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i Armate Sovietice

Armata Sovietică — armata apărării păcii
de CERNAT NICOLAE

Dragoste și recunoștință armatei sovietice
La 23 februarie 1954 popoarele Uniunii 

Sovietice și toate forțele progresiste din 
lumea întreagă sărbătoresc cea de a 36-a 
aniversare a Armatei Sovietice și a Flotei 
Maritime Militare.

Armata Sovietică creată de Lenin și 
Stalin pentru a apăra cuceririle Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, pentru a 
consolida puterea muncitorilor și țăranilor, 
a purtat cu cinste și demnitate steagul de 
armată eliberatoare, de armată a prieteniei 
între, popoare, de armată căreia îi sînt stră- 
ine orice țeluri sau tendințe de cotropire.

In decursul celor 36 de ani ai istoriei sale 
glorioase, Armata Sovietică sub conducerea 
marelui partid al lui Lenin și Stalin, a 
devenit cea mal puternică și călită armată 
din lume, -pavăză sigură a -păcii și securi
tății popoarelor. Ea întruchipează măreața 
forță și invincibilitatea orînduirii socialiste, 
puterea -patriei sovietice, forța de neclintit 
a poporului sovietic.

înconjurată de dragostea tuturor oameni
lor muncii din întreaga lume, Armata So
vietică constitue cea mai măreață forță re
voluționară de luptă. Prin scopurile sale, 
prin natura sa socială, ea se deosebește fun
damental de armatele capitaliste. Armatele ca
pitaliste acționează ca armate ale asupririi 
naționale și coloniale, ele sînt educate în 
spiritul urii față de popoarele altor țări, în 

' spiritul politicii de cotropire. Asemenea, ar
mate imperialiste sînt armatele Statelor 
Unite ale Americii, Marii Britanii, Franței 
și a altor țări capitaliste.

Armata Sovietică este armata primului 
stat socialist din lume al muncitorilor și 
țăranilor. Ea s-a născut și s-a călit în fo
cul luptelor .aprige pentru instaurarea pu
terii sovietelor, adevărată putere a poporu
lui, în luipta împotriva cotropitorilor străini 
și a contrarevoluției interne.

La 28 ianuarie 1918 V.I. Lenin a sem
nat Decretul cu privire la organizarea Ar
matei Roșii muncitorești-țărănești, iar cu 
două săptămîni mai tîrziu a -fost -publicat 
Decretul cu privire la organizarea Flotei 
Roșii muncitorești-țărănești. La 23 februa
rie, în luptele de lîngă Narva și Pskov, u- 
nitățile noi formate ale Armatei Sovietice 
au dat lovituri decisive trupelor imperialis
mului german, oprind înaintarea lor spre 
Petrograd. Această zi a devenit ziua de 
naștere a Armatei Sovietice, sărbătorită an 
Je an de oamenii sovietici și oamenii cin
stiți din lumea întreagă.

Abia formată, tînăra Republică Sovietică 
a fost înconjurată de imperialiști prin inter
venția celor 14 state. Imperialiștii americani 
și englezi, inspiratorii și organizatorii ac
tivi ai intervenției antisovietice, s-au mani
festat ca cei mai crunți dușmani față de po
porul rus și celelalte popoare ale Republicii 
Sovietice.

Lenin și Stalin, marii conducători ai po
porului sovietic, au ridicat oamenii sovie
tici la războiul pentru apărarea patriei. 
Puternică prin înalta ei conștiință politică 
și bu-curîndu-se de sprijinul oamenilor mun
cii, Armata Sovietică a zdrobit pe interven- 
ționiști și pe gardiștii albi, a apărat inde
pendența și suveranitatea statului^ cuceri
rile Marii Revoluții din Octombrie.

Sub conducerea Partidului Comunist, oa
menii sovietici au trecut la refacerea eco
nomiei naționale, pentru a transforma Uni
unea Sovietică dintr-o țară agrară într-o 
țară industrială înaintată.

Odată cu creșterea nivelului de înzes
trare tehnică a trupelor, Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice s-a interesat și de 
creșterea măestriei de luptă a cadrelor de 

comandă și a ostașilor din Armata Sovie 
tică, de ridicarea moralului lor, de ridica
rea continuă -a conștiinței lor -politice.

Imperialiștii americano-englezi uitînd lec
ția primită, -au înarmat și pregătit Germa
nia fascistă aruncîndu-o asupra Uniunii So
vietice.

