pri
cepere dreptul de control asupra activității 
consiliilor de conducere.

S’a îmbunătățit simțitor și agitația politi
că, ea fiind mai strâns legată de sarcinile 
de producție. La gospodăria colectivă din 
Țelna, agitatorii instruiți cu regularitate, 
duc o activitate rodnică, mobilizând colecti
viștii la lupta pentru înflorirea gospodăriei.

Odată cu îmbunătățirea nivelului de trai 
crește și nivelul cultural și profesional al 
colectiviștilor și întovărășiților. Membrii 
gospodăriilor colective și ai întovărășirilor 
agricole citesc cu mult interes cărțile din 
bibliotecile ce le stau la dispoziție, parti
cipă la cursurile agrozootehnice, la dife
rite conferințe educative, etc.

Comitetul raional de partid a atras aten
ția în nenumărate rânduri organizațiilor de 
bază că, crearea de gospodării colective și 
întovărășiri agricole, trebue să se facă 

■ai pe baza principiului liberului consim
țământ, care este principiul leninist-stalinist 
fundamental în opera de transformare socia
listă a agriculturii.

De curând, în urma activității politice 
desfășurată de organizația de bază, un nu
măr însemnat de membri întovărășiți din 
satulvOiejdea au trecut de bună voie dela 

întovărășirea agricolă la gospodăria agricolă 
colectivă. In frunte au fost comuniștii Si- 
laghi Nicolae, Kiss Francisc, Nagy Sigis
mund și alții. Acelaș lucru l-au făcut și în
tovărășiții din comuna Teiuș și Cetea.

Dorința țăranilor muncitori de a intra în 
gospodăria colectivă și întovărășire capătă 
proporții tot mai mari. In toamna anului 
trecut, 20 familii de țărani muncitori din 
Cricău, 11 din Șard și din multe alte co
mune și sate ale raionului au înaintat ce
reri pentru a intra în întovărășirea agricolă. 
Deasemenea, în multe întovărășiri s’a cerut 
trecerea la forma superioară a acesteia — 
gospodăria agricolă colectivă. Numai în 
cursul acestei luni, 7 familii de țărani mun
citori din Benic, două din Căpud și din alte 
comune și sate au cerut să fie primiți în 
gospodăria colectivă, iar 18 familii din satul 
Șard au înaintat cereri pentru înființarea 
unei gospodării agricole colective.

Cu toate realizările obținute pe drumul 
transformării socialiste a agriculturii, în 
raionul nostru mai sunt și o serie de lipsuri.

In unele gospodării colective, ca aceea din 
Cistei, nu se respectă întotdeauna princi
piul conducerii colective. Tovarășul preșe
dinte Dobârtă Mihai, ia de multeori hotarîri 
de unul singur și nu luptă cu toată perseve
rența pentru aplicarea întocmai a statutului- 
model al gospodăriei collective; Asemenea 
cazuri de nerespectare a statutului se ma
nifestă și în gospodăriile colective din Obre
ja, Benic și Căpud.

Existența acestor lipsuri se datorește în 
mare măsură și slabei activități a organi
zațiilor de bază din cadrul gospodăriilor 
colective, care n’au îndrumat întotdeauna cu 
competență munca consiliilor de conducere. 
Deasemenea sunt sfaturi populare, ca acelea 
din Pețelca, Benic, Ighiu și altele, care se 
ocupă -îni mică măsură de îndrumarea gos
podăriilor colective și nu au în centrul mun
cii lor atragerea de noi familii de țărani 
muncitori în gospodăria colectivă și în 
întovărășirea agricolă.

Lipsuri serioase se manifestă și în acti
vitatea organizațiilor de bază din satele 
Beldiu, Totoi și comunele Oarda de Jos, Ber- 
ghin și altele, care nu au o preocupare per
manentă pentru transformarea socialistă a 
agticulturii, desfășurând o slabă activitate 
în această direcție, cu toate că în aceste 
comune și sate, un număr însemnat de ță
rani muncitori își exprimă dorința de a se 
înscrie în gospodăria colectivă sau întovă
rășirea agricolă.

Hotărîrea plenarei lărgite a C. C. al 
P.M.R. pune în fața organizațiilor de partid, 
organelor de stat și economice ca una din 
sarcinile cele mai importante intensificarea 
muncii pentru consolidarea economîco-or- 
ganizatorică a gospodăriilor colective și în
tovărășirilor agricole, în vederea transfor
mării lor în mari izvoare producătoare de ce
reale-marfă, cartofi și legume, crescătoare de 
vite, porci, păsări, albine etc., spre a deveni 
adevărate centre de atragere a țărănimii 
muncitoare pe calea gospodăriei colective și 
întovărășirii agricole.

In lumina Hotărîrilor Partidului nostru, 
este necesară întărirea gospodăriilor agri
cole colective prin stricta aplicare a statu
tului, prin asigurarea creșterii continue a 
fondului de bază, prin atragerea de noi 
membri în gospodăriile agricole colective și 
în întovărășirile agricole.

Organizațiile de bază au datoria să or
ganizeze în așa fel munca politică încât să 
asigure mobilizarea colectiviștilor și întovă
rășiților la pregătirea temeinică a campa
niei agricole de primăvara, în vederea obți
nerii unei producții sporite la hectar.

Salut călduros
Conferinței raionale de partid

Oamenii muncii din raionul nostru, pă
trunși de sentimentul dragostei față de 
partid, privesc cu încredere lucrările Con
ferinței raionale de partid ce vor avea loc 
în zilele de 30—31 Ianuarie.

Desfășurarea lucrărilor Conferinței raio
nale de partid, are o importanță deosebită 
prin faiptul că are loc în condițiunile luptei 
pline de avânt a poporului nostru munci
tor, pentru realizarea sarcinilor trasate de 
Hotărîrea plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. 
din 19—20 August 1953.

Conferințele de partid — a spus tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la expunerea 
despre însemnătatea istorică mondială a 
Congresului ail XIX-lea al P.C.U.S. — și alte 
măsuri pe linia vieții interne a partidului 
trebue să contribue la creșterea! inițiativei 
și a simțului de răspundere al organelor de 
partid — dela comitetul regional până la or
ganizația de bază... — Ele trebue să contribue 
la înlăturarea metodelor administrative, bi

Schim6uri de onoare
în cinstea Conferinței raionate de partid

La atelierul de ansamblare C. F. R. Alba-Iulia
Cu câteva zile în urmă muncitorii și teh

nicienii dela secția L. 5 atelierul de ansam
blare C.F.R. Alba-Iulia, au organizat un 
schimb de onoare în cinstea Conferinței raio
nale de partid Alba.

Pregătindu-și uneltele și materialele din 
timp, ei au reușit să obțină chiar din pri
mele ore ale schimbului, importante depă
șiri de norme, ca dovadă a dragostei față de 
partidul nostru, care poartă o permanentă 
grijă pentru cei ce muncesc. Elanul cu care 
întregul colectiv al acestei secții a pornit la 
muncă, s’a soldat la sfârșitul schimbului de

La cooperativa meșteșugărească ,,Progresul
Zorile străpunseră perdeaua nopții, când 

la cooperativa de producție meșteșugărească 
„Progresul" din Alba-Iulia, munca deja în
cepuse. Vestea că în ziua de 27 Ianuarie va 
fi un schimb de onoare închinat Conferinței 
raionale de partid, cuprinsese atât vârstnicii 
cât și tinerii. încă din primele ore roadele 
muncii deveneau tot mai semnificative. La 
secția de sficuit tovarășul Pleșa Vilhelm s’a 
clasat la sfârșitul schimbului de onoare în 
fruntea celorlalți muncitori, depășindu-și 
norma cu 577 la sută, fiind urmat de sficuito- 
rul Hațegan Max, care și-a întrecut și el 
norma cu 540,5 la sută.

Pregătiri pentru cultivarea legumelor
In urma rezultatelor frumoase obținute 

-anul trecut la grădina de legume, membrii 
gospodăriei colective din Cistei -au hotărît 
ca în acest an să mărească suprafața legu
micolă la 15 hectare.

In acest scop ei au pregătit din timp 
șanțurile pentru răsadnițe pe o suprafață de 
800 metri pătrați și au transportat 100 tone 
gunoi de grajd pentru paturi calde. Au 
fost revizuite și reparate ramele și tocu
rile pentru răsadnițe în suprafață de 168 
metri pătrați și. s’a început confecționarea 
de noi tocuri pentru acestea.

rocratice, în munca de partid, la întărirea 
muncii politice de masă, a activității de or
ganizare și mobilizare politică a oalmenilor 
muncii, a activității de ridicare a nivelului 
ideologic al membrilor de partid.

Punând în centrul atenției sarcinile pri- 
yind continua întărire a organizațiilor de 
partid, Conferința va scoate la iveală o se
rie de lipsuri, va combaite abaterile dela 
democrația internă de partid, va aju
ta organizațiilor de bază să-și îmbună
tățească munca.

Oamenii muncii din întreprinderile, insti
tuțiile și de pe ogoarele raionului nostru, 
și-au sporit eforturile în întrecerea socialistă 
și patriotică, pentru a întâmpina cu noi suc
cese alegerea noului organ raional de con
ducere al partidului. Ei salută cu căldură 
Conferința raională de partid, exprimându-și 
dorința ca lucrările ei să contribue la întă
rii ea vieții de partid, la întărirea partidului, 
— forța conducătoare și îndrumătoare a 
poporului nostru.

onoare cu o depășire a planului de producție 
de 34 la sută, ceeace constitue prima vic
torie dobândită în noul an de muncă.

Printre muncitorii care au sporit produc
ția în această zi se numără și stahanoviștii 
Apolzan Vasile, Oniță Simion, 'fruntași! în 
producție Sălăjan Vasile și Coman Ion, care 
și-au depășit normele de producție în medie 
cu 38 la sută. Pentru muncitorii și tehnicie
nii dela atelierul de ansamblare C.F.R. Alba- 
Iulia ziua schimbului de onoare a fost consi
derată o adevărată zi de sărbătoare.

Deasemeni la secția de cusut râmi echipa 
din oare face parte și Magda Gheorghe și-a 
depășit normele de producție cu 462 la sută. 
Succese asemănătoare au fost dobândite și 
de muncitorii din secțiile cusut tălpi, pro- 
zat și altele.

Entuziasmul cu care muncitorii cooperati
vei de producție meșteșugărească „Progre
sul” au lucrat în schimbul de onoare, dove
dește dragostea lor fierbinte față' de parti
dul nostru care conduce poporul muncitor 
cu mână sigură pe drumul socialismului.

Semințele pregătite din varietăți alese 
de către colectiviști, au o germina
ție verificată de 96 — 98 la sută. In 
vederea obținerii unei producții timpurii și 
îmbelșugate, colectiviștii au hotărît ca, în
cepând din acest an, să aplice metoda so
vietică, de folosire a ghivecelor nutritive în 
cantitate însemnată la conopidă, varză tim
purie și roșii.

Harnicele colectiviste din Cistei, ca Ciu- 
fudean Virginia, Cârnațiu Marioara, Serb 
Elvira și Cârnațiu Elorica au confecționat 
până la 26 Ianuarie peste 250 metri pătrați 
de rogojini din paie, pentru răsadnițe.



Problema colectărilor în discuția sesiunilor sfaturilor populare

De curând a avut loc prima sesiune a 
sfatului popular raional, în cadrul căreia s’a 
dezbătut de către deputați activitatea depusă 
de vechiul comitet executiv pentru îndeplini
rea planului la colectări.

Raportul prezentat de către deputatul 
llf.da Dionisie a oglindit o serie de succese 
dobândite în îndeplinirea planului de 
colectări. Așa de pildă, la grâu, lână, lapte de 
oaie, borceag etc. procentul de realizare este 
ridicat, iar în multe comune ca Teiuș, Bără- 
banț, Pețelca, etc. planul la unele produse 
a fost îndeplinit.

Raportul a scos la iveală și o serie de lip
suri în problema colectărilor. In anul 1953, 
datorită muncii lipsită de răspundere a preșe
dinților de sfaturi populare din comunele Be
nic, Galda de Jos, Stremț și altele, documenta
țiile au fost întocmite cu greșeli grave, iar 
controlul din partea sfatului raional a fost 
făcut cu superficialitate. Tovarășul Mure- 
șan Grigore, președintele comitetului execu
tiv al sfatului popular raional, n’a efectuat 
o muncă de îndrumare și control sistema
tică, și de multeori a dus lupta pentru înde
plinirea unei sarcini in detrimentul celeilalte. 
In problema colectărilor, atât tovarășul Mu- 
reșan, cât și unii membrii din comitetul exe
cutiv, ca tovarășii Sântimbrean Teodor, Fi- 
lus Mihai și alții, au neglijat nejustificat 
sarcinile ce le aveau.

Discuțiile purtate de către deputați, prin 
caracterul lor combativ, au dus la o dezba
tere adâncă a lipsurilor. Deputatul Pascu 
Nicolae, președintele gospodăriei colective

In ziua de 24 Ianuarie, într’o atmosferă de 
adevărată sărbătoare a avut loc sesiunea de 
constituire a noului sfat popular al orașu
lui Alba-Iulia.

In cadrul lucrărilor sesiunii, deputatul 
Stoia Pavel a prezentat raportul vechiului 
.comitet executiv cu privire la îndeplinirea 
planului de colectări pe anul 1953. Raportul 
a arătat că deși în anul trecut producția a- 
gricolă a fost bună, planul de colectări nu a 
fost îndeplinit. Aceasta se datorește faptului 
că fostul comitet executiv orășenesc n’a des
fășurat o muncă organizatorică de masă 
pentru mobilizarea țăranilor muncitori să-și 
îndeplinească obligațiile față de stat.

Deputății Puni Dumitru, Munteanu I. și 
alții, luând cuvântul la discuții au arătat că 

Deși cercul pedagogic de educație fizică al
cadrelor didactice, 
prețios în munca 
sunt unele cadre

constitue un ajutor 
acestora totuși mai 
didactice care nu 

frecventează aceste ședințe care se țin lunar.

In anii puterii populare munca culturală a 
cunoscut o dezvoltare nemaiîntâlnită în is
toria țării noastre. Partidul și guvernul a- 
cordă o mare importanță desfășurării muncii 
culturale, care este indisolubil legată de ce
lelalte probleme ale construcției socialiste. 
Această mare preocupare a partidului și gu
vernului se oglindește și prin organizarea 
celui de al III-lea concurs pe țară a echi
pelor artistice de amatori, al cărui scop îl 
constitue dezvoltarea muncii culturale și 
ridicarea ei pe o treaptă calitativă, înaltă, fa 
nivelul sarcinilor actuale trasate de partid și 
guvern.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri Nr. 2409 
din 25 Iulie 1953, privind organizarea celui 
de al III-lea concurs pe țară, stabilește eta
pele de desfășurare a concursului, indicând 
în același timp calea desfășurării muncii de 
pregătire în vederea bunei reușite a con
cursului. Etapele celui de al III-lea concurs 
trebue să se desfășoare la un nivel înalt, 
atât în ceeace privește calitatea interpretării 
cântecelor, dansurilor, recitărilor etc., cât și 
pentru îmbunătățirea repertoriilor echipelor 
de amatori. Acest lucru va face ca nivelul 
echipelor culturale de amatori să fie mult 
mai ridicat față de anii trecuți.