Poporul -sovietic a fost pus iarăși în fața 
unui examen serios. La 3 iulie 1941 marele 
Stalin ad-resîndu-se poporului sovietic a 
arătat clar pericolul ce amenință puterea 
sovietică și l-a chemat la lupta de eliberare 
împotriva cotropitorilor hitleriști. Marele 
Stalin a spus :... „Dușmanul e crunt și neîn
duplecat. El își pune drept scop cotropirea 
pămîntului nostru, udat de sudoarea noas
tră, acapararea grînelor noastre și a petro
lului nostru, obținute prin munca noastră. 
El își pune drept scop restabilirea puterii 
moșierilor, restabilirea țarismului, nimicirea 
culturii naționale...". Toți Ca unul, Armata 
Sovietică și poporul sovietic au răspuns che
mării marelui Stalin.

Armata Sovietică condusă de Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, traducînd cu 
iscusință în viață planul de zdrobire a fas
cismului german și a imperialismului ja
ponez, și-a îndeplinit cu cinste datoria sfîn- 
tă față de patrie, salvînd libertatea șl in
dependența patriei sovietice.

Ca rezultat al zdrobirii Germaniei hitle- 
riste, au fost eliberate popoarele Poloniei, 
Cehoslovaciei, Ungariei, Bulgariei, Rornî- 
nîei și Albaniei, fapt ce a permis -ca popoa
rele acestor țări să-și ia soarta în propriile 
lor mîi-ni și să treacă la construirea vieții 
noi lipsite de exploatare.

După cel de al doilea război mondial U- 
niunea Sovietică a ieșit întărită, autoritatea 
și prestigiul său internațional a crescut 
considerabil.

In marșul său eliberator, Armata Sovie
tică a creat -condițiile prielnice unui nou și 
puternic avînt al luptei de -eliberare națio
nală a popoarelor din țările coloniale și 
dependente, ceea ce a agravat criza siste
mului colonial al imperialismului.

Succesul deplin al revoluției chineze, con
secință a -condițiilor create de Arma-ta So
vietică, a constituit cea mai puternică lo
vitură d/ată întregului sistem imperialist 
mondial, după Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie.

Uniunea Sovietică este mai puternica as
tăzi ca oricînd. Statul Sovietic constituie 
astăzi o forță de nebiruit î-n calea oricăror 
agresiuni. El luptă pentru menținerea păcii în 
lumea întreagă, pentru rezolvarea pe calea 
tratativelor a tuturor problemelor nerezol
vate și litigioase. Tovarășul Malencov a 
spus cu ocazia anului nou : „In ceea ce pri
vește guvernul sovietic, el a făcut, face și 
va face și de aici înainte totul pentru ca 
popoarele să trăiască în pace, pentru ca în
cordarea internațională să fie slăbită și în
tre state să fie stabilite -relații normale".

In opera de construire a armatelor de tip 
nou din țările de democrație populară, 
partidele comuniste și muncitorești au folo
sit și folosesc bogata experiență a Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice în pro
blemele militare, traduc în viață înțeleptele 
învățături ale lui V. I. Lenin și I. V. Stalin 
despre organizarea și caracterul forțelor 
armate ale statului socialist.

Insușindu-și cu stăruință știința și arta 
militară sovietică, călăuzindu-se după bo
gata experiență de luptă a acestei armate, 
Armata noastră Populară stă de strajă ho
tarelor țării, suveranității și independenței 
poporului nostru, constituind o forță puter
nică a lagărului păcii și socialismului în 
fruntea căruia stă marea Uniune Sovietică 
și forțele sale armate.

Armata Sovietică —
Se împlinesc 36 de ani de cînd a- luat 

ființă puternica forță armată a Uniunii So
vietice — Armata Sovietică. Făurită în a- 
celc zile geroase de februarie de către ge
nialii conducători ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Lenin și Stalin, Ar
mata Sovietică în luptele duse s-a în
cununat de o glorie nepieritoare. Sub 
•puternicele sale forțe au fost nimicite rîn-d 
pe rînd trupele contrarevoluționare ale lui 
Denikin, Colceag, trupele intervenț ion iste a 
celor 14 state capitaliste, care s-au năpus
tit asupra tînărului Stat Sovietic. încă de atunci 
Armata Sovietică -a dat o lovitură nimici
toare imperialismului, care a căutat să calce 
în picioare cuceririle poporului muncitor.

In anii premergători celui de al 2-lea 
război mondial, Armata Sovietică s-a întă
rit și mai mult, iar tehnica ei de luptă a 
devenit cea mai modernă, lucru care a do
vedit pe deplin superioritatea ei în zdrobi
rea mașinii de război hit'eriste. Nimic nu 
a putut sta în calea Armatei Roșii în dru
mul ei glorios pentru descătușarea popoa
relor din lanțurile fascismului.