Analizând stadiul în care se află munca 
de pregătire a celui de al III-lea concurs în 
raionul nostru, se poate spune pe drept cu
vânt că secțiunea culturală a sfatului popu
lar raional nu a făcut tot ce trebuia să facă 
în vederea respectării Hotărîrii Consiliului

Sesiunea sfatului popular raional
din Benic, a criticat comitetul executiv al 
sfatului popular raional pentru faptul că nu 
a luat măsuri concrete care să ducă la lichi
darea lipsurilor pe care le are secretarul 
sfatului popular din comuna Benic. In pro
blema colectărilor la porumb și lapte de 
oaie, o serie de lipsuri ce au existat, au fost 
scoase la iveală de deputatul Ion Cristea, 
președintele U.R.C.A.D. Alba. El a criticat 
vechiul comitet executiv pentrucă nu s’a preo
cupat îndeaproape de amenajarea și folosi
rea pătulelor existente în raion și nu a spri
jinit Uniunea raională a cooperativelor în 
vederea organizării de stâne cooperatiste. 
Din această cauză colectarea la porumb a 
început cu întârziere, iar în unele comune 
nu a fost realizat planul de colectare la lapte 
de oaie. Deputata Nistor Ana, criticând co
mitetul executiv al sfatului raional, a arătat 
că a existat o slabă preocupare pentru an
trenarea femeilor în munca de realizare a 
planului de colectare.

In cuvântul luat, deputatul Mărgineanu 
loan, prim-secretar al Comitetului raional 
de partid, a făcut o amplă analiză a situa
ției colectărilor din raion. El a arătat impor
tanța mare pe care o are întărirea continuă 
a legăturilor cu masele largi de oameni ai 
muncii, subliniind că unele comitete execu
tive, ca acelea din Berghin, Oarda de Jos, etc., 
subapreciază acest lucru, fapt care explică 
în mare măsură rămânerea în urmă a co
lectărilor. In continuare vorbitorul a criticat 
unele lipsuri ce s’au manifestat în munca 
organelor de colectare.

Sesiunea sfatului popular orășenesc
fixarea cotelor s’a făcut în unele cazuri în 
mod birocratic, comitetul executiv neveghind 
la întocmirea justă a documentației.

Pe baza discuțiilor purtate și a propune
rilor făcute de deputați, sesiunea a adoptat 
o hotărîre menită de a duce la lichidarea lip
surilor și la realizarea planului de colectări, 
in timpul cel mai scurt.

După aceasta s’a trecut la alegerea nou
lui comitet executiv . al sfatului popular al 
orașului. Deputății au dezbătut larg fiecare 
propunere în parte. Când a fost propus, de 
pildă, deputatul Stoia Pavel, președintele 
vechiului comitet executiv, deputății au luat 
cuvântul arătând calitățile pentru care-1 aleg 
în comitetul executiv. Ei l-au criticat totoda
tă. arătându-i că trebue să lupte pentru a

NISE SCRIE CA...
Astfel cadrele didactice care predau edu

cația fizică la școlile de 7 ani din Oarda de 
Sus, Oarda de Jos, Berghin, Mihalț, Hăpria, 
Galda de Jos, Teiuș, Stremț, Galați, Ighiu, 
nu participă deloc la acest cerc.

Mai multă atenție 
pregătirii celui de al III-lea concurs artistic

de Miniștri. Secțiunea culturală, respectiv 
tovarășul Popa Ion, șeful secțiunii, nu a an
trenat în mod suficient conducerile cămine
lor culturale să se pregătească pentru con
curs. Acest lucru îl dovedește însăși numă
rul mic al cererilor de participare adresate 
secțiunii culturale de către căminele cultu
rale din raza raionului. Cu toate că condu
ce! ea secțiunii culturale a trimis brigăzi de 
control și îndrumare în satele raionului, to
tuși aceste brigăzi fiind superficial instruite, 
nu au reușit să impulsioneze activitatea că
minelor culturale pentru atragerea a cât 
mai mulți amatori în cercurile de teatru, 
dans, recitări, etc.

Secțiunea culturală a neglijat în mod neper- 
nr's formarea comisiilor comunale de concurs, 
care au rolul să recruteze pentru faza raio
nală- cele mai bune echipe de amatori, să 
se intereseze asupra tematicii căminelor 
culturale, ca ele să cuprindă teme legate de 
sarcinile construcției noastre socialiste. Co
misiile culturale, trebuiau constituite până 
ia data de 15 Ianuarie și nu mai târziu, 
deoarece n.erespectarea termenelor prevăzute 
în hotărîre aduc mari repercursiuni în în
treaga desfășurare a concursului.

Munca de pregătire a celui de al treilea 
concurs pe țară, nu este numai munca sec

De pildă, planul de colectări putea fi în 
mai mare măsură realizat, dacă împuter
nicitul raional C.S.C. Alba, tovarășa Moldo
van și colectivul său de muncă ar fi depus 
eforturi mai mari în această direcție. In 
multe cazuri unii colectori își duc munca în sta
re de ebrietate și dau dovadă de îm
păciuitorism față de chiaburi, fără ca orga
nul raional C.S.C. să ia măsuri împotriva 
acestora. Apoi, în perioada când trebuia în
tărită munca de colectări la sate, tovarășa 
Moldovan, prin dispoziții birocratice, a adus 
colectorii de pe teren punându-i la mimică 
administrativă.

In încheiere, tovarășul Mărgineanu a fă
cut o serie de propuneri menite să ducă la 
impulsionarea colectărilor. Propuneri pre
țioase menite să ducă la îmbunătățirea mun
cii comitetului executiv al sfatului popular 
raional au mai făcut și deputății Todea Iosif, 
Abraham Isac, Hăbeanu Simion, Munteanu 
Vasile și alții.

In continuare sesiunea a validat manda
tele de deputați și a ales noul comitet execu
tiv format din deputății Grigore Mureșan, 
Hada Dionisie, Mărgineanu loan, Pascu Ni
colae, Groza Augustin și alți deputați. Tot 
în cadrul sesiunii s’au constituit și comisiu- 
nile permanente.

In unanimitate, sesiunea a aprobat hotă- 
rîri. elaborate pe baza sarcinilor ce stau în 
fața noului comitet executiv, menite să ducă 
la lichidarea restanțelor de cote pe 1953.

dezvolta mai mult metoda muncii colective, 
să desfășoare un temeinic control pe teren, 
și să lichideze cu tendințele de familiarism, 
care le-a manifestat uneori. La fel de amă
nunțit a fost analizată munca fiecărui mem
bru al noului comitet executiv.

După ce a fost ales comitetul executiv, s’a 
trecut la alegerea comisiunilor permanente 
ale sfatului popular.

După sesiune, comitetul executiv al sfatu
lui popular orășenesc s’a întrunit într’o șe
dință în care, în unanimitate, deputatul Stoia 
Pavel a fost ales președinte al comitetului 
executiv al sfatului popular, deputata Istvanfi 
Margareta, vicepreședinte și deputatul Ien- 
drușac Carol, secretar.

Ne întrebăm atunci, cum vor putea acești 
tovarăși să-și ducă la îndeplinire sarcinile 
ce le au, în problema de cultură fizică și 
sport în școală ?

CI-IIRILA DANIEL

țiunii culturale, ci a întregului comitet exe
cutiv al sfatului popular raional, a comi
tetelor executive ale sfaturilor populare co
munale, a comisiilor permanente pentru în
vățământ, artă și cultură cum și a organi
zațiilor de masă. Unele sfaturi populare co
munale, cum sunt cele din comunele Feneș, 
Almașul Mare, Pețelca și altele, nu sprijină 
munca culturală în vederea atragerii a cât 
mai mulți țărani muncitori în echipele parti
cipante la concurs.

Secțiunea de învățământ a sfatului popu
lar raional va trebui să atragă în perioada 
de pregătire a concursului profesorii și în
vățătorii, pentru a contribui la îmbunătăți
rea tematicelor care alcătuiesc repertoriile, 
și la calitatea interpretării. Profesorii cunos
cători de muzică, teatru, dans, trebue atrași 
în această muncă, arătânidu-li-se importanța 
ce o prezintă cel de al treilea concurs pe 
țară al echipelor de amatori.

Secțiunea culturală trebue să privească 
cu multă seriozitate desfășurarea muncii 
culturale, să organizeze schimburi de expe
riență între cămine, să antreneze cât mai 
mulți specialiști în problemele muzicii, tea
trului, coreognafiei, pe care să-i trimiTă în 
mijlocul țăranilor muncitori, pentru a le da 
îndrumări precise, pentru ridicarea calității

Pe urmele scrisorilor nepublicate
într’o scrisoare adresată redacției ziaru

lui „Steaua Roșie" un corespondent volun
tar a semnalat unele lipsuri dela depoul 
C.F.R. Teiuș cu privire la măsurile de pro
tecție a muncii și apărarea sănătății munci
torilor. Astfel la remiza de garare a loco
motivelor se cerea o reparație generală 
echipamentul pentru protecția muncii nu s’i. 
distribuit în mod satisfăcător muncitorilor, 
etc.

Fiind sesizate organele competente ne-au 
răspuns că cele semnalate de corespondent 
sunt juste și la data de 24 Noembrie 1953 
s’au început lucrările de consolidare a re
mizei dela depoul C.F.R. Teiuș, la care se 
va face o reparație capitală. In ceeace pri
vește echipamentul pentru protecția muncii, 
Direcția Regională C.F.R. Cluj a repartizat 
personalului dela depoul Teiuș echipamentul 
de protecție necesar. Totodată s’a reparat 
baia personalului și s’a deschis o cantină 
pentru muncitorii depoului.

Buna deservire a populației 
în dezbaterea adunării generale 

a cooperativei din comuna 
Oarda de jos

Adunarea generală a cooperativei „6 Ma. 
tie 1945“ din comuna Oarda de Jos, care a 
avut loc în prima jumătate a lunii Ianuarie 
a dezbătut pe larg, pe lângă alte probleme, 
și buna deservire a consumatorilor din satele 
și comunele aparținătoare acestei coopera
tive. Din darea de seamă prezentată în fața 
adunării au reeșit unele lipsuri în ceeace 
privește buna deservire a țăranilor munci
tori cu produse industriale specifice locului. 
Lipsurile se datoresc în mare parte U.R.C.A.D. 
d>n Alba-Iulia, care nu a aprovizionat la 
timp cooperativele cu mărfuri și nu s’a în
grijit de lărgirea parcului de mașini și unelte 
agricole.

Adunarea generală a constatat, că o de
ficiență serioasă care a contribuit la nede- 
servirea în bune condițiuni a țăranilor 
muncitori a fost și aceea că gestionarii coo
perativelor nu sunt preocupați întotdeauna 
de bunul mers al acestora. Așa de pildă, 
gestionarii Jiboteanu Gheorghe, Putu Toma, 
Hațegan Nicolae și alții, pe lângă faptul că 
au o comportare nesănătoasă față de consu
matori, nu respectă nici orariul de serviciu.

Adunarea generală a adoptat unele hotă- 
rîri menite să ducă la respectarea programu- 
!u: de lucru, aprovizionarea cooperativelor, 
lărgirea contractărilor și achizițiilor, etc., să 
contribue în scurt timp la buna aprovizio
nare a țăranilor muncitori, la intensificarea 
schimbului dintre sat și oraș.

GROZA ANA 
coresp voluntară

piogramelor și să intensifice munca casei 
raionale de cultură.

Un rol deosebit de important în perioada 
desfășurării concursului îl au stațiile de ra- 
dioficare și gazetele de perete. Stațiile de 
radioficare din orașul Alba-Iulia, cele z 
Teiuș, Vințul de Jos și Zlatna vor trebui 
transmită materiale instructive cu privire la 
organizarea concursului, precum și materiale 
care să oglindească munca de pregătire în
tre echipele culturale.

Pentru pătrunderea cât mai grabnică a 
materialelor propagandistice și de îndrumare 
în satele raionului, este necesar ca oficiul 
raional P.T.T.R., în frunte cu tovarășa Mun
teanu Susana, să-și revizuiască activitatea 
și să privească cu mai mult simț de răspun
dere această muncă.

Comitetul raional U.T.M. are o sarcină 
de frunte în vederea mobilizării sutelor de 
tineri din satele raionului, pentru a parti
cipa în număr cât mai mare la concurs. 
Pentru reușita acestei munci este necesar ca, 
comitetul raional U.T.M. să îndrume orga
nizațiile de bază U.T.M. și să controleze fe
lul în care ele se preocupă de mobilizarea a 
cât mai mulți tineri în echipele de ama' '.

Organizațiile de bază au datoria să 
ducă o intensă muncă politică, prin folosirea 
tuturor mijloacelor de agitație, deoarece de 
felul cum organizațiile de bază vor spri
jini munca culturală, va depinde în mare 
măsură buna reușită a concursului.

L. DUMBRAVA



Să îmbunătățim conducerea convorbirilor în cercurile și cursurile de partid 
Se știe că propagandistul este figura cen

trală în învățământul de partid. De pregăti
rea sa politico>-ideologică, de iscusința sa 
metodologică și pedagogică depinde eficaci
tatea propagandei și dezvoltarea interesului 
celor ce studiază pentru a aplica în viață 
cele învățate.

Un număr însemnat de propagandiști, în
drumați și controlați îndeaproape de birou
rile organizațiilor de bază, reușesc să pre
gătească temeinic ședințele cercurilor și 
cursurilor, să conducă convorbirile tovără
șești, în jurul problemelor puse în discuție 
în mod just.

Intr'una din ședințele cercului de studiu 
ăl Istoriei P.C.U.S. anul I, al cărui propa
gandist este tovarășul Gruița Teodor s’a 
dezbătut paragraful 4 din capitolul al II-lea

Respectând indicațiile primite dela cabi
netul de partid, propagandistul s’a pregătit 
în mod conștiincios pentru convorbire, for
mulând două probleme suficient de cuprin
zătoare, după ce în prealabil a studiat, 
conspectat materialul și l-a definitivat 
urma discuțiilor purtate la cabinet.

După ce a fost dezbătută temeinic prima 
problemă, propagandistul a pus în discuție 
problema a doua, care cuprindea — Despre 
principiile organizatorice fundamentale 
voltate de Lenin în lucrarea sa : „Un 
înainte, doi pași înapoi" și punerea în 
care de către partidul nostru 
acestor principii. In tot timpul convorbirii, 
propagandistul a dovedit o temeinică stăpâ
nire a problemelor, a condus în mod just 
•convorbirea urmărind să dezvolte la membri 
cercului, gândirea independentă și ca
pacitatea acestora de a discuta liber, cu cu
vinte proprii, problemele, a le lega de viața 
și lupta partidului nostru și chiar de activi
tatea organizației de bază. Propagandistul 
a dovedit deasemeni răbdare și măestrie în 
analizarea discuțiilor în jurul problemei, an
trenând. pe cei prezenți la discuții, impri-

a 
în

dez- 
pas 

apli- 
a

Pentru succesul campaniei agricole de primăvara
Pregătiri pentru campania agricolă de primăvară

in întregul raion muncile de reparații se 
desfășoară intens. Colectiviștii și țăranii 
muncitori cu gospodării mici și mijlocii au 
început pregătirea uneltelor agricole și a 
semințelor necesare pentru buna desfășurare 
a campaniei agricole de primăvară.

In cele 79 centre de reparat unelte, exis
tente în raion, au fost reparate 703 pluguri 
pentru animale, 194 semănătoare, 379 grape 
și 17 trioare. Deasemenea, în cele 65 centre 
de condiționat și tratat semințe au fost con
diționate peste 36 tone grâu de primăvară, 
însemnate cantități de orz, ovăz și cânepă, iar 
pentru mărirea producției la hectar s’a că- 
Tat pe câmp peste 4.800 tone gunoi.