Glorie invincibilei armate sovietice
In urma înfrîngerii armatelor germane 

de-către Gărzile Roșii formate din detașa
mentele de voluntari din rîndul muncitorilor 
șt țăranilor, ziua de 23 februarie 1918 a 
fost declarată ziua Armatei Roșii. De a- 
turci și pînă astăzi drumul glorios parcurs 
de această armată, a făcut să fie numită 
pe drept cuvînt o armată invincibilă, o ar
mată care a știut să apere cu cinste cuce
ririle clasei muncitoare și să țină piept tu
turor încercărilor dușmane de a știrbi in
tegritatea Patriei Socialiste și de a răpi li
bertățile cîștigate în urma Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie de către toate po
poarele Uniunii Sovietice.

Neuitate vor rămî-ne în istoria omenirii 
fațitele de arme săvîrșite de către glorioasa 
Armată Sovietică în timpul Marelui Război de 
Apărare a Patriei, cînd vitejii ostași și parti

Oamenii muncii din paionul
In raionul Alba tot mai mulți oameni ai 

muncii își exprimă dorința de a învăța lim
ba rusă, pentru a cunoaște mai bine viața 
și munca oamenilor sovietici — construc
torii comunismului.

Răspunzînd acestei dorințe, organizația ra
ională A.R.L.U.S., sub îndrumarea Comitetu
lui raional de partid Alba și în colaborare cu 
celelalte organizații de masă, a înființat 
în cuprinsul raionului 55 cursuri populare 
de limba rusă cu un număr de peste 800 
cursanți. Cea mai mare participare o au

In clișeu:
In Piața Roșie 

defilează puterni
cele tancuri ale 

Armatei Sovietice.

Armata Sovietică și-a îndeplinit cu onoare misiunea sa istorică în anii Marelui Război 
de Apărare a Patriei. Călită în lupte, Armata Sovietică apără munca pașnică 

a marelui popor sovietic.

straja păcii și libertății popoarelor
Zdrobirea hitlerismului și a militarismului 

japonez a constituit și constituie și astăzi o 
lecție pentru cei care încearcă să aprindă din 
nou flacăra războiului. Armata Sovietică 
apără pacea, și libertatea omului sovie
tic. Acei ce vor încerca să înnece în sînge 
aceste libertăți, vor păți aceiași soartă ca 
și predecesorii lor hitleriști și japonezi.

Eu am cunoscut și în același timp am în
văța! din faptele de arme ale ostașilor so
vietici. Am citit multe cărți consacrate mun
cii ostașului sovietic întors din război. O 
asemenea carte este „Cavalerul stelei de 
aur“ de S. Babaievschi. Citind-o, am văzut 
cum ostașul sovietic întors din război, a 
luptat cu aceiași hotărîre pentru dezvolta
rea patriei lui socialiste.

Exemplul în muncă a omului sovietic, 
metodele lui înaintate, ne ajută pe noi în 
lupta pentru întărirea și înflorirea patriei 
noastre.

ORDEAN NICODIM
Stahanovist la întreprinderea 4 „Ardealul" 

Alba-Iulia

zani sovietici ca: Zoia Kosmodemianskaia, Vla
dimir Curilenco, Oleg Coșevoi, glorioșii a- 
părători. ai Stalingradului, sau ca Alexandru 
Matrosov și Iurii Smirnov,, care și-au dat 
viața pentru apărarea pămîntului Patriei 
Sovietice și pentru dezrobirea popoarelor 
din Europa și Asia de sub ocupația fascistă.

Exemplul viu al glorioasei Armate So
vietice, armată creată și educată cte parti
dul lui Lenin și Stalin, constituie pentru 
oamenii muncii din țara 
bold în lupta pentru 
noastre, în lupta pentru 

noastră un im- 
dezvoltarea țării 
apărarea patriei

noastre împotriva tuturor acelor care vor 
încerca să ne calce libertățile dobîndite de 
poporul nostru condus de partid, în urma 
eliberării de sub robia hitlerismului.

ERNEST STERN
Director al Băncii de Stat Alba-Iulia

nostru învață limba rusă
ciclurile I și II în care sînt înscriși peste 
600 de muncitori, tehnicieni, țărani munci
tori, colectiviști și întovărășiți.

Importanța cursurilor populare de limba 
rusă constă în faptul că ele au apropiat 
studiul limbei ruse de masele largi popu
lare, creind astfel una din premizele trans
formării cursurilor de limba rusă într-o 
largă mișcare de masă.

VERMAGA LUCREȚIA 
coresp. voluntară



GOSPODĂRIA COLECTIVĂ — CALEA SPRE BELȘUG ȘI FERICIRE
Cursurile agrozootehnice — 

factor important în ridicarea 
producției la hectar

Pentru colectiviștii gospodăriei „Viață 
Nouă" din Țelna ridicarea nivelului cultu- 
ral-tehni-c, constitue o preocupare de seamă. 
Astfel, cursul agrozootehnic de trei luni, 
ce se ține în cadrul gospodăriei, sub con
ducerea subinginerulu-i Dad Aurel, este ur
mai cu multă regularitate de colectiviști.