In fruntea muncilor de reparații se află 
gospodăria colectivă „Viață Nouă” din 
Țelna, întovărășirea agricolă din Vințul de 
Sos, precum și țăranii muncitori cu gospoda
rii individuale din comunele Galda de Jos, 
Mihalț și Sântimbru.

Unele comitete executive, ca cele din comu
nele Bărăbanț, Hăpria.Ciugud și altele, privesc 
cu multă superficialitate problema reparații

Reparațiile se desfășoară intens
Pentru a termina la timp reparațiile la 

tractoare și mașini, muncitorii și tehnicienii 
gospodăriei agricole de stat Galda de Jos, 
îndrumați de organizația de bază, încă dela 
începutul lunii Decembrie a anului trecut au 
întocmit un plan de reparații amănunțit, tre
când la aplicarea lui.

Sub conducerea mecanicului șef, Comă- 
nici Emilian, mecanizatorii gospodăriei de 
stat se străduiesc să termine la timp repa
rațiile, făcând în același timp reparații de 
bună calitate.

Până în prezent, în cadrul gospodăriei au 
fost reparate 5 tractoare, 3 pluguri pentru 
tractor, 4 cultivatoare, o semănătoare me
canică, 3 mașini de semănat cartofi, două 
cositori mecanice și două trioare. Deasemenea, 
au mai fost reparate, două cultivatoare pentru 
tracțiune animală, 6 semănători, 26 pluguri 
și 12 prășitoare.

INFORMAȚIE de partid

mănid totodată convorbirii un caracter viu 
și combativ, ceeace a contribuit la lămurirea 
complectă a problemelor, evitându-se con
fuziile.

Rezultatele bune pe care le dă tovarășul 
Gruița în munca sa de propagandist, se da- 
toresc și faptului că a fost în permanență 
ajutat, îndrumat și controlat în munca sa 
de organizația de bază. El a devenit un 
bun propagandist, capabil să învețe și să 
educe membri și nemembri de partid, dato
rită grijii și dragostei cu care el însuși a 
fost îndrumat și educat de organizația de 
bază.

Pentru a fi la curent cu evenimentele poli
tice internaționale, cu hotărîrile partidului 
și guvernului, tovarășul Gruița citește cu 
regularitate ziarele și îmbogățește conținu
tul convorbirilor, lărgește orizontul cursanți- 
lor.

In mod satisfăcător conduc convorbirile 
tovărășești și propagandiștii Capră Hrista- 
che, Pavel Traian și alții.

Trebue însă arătat că deși în cadrul semi- 
nariilor permanente propagandiștii au fost 
îndrumați asupra felului cum se pregătește 
și se conduce o convorbire, totuși nu toți 
propagandiștii au tras învățămintele nece
sare pentru îmbunătățirea activității lor în 
această privință.

Așa se explică faptul că în ceeace privește 
conducerea convorbirilor, tovarășa Crișan 
Silvia, propagandistă la cercul de Istorie al 
P.C.U.S. anul I, dela întreprinderea 4 „Ar
dealul" nu le pregătește temeinic, din care 
cauză acestea se desfășoară la un nivel scă
zu! cunoștințele teoretice nu sunt organic 
aplicate la practică.

Propagandista a înlocuit metoda dezbate
rii vii și libere a problemelor ridicate prin me
toda școlărească a întrebărilor și răspunsu
rilor, punând numai unui singur tovarăș, în 
cursul vorbirii despre o problemă, un număr 
de 6 întrebări.

Lipsuri asemănătoare are și tovarășa
Moisescu Elena dela cercul de Istorie 

lor și a condiționării semințelor. In aceste 
comune, până în prezent, au fost reparate 
un număr foarte mic de unelte, iar în co
muna Berghin până în ziua de 26 Ianuarie 
reparațiile nici nu au început.

O cauză care contribue la desfășurarea 
necorespunzătoare a reparațiilor este și lipsa 
de cărbuni, fier și caele, la unele cooperative 
sătești. In această direcție conducerii 
U.R.C.A.D. îi revine sarcina de a lua ur
gente măsuri de aprovizionare a cooperati
velor sătești cu cărbuni și materialul fieros 
necesar. Deasemeni, ea trebue să asigure re
vizuirea și repararea din timp a inventaru
lui agricol dela centrele de închiriere de pe 
lângă cooperativele sătești.

Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare comunale și organizațiile de bază, tre
bue să îndrume țăranii muncitori să-și re
pare inventarul agricol și să-și asigure din 
timp semințele de bună calitate și bine con
diționate, căci numai astfel se poate asigu
ra o producție îmbelșugată.

La realizările obținute a contribuit în mod 
deosebit tractoristul Barabaș Martin, fruntaș 
în muncă, care obține zilnic depășiri de nor
mă și execută lucrări de bună calitate.

Intre măsurile luate de conducerea gos
podăriei pentru a asigura succesul deplin 
al însămânțărilor de primăvară este și aceea 
de a pregăti și selecționa din timp semințele. 
Până în ziua de 25 Ianuarie au fost selec
tate 10.000 kg. semințe de floarea soarelui și 
1.600 kg. fasole. Pentru obținerea unei pro
ducții . sporite s’au transportat pe teren 
peste 320 tone gunoi de grajd.

Pentru ca repararea' tractoarelor și mași
nilor agricole să ia un avânt și mai mare, 
iar rezultatele în muncă să fie dintre cele 
mai frumoase, organizației de bază îi revine 
sarcina să îndrume . comitetul de întreprin
dere, pentru a dezvolta întrecerea socialistă, 
care în prezent se desfășoară nemulțumitbr.

prin aceasta împie- 
aprofundată a proble- 

a făcut ca după e- 
problemei despre in-

uneori
prea

P.C.U.S. anul II din Alba-Iulia. întrerupând 
în mai multe rânduri pe membri cercului a- 
tunci când discută, 
dică discutarea 
melor. Aceasta ; 
puizarea discutării 
dustrializarea. țării, un tovarăș să ceară să 
i se explice cauza rămânerii în urmă a agri
culturii noastre, față de dezvoltarea indus
triei. Preocupată de aspectul exterior al 
desfășurării convorbirii, propagandista a 
scăpat din vedere apărarea purității ideo
logice a problemelor discutate, strecurân- 
du-se chiar unele confuzii.

Neglijarea conținutului propagandei de 
partid duce inevitabil la bucherism și dog
matism, transformă propaganda vie, concre
tă, în ceva searbăd și abstract. La cercul de 
studii al Istoriei P.C.U.S. anul I, condus de 
tov. Iendrușac Carol, membri cercului sem
nalează că propagandistul pretinde 
discutarea problemelor, într’o formă 
legată de cele tratate în manual.

Propagandiștii trebue să lupte cu con
secvență pentru stârpirea din practica mun
cii lor a metodelor școlărești în conducerea 
convorbirilor în cadrul cercurilor și cursuri- 
lo" din raion.

Una din sarcinile principale ale birourilor 
organizațiilor de bază este intensificarea în
drumării și controlului activității propagan
diștilor, ajutându-i pe aceștia să-și însu
șească în mod creator știința marxist-leni- 
nist.ă, să îndrume cursanții pentru a aplica 
cele învățate, la viața practică. Deasemeni ele 
trebue să analizeze sistematic felul în care se 
desfășoară învățământul de partid, și să ia 
în discuție calitatea lecțiilor și a convorbiri
lor, felul cum muncesc și cum sunt sprijiniți 
piopagandiștii etc.

Organizațiile de bază au datoria să nu 
pucupețească niciun efort pentru înarmarea 
oamenilor muncii cu atotbiruitoarele învăță
turi ale lui Marx-Engels-Lenin-Sfalin, în lupta 
pentru socialism, pentru ridicarea nivelului 
de viață al poporului.

IN EDITURA PENTRU LITERATURA POLITICĂ A APĂRUT :
V. I. Lenin — Opere voi. 24, 616 pag. . , 7.50 lei.

PREFAȚĂ LA VOL. 24
Rusia: nouă rezoluții (cu privire la război,Volumul al douăzeci și patrulea cuprinde 

lucrările scrise de V.I. Lenin între 3 Aprilie 
și 3 Iunie 1917.

Volumul cuprinde celebrele teze din Apri
lie, în care Lenin a dat partidului și prole
tariatului un plan concret, teoreticește fun
damentat, de luptă pentru trecerea dela re
voluția burghezo-democratică la revoluția 
socialistă și a formulat lozinca organizării 
Republicii Sovietelor, ca cea mai bună formă 
politică a dictaturii proletariatului.

In lucrările „Scrisori cu privire la tacti
că”, „Sarcinile proletariatului în revoluția 
noastră", „Partidele politice din Rusia și 
sarcinile proletariatului" sunt dezvoltate ide
ile din tezele din Aprilie.

Materialele Conferinței orășenești a orga
nizației Petrograd și Conferinței a șaptea 
generală (din Aprilie) a P.M.S.D. (b) din 
Rusia conțin cuvântările și rezoluțiile lui 
Lenin cu privire la toate problemele funda
mentale ale războiului și revoluției: mo
mentul actual, războiul, atitudinea față de 
Guvernul provizoriu, Sovietele, problema a- 
grară și problema națională.

Articolele și notele lui Lenin publicate în 
,,Pravda" („Despre dualitatea puterii”, 
„Războiul și Guvernul provizpriu", „Impor
tanța fraternizării", „încercări de a înspăi
mânta poporul cu gogorițe burgheze", „Des
pre «ocuparea cu dela sine putere» a pă
mânturilor" și altele) sunt menite să explice 
masselor sensul celor mai importante eveni
mente ale vieții politice și ale luptei de 
clasă, să unească strâns massele în jurul 
Partidului Bolșevic și să le pregătească în 
vederea revoluției socialiste.

In volumul de față se publică materialele 
cu privire la revizuirea programului partidu
lui, în care Lenin a elaborat tezele funda
mentale ale unui nou program al partidului.

Volumul cuprinde nouăsprezece documente 
incluse pentru prima oară în Operele lui 
V.I. Lenin.

O îndemnată parte a acestor documente o 
constitue materialele' Conferinței a șaptea 
generală (din Aprilie) a P.M.S.D. (b) din

Activul de partid lărgit a dezbătut 
legea cu privire la creșterea 

animalelor
La Comitetul raional de partid, a 

avut loc în ziua de 15 Ianuarie o adunare 
cu activul de partid lărgit, la care au parti
cipat activiști de partid și de stat, secretari 
ai organizațiilor de bază, președinți și secre
tari ai sfaturilor populare comunale, preșe
dinți de gospodării agricole colective și în
tovărășiri, precum și comitetul executiv al 
sfatului popular raional și tehnicienii secției 
agricole.

In cadrul adunării s’a prelucrat legea cu 
privire la dezvoltarea creșterii animalelor în 
anii 1954—1956 și planul de măsuri locale 
cuprinzând sarcini pentru traducerea în fapt 
a prevederilor legii în cuprinsul raionului Alba.

Printre cei care au luat cuvântul, con
tribuind la îmbunătățirea planului de mă
suri, a fost tovarășul Poran Gavriilă, care a 
aiătat realizările cu privire la creșterea ani
malelor în sectorul socialist și a propus îm
bunătățirea bazei furajere la gospodăriile 
agricole' colective din Benic și Cetea. Dea- 
semenea, tov. inginer Hăbășescu Nadejda a 
propus ca gospodăria colectivă din Cistei, 
care are condițiuni prielnice, să înființeze o 
secție pentru creșterea gâștelor.

Tovarășul Lascu Ion, inginerul șef al secției 
agricole raionale, a arătat că legea acordă 
largi posibilități țăranilor muncitori cu gos
podării mici și mijlocii' pentru a face să 
crească șeptelul în anii 1954—1956.

Planul de măsuri al raionului prevede, 
printre altele, mărirea cu peste 80 la sută a 
suprafețelor cultivate cu plante furajere, 
lărgirea cultivării plantelor pentru siloz, în
ființarea de noi stațiuni de montă, precum 
și dezvoltarea aviculturii și apiculturii.

Pentru creșterea numărului de porcine, 
se vor înființa noi crescătorii de porci pe 
lângă U.R.C.A.D. și fabrica de spirt.

Tovarășul Mărgineanu loan, primsecre- 
tar al raionului de partid, a arătat în în
cheiere că, măsurile luate cu privire la dez
voltarea șeptelului în raion, vor duce la îm
bunătățirea serioasă a condițiilor de viață a 
oamenilor muncii.

cu privire la atitudinea față de Guvernul 
provizoriu, cu privire la problema agrară, 
cu privire la revizuirea programului partidu
lui, despre Soviete, asupra problemei națio
nale, cu privire la momentul actual, cu pri
vire la propunerea lui Borgbjerg, cu privire 
la unirea internaționaliștilor împotriva blo
cului defensist mic-burghez) și „Introduce
re la rezoluțiile Conferinței a șaptea gene
rală (din Aprilie) a P.M.S.D. (b) din 
Rusia".

Materialele conferinței orășenești a orga
nizației Petrograd a P.M.S.D. (b) din Ru
sia, care au mai fost publicate în Operele 
lui V. I. Lenin, sunt complectate cu „Proiec
tul rezoluției cu privire la atitudinea față de 
partidul socialiștilor-revoluționari, al social- 
democraților (menșevici), față de partidul 
așa zișilor social-democrați «nefracționiști» 
și celelalte curente politice înrudite".

„Schiță de articol sau cuvântare în a- 
păiarea tezelor din Aprilie" face parte din 
seria de lucrări care fundamentează și dez
voltă ideile din tezele din Aprilie.

In foaia volantă „Apel către soldați! tu
turor țărilor beligerante" și în „Cuvântare 
rostită la meetingul dela uzina Putilov 12 
(25) Mai 1917“ sunt explicate cauzele și 
scopurile războiului imperialist, care con
tinua, și este fundamentat punctul de vedere 
al bolșevicilor asupra mijloacelor de a-i 
pune capăt pe cale revoluționară.

In „Rezoluția C.C. al P.M.S.D. (b) din 
Rusia din 20 Aprilie (3 Mai) 1917 despre 
criza în legătură cu nota Guvernului pro
vizoriu din 18 Aprilie (1 Mai) 1917“ este 
demascat caracterul imperialist al politicii 
Guvernului provizoriu.

Volumul cuprinde deasemenea „Scrisoare 
către redacție" și trei articole publicate în 
„Pravda”: „Minciună și iar minciună". 
„Tăria lanțului este determinată de tăria 
celei mai slabe verigi a lui", „De cine râ- 
deți ? De voi râdeți !“, în care Lenin demas
că pe menșevici și pe socialiștii-revoluțio- 
nari ca lachei ai imperialismului.



Deschiderea Conferinței miniștrilor afacerilor externe 
ai celor patru mari puteri

BERLIN 25 (Agerpres). — La 25 Ianua
rie, ora 14,15, s’a deschis în clădirea fostu
lui Consiliu aliat de control, din sectorul 
occidental al Berlinului, Conferința miniștri
lor afacerilor externe ai celor patru mari 
puteri.

In cadrul primei ședințe, prezidată de se
cretarul Departamentului de stat al S.U.A., 
John Foster Dulles, au luat cuvântul Geor
ges Bidault, ministrul afacerilor externe al 
Franței, Anthony Eden, ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, și V. M. Molotov, 
ministrul afacerilor externe al LJ.R.S.S.

In cuvântarea sa, V.M. Molotov a propus 
ca ordinea de zi a conferinței să cuprindă 
următoarele puncte :

Cea de a doua ședință a Conferinței dela Berlin 
a miniștrilor afacerilor externe ai celor patru puteri

BERLIN 26 (Agerpres). — Marți după 
amiază a avut loc la Berlin cea de a doua 
ședință a conferinței miniștrilor afacerilor 
externe.

Ședința a fost prezidată de ministrul de 
externe al Franței, Georges Bidault.

In cadrul acestei ședințe a luat cuvântul 
secretarul de stat al S.U.A., John Foster 
Dulles, care, potrivit relatărilor agenției 
France Presse, și-a amânat Luni discursul 
pentru a se consulta cu ceilalți doi miniștri 
occidentali în privința ordinei de zi propuse 
de ministrul afacerilor externe al LJ.R.S.S., 
V. M. Molotov.

In discursul său, secretarul de stat al 
S.U.A. a încercat să respingă tezele cuprinse 
în declarația lui V.M. Molotov în ceeace 
plivește primejdia pe care ar constitui-b 
crearea armatei europene.

Dulles a declarat că acceptă ordinea de 
zi propusă de V.M. Molotov, dar a ținut 
să adauge că aceasta nu înseamnă că este 
de acord cu fondul acesteia și în special cu 
ideea unei conferințe a celor cinci mari 
puteri.

A luat cuvântul V. M. Molotov. El a pro
pus ca în cadrul primului punct de pe ordi
nea de zi să se ia în discuție un proiect de 
rezoluție în care se declară că în vederea 
micșorării încordării internaționale, a eli
minării cauzelor neînțelegerilor și a dezvol
tării relațiilor internaționale pe baza princi

Scrisoarea guvernului R. D, Germane 
adresată Conferinței dela Berlin

BERLIN 25 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite :

Guvernul Republicii Democrate Germane 
a adresat Conferinței dela Berlin a miniș
trilor afacerilor externe ai Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, Statelor Unite ale 
Americii, Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord și Republicii Franceze o 
scrisoare cu următorul cuprins:

„Către Conferința miniștrilor afacerilor 
externe ai Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, Statelor Unite ale Americii, Rega
tului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord și Republicii Franceze

Berlin
Guvernul Republicii Democrate Germane 

salută din toată inima Conferința dela Ber
lin a miniștrilor afacerilor externe ai Uni
unii Republicilor Sovietice Socialiste, State
lor Unite ale Americii, Regatului Unit al 
Mai ii Britanii și Irlandei de Nord și Repu
blicii Franceze. El vede în această întâlnire 
a celor patru miniștri ai afacerilor externe o 
importantă posibilitate pentru un nou pas pe 
calea slăbirii încordării în relațiile interna
ționale. Pentru realizarea acestui scop și 
îndeosebi pentru întărirea și asigurarea păcii 
în Europa, rezolvarea pașnică și democra
tică a problemei germane este de o impor
tanță uriașă.

Guvernul Republicii Democrate Germane, 
în deplină conformitate cu dorința poporu
lui german iubitor de pace, își exprimă spe
ranța că conferința oelor patru miniștri ai 
afacerilor externe dela Berlin va apropia

1. Măsurile ce trebue luate pentru slăbi
rea încordării în relațiile internaționale și 
pentru convocarea unei conferințe în cinci 
cu participarea Republicii Populare Chineze.

2. Problema germană și mijloacele de a- 
sigurare a securității europene :

3. Tratatul de stat cu Austria.
După cum transmite agenția France Presse, 

John Foster Dulles, secretarul Departamen
tului de stat al S.U.A., care urma să ia dea- 
semeriea cuvântul in prima zi a conferinței, 
și-a amânat discursul pentru Marți.

Următoarea ședință va avea loc la 26 Ia
nuarie sub președinția lui Georges Bidault.

piilor Chartei Organizației Națiunilor Unite, 
șe consideră necesar a se convoca în Mal-Iu- 
nie 1954 o conferință cu participarea Fran
ței, Marii Britanii, S.U.A., LJ.R.S.S. și Re
publicii Populare Chineze.

Au luat apoi cuvântul ministrul de ex
terne al Franței, Georges Bidault, și minis
trul de externe al Angliei, Anthony Eden, 
care s’au declarat deasemenea de acord cu 
ordinea de zi propusă de Uniunea Sovietică, 
subliniind totuși că aceasta nu înseamnă o 
acceptare implicită a tezelor sovietice.

La sfârșitul ședinței cei patru miniștri au 
hotărît să înceapă mâine discutarea primu
lui punct de pe ordinea de zi și anume: 
„Despre măsurile pentru micșorarea încor
dării în relațiile internaționale și despre 
convocarea unei conferințe a miniștrilor afa
cerilor externe ai Franței, Angliei, S.U.A., 
Uniunii Sovietice și Republicii Populare 
Chineze".

Cea de a treia ședință a conferinței mi
niștrilor afacerilor externe va avea loc 
Miercuri după amiază și va fî prezidată de 
ministrul afacerilor externe al Angliei, 
Anthony Eden'.

★
BERLIN 26 (Agerpres). — Agenția 

D.P.A. anunță că experții delegațiilor a- 
mericană, franceză și engleză au avut o 
conferință la 26 Ianuarie înainte de cea de 
a 2-a ședință a celor patru miniștri ai afa
cerilor externe.

momentul încheierii tratatului de pace cu 
Germania și al unificării ei într’un stat unit, 
democrat, iubitor de pace și independent. 
Rezolvarea pozitivă a acestei probleme co
respunde atât intereselor poporului german, 
cât și intereselor tuturor celorlalte popoare 
europene.

Poporul german are dreptul să fie repre
zentat la discutarea tuturor problemelor re
feritoare la Germania. In afară de aceasta, 
o rezolvare pașnică și democratică a pro
blemei germane, fără participarea poporului 
german, este imposibilă. Dat fiind faptul că 
Germania actuală nu este un stat unit, este 
necesar ca la această conferință să ia parte 
reprezentanți ai celor două părți ale Ger
maniei. Deaceea, guvernul Republicii De
mocrate Germane adresează Conferinței dela 
Berlin a miniștrilor afacerilor eixterri'e ai 
celor patru mari puteri rugămintea de a 
permite reprezentanților Republicii Demo
crate Germane și reprezentanților Germaniei 
occidentale să ia parte la discutarea proble
mei germane în cadrul acestei conferințe, 
fiind convins că participarea reprezentanți
lor celor două părți ale Germaniei la dis
cutarea tuturor problemelor privitoare la 
Germania va contribui la desfășurarea cu 
succes a conferinței".

Berlin 24 Ianuarie.
O. GROTEWOHL 

prim ministru
al Republicii Democrate Germane 

Dr. BOLTZ
ministru al afacerilor externe 

al Republicii Democrate Germane

Sub paravanul „democrației americane"
In S.U.A., țara a cărei „libertăți" demo

cratice sunt răspândite cu mult cinism de 
către presă și radio, se petrec o serie de lu
cruri care indignează într’o măsură din ce 
în ce mai mare opinia publică mondială. A- 
colo copiii, trăiesc în spaimă, în nesiguranța 
zilei de mâine. Ei nu cunosc ce-i tinerețea și 
bucuriile ei, deoarece încă din fragedă vâr
stă ei sunt supuși unei educații decadente. 
Pe străzile multor orașe ale Americii, fie în 
New York sau în Santiago, copiii de vârstă 
școlară sunt educați în spirit militar. Pentru 
ei se fabrică puști, mitraliere, pistoale au
tomate, tancuri în miniatură înzestrate cu 
proiectile atomice, aruncătoare de flăcări 
cât și alte „jucării" care nu au alt scop de
cât sădirea în conștiința miilor de copiii a 
spiritului războinic, a jafului și crimei.

In școli, copiii sunt alimentați cu cărți 
special editate pentru ei, în scopul de a le 
întuneca cunoștiința. Rar întâlnești în ora
șele Statelor Unite ale Americii profesori 
care să combată această educație militaristă, 
s’o înlocuiască cu adevărata educație. Acest 
lucru nu-i ceva întâmplător în S.U.A., deoa
rece profesorii și învățătorii cinstiți care 
și-au dedicat activitatea de educatori ai ti
nerei generații, în slujba păcii și fericirii, au 
fost demult puși în fața Comisiei pentru cer
cetarea activității anti americane, și aruncați 
pe drumul mizeriei și al șomajului.

Educația militaristă a copiilor în S.U.A. 
constitue o problemă de seamă în a cărei 
rezolvare sunt atrase, presa, radio-ul, televi
ziunea, cinematografia și editurile. Posturile 
de televiziune transmit pe calea undelor 
programe cu teme axate pe ucideri, asa
sinate, răpiri etc., care infiltrează în conști
ința copilului setea de a ucide. Multe 
ziare și reviste printre care, și „Life”, 

Ședința Comisiei electorale centrale
pentru alegerile pentru Sovietul Suprem al U. R. S. S.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS
transmite:

La 25 Ianuarie a. c. a avut loc prima șe
dință a Comisiei electorale centrale pentru 
alegerile pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
al celei de a patra legislaturi.

Tovarășul N. M. Șvernik, președintele Co
misiei electorale centrale, a expus sarcinile

Protestul generalului Li San Cio 
în ședința Comisiei militare de armistițiu

KAISUNG 25 (Agerpres). — China Nouă 
transmite:

In ședința din 23 Ianuarie a Comisiei mi
litare de armistițiu, delegatul principal al 
părții coreeano-ichinezei, generalul, Li San 
Cio, a protestat cu hotărîre pe lângă partea 
americană împotriva reținerii forțate a peste 
21.000 de prizonieri de război coreeni și 
chinezi prin trecerea lor ilegală în situația 
de persoane civile. Această acțiune ilegală 
a părții americane, a subliniat generalul Li 
San Cio, reprezintă o gravă încălcare a a- 
cordului de armistițiu. El a cerut cu h’otă- 
rîre ca partea americană să pună din nou pe 
acești prizonieri la dispoziția comisiei neu
tre de repatriere, care trebue să rezolve pro
blema soartei lor în conformitate cu acordul

încordarea relațiilor franco-spaniole în Maroc
PARIS 24 (Agerpres). — Zilele trecute a 

avut loc o ședință restrânsă a guvernului 
în cadrul căreia a fost examinată situația 
din Maroc. Ambasadorul francez la Madrid 
a fost însărcinat „să protesteze energic" pe 
lângă guvernul Franco împotriva discursu
lui rostit la Tetuan de înaltul comisar spa
niol, generalul Garcia Valino.

Ascuțirea contradicțiilor anglo-spaniole cu privire la Gibraltar
LONDRA 24 (Agerpres). — Ziarele bri

tanice relatează că ambasadorul franchist la 
Londra s’a prezentat ministrului de externe, 
Anthony Eden, cerând ca regina Elîsabefa 

■a Angliei, care întreprinde în prezent o că
lătorie prin diferitele teritorii ale Imperiului 
Britanic, să renunțe la vizita anunțată la 
Gibraltar „pentru a nu ofensa națiunea spa
niolă". Concomitent, presa franchiștă a in
tensificat campania „pentru retrocedarea 
Gibraltarului", recurgând la tot felul de a- 
menințări. Astfel, ziarul franchist „El Al
cazar" cere Marii Britanii să „remedieze a- 
ceaștă nedreptate latentă" și adaugă că 
„Spania de astăzi nu mai poate suporta în 

„Collier’s", „New York Herald Tribune” etc., 
■publică calomnii la adresa statelor din ță
rile lagărului democratic, prezentând rea
litatea din aceste țări sub o formă defor
mată, sădind în inima copiilor ura față de 
mongoli, chinezi și față de alte rase pe care 
și ei le consideră ca și predecesorii lor hit- 
leriști — rase inferioare.

Rotativele din New York și din alte orașe 
trag în milioane de exemplare „comicsurile" 
sau „pâinea tineretului” cum sunt denumite 
aceste cărți răspânditoare de tot ce e neo
menesc. Pentru a fi cumpărate „comicsurile" 
sunt tipărite în coperte multicolore cu dife
rite desene îngrozitoare. La Hollywood — 
sau cum i se mai spune „cetatea cinemato
grafiei” se trag în copie sute de mii de fil
me de scurt metraj cu subiecte decadente, 
îndemnând copiii la crime, la întrebuințarea 
stupefiantelor etc. Toate aceste „mijloace de 
educare" au costat scump poporul american. 
Asasinatele au crescut în S.U.A. în ultimii 13 
ani cu 14%, iar jafurile cu 16%. Asociația na
țională pentru sănătatea mintală din S.U.A. a 
publicat nu demult o statistică în care șe 
arată că numărul crimelor comise într’un an 
depășesc cifra imensă de un milion șapte- 
sute de mii, iar cele mai multe dintre crime 
au fost săvârșite de copiii minori. Iată unde 
duce educația militaristă a copiilor din 
S.U.A. care se petrece sub paravanul „demo
crației americane".

Poporul din S.U.A. duce o luptă hotărîtă 
pentru a pune capăt acestei educații barbare,, 
a copiilor, pentru a împiedica monștrii secolu
lui al XX-lea, de a-și pune planurile în 
practică. Copiii au nevoie de o viață fericita 
nu sbuciumată. Ei au nevoie să cunoască 
și să se bucure de tot ce este al lor.

care stau în fața Comisiei electorale centrale 
în conformitate cu prevederile „Regulamen
tului cu privire la alegerile pentru Sovie
tul Suprem al U.R.S.S.".

Comisia electorală centrală a discutat o 
serie de probleme legate de alegerile pentru 
Sovietul Suprem al U.R.S.S.

privitor la competența comisiei. Generalul. 
Li San Cio a subliniat că partea americană 
a însărcinat direct pe agenții ei din lagărul 
de prizonieri de război dela Tonjanni să in
staureze acolo un sângeros regim de teroare, 
să persecute și să ucidă pe prizonierii de 
război coreeni și chinezi și să intimideze 
comisia neutră de repatriere și trupele de 
pază indiene.

Generalul Li San Cio a subliniat în con
tinuare că partea americană nu se poate es
chiva de răspundere. Partea coreeano-chi- 
neză își va menține până la sfârșit în
vinuirile la adresa părții americane, jrare 
a încălcat în mod flagrant acordul de armi
stițiu și acordul cu privire la competența 
comisiei neutre.

Ziarul „Le Monde” scrie că discursul ge
neralului Valino conține „germenele sfârși
tului echilibrului politic din Maroc".

Săptămânalul „Tribune des Nations” con
sideră că de vină pentru agravarea relații
lor franco-spaniole din Maroc este politica 
guvernului american, care sprijină pe gene
ralul Franco.

tăcere insulta care i s’a adus prin luarea 
Gibraltarului”.

Agenția Reuter anunță din Madrid că în 
fața ambasadei britanice au avut loc violente 
manifestații antibritanice, care s’au repetat 
și în orașele Sevilla, Cordoba și Granada.

După cum anunță ziarele britanice, răs
punzând unei interpelări în Camera Comu
nelor, Eden a respins categoric cererea 
lui Franco, declarând că Gibraltar.ul . este 
și va rămâne teritoriu britanic. In legătură 
cu aceasta, deputatul laburist George Ja
ger a anunțat că va cere în Camera Comu
nelor guvernului să suspende livrările de 
arme pentru Spania franchiștă, autorizate 
recent.
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