Predarea lecțiilor bogate în exemple, ba
zate pe cunoașterea solului și a perspective
lor de dezvoltare a gospodăriei, înarmează 
pe colectiviști cu prețioase cunoștințe teh
nice, care le ușurează și le îmbunătățește sim
țitor munca în lupta pentru recolte bogate 
și a creșterii raționale a animalelor.

în dorința de a cunoaște cît mai mult 
din tehnica agriculturii înaintate, tovară
șii Moguța Dionisie, Marica loan, Had-a 
Grigore, Marica Vasile, Hada Ionel și alții, 
au pus întrebări legate de obiectivele gos
podăriei ca, de pildă : cum se îmbunătă
țește structura solului și care este învăță
tura sovietică în această direcție ? Care este 
cel mai potrivit conveer pentru oi? și al
tele, -dovedindu-se astfel interesul colecti
viștilor pentru cunoștințele înaintate. Cunoș
tințele dobîndite de colectiviști la cursurile 
agrozootehnice constituie un factor impor
tant în lupta lor pentru mărirea producției 
la hectar.

La biblioteca gospodăriei colective 
din Cistei

In perioada lunilor de iarnă colectiviștii 
folosesc cu mult succes timpul pentru pre
gătirea lor cultural-educativă. La gospodă
ria colectivă din Cistei, gustul pentru citit 
și dorința de a ști cît mai mult despre o- 
niui sovietic, despre experiența și munca 
lui, se manifestă tot mai mulit în rîndul co
lectiviștilor.

Cărți, cum sînt, de pildă, „Ma
ma" de Gorki, „Pîinea" de A. Tolstoi, ,,Pă- 
mînit desțelenit” de Șolohov, „Secerișul" de 
Galina Nicolaeva, „Așa s-a călit oțelul” de 
N Ostrovschi și altele, sînt citite cu mult 
interes de colectiviști.

Romanul „Secerișul" și „Pămînt desțe
lenit” — a spus tovarășul Dobîrtă, preșe
dintele gospodăriei — trezește în noi flacă
ra vie a izbîndei in lupta spre țel, iar ro
manul „Așa s-a călit oțelul" ne întărește în 
lupta cu greutățile, trezind în noi înaltul 
patriotism.

Printre cei care au citit mai multe cărți 
sînt tovarășii Cîrnaț Vaier, Ci-ufu-dean Vir
ginia, Cîrnaț Marioara și alții.

Colectiviștii aranjează gunoiul în platformă 
pentru încălzire, în vederea pregătirii patu

rilor calde pentru răsadnițe.

Crește tot mai mult bunăstarea colectiviștilor

Colectivistul Cioriea Cornel din Cistei cu soția și cei 2 copii, în casa lor nouă 
construită de curînd.

Statutul — Legea de bază a gospodăriei colective 
SALCÂU IOAN

președintele gospodăriei colective »23 Augusta din Obreja
Statutul model votat de Congresul frun

tașilor din gospodăriile colective în mai 1953, 
și aprobat de C.C. al P.M.R. — sta
tut întocmit după bogata experiență a col
hozurilor sovietice și a rezultatelor bune obți
nute de gospodăriile colective din patria 
noastră, —- constitue pentru noi legea de 
bază după care ne călăuzim în întreaga 
activitate.

Cunoașterea statutului și aplicarea lui 
de zi cu zi în munca noastră ne asigură 
creșterea continuă a avutului obștesc și a 
bunei stări.

Prin respectarea cu strictețe a prevederilor 
statutului, folosind tractoarele și uneltele meca
nizate ale S.M.T-ului, cit și aplicarea reguli
lor agrotehnice prevăzute în agrominim, prin- 
folosirea metodelor sovietice, ca : semănătul 
griului în cruce, efectuarea lucrărilor de 
bună calitate în perioada de întreținere și 
recoltare, am reușit să obținem sporuri în
semnate de produse la toate culturile. Față 
de. țăranii muncitori cu gospodării indivi
duale, anul trecut, colectiviștii au obținut 
mai mult cu peste 500 kg. grîu și peste 
2 000 kg. porumb la hectar.

In dezvoltarea sectorului zootehnic, — 
care în 1950, cînd s-a pus temelia gospodă
riei noastre, avea 4 vaci și 3 cai — am 
obținut rezultate frumoase. Astăzi gospodă-

In zile de iarnă, printre oameni noi
După un drum destui de greu, iată-ne în 

fața sediului gospodăriei colective. Peste 
noarla înaltă pe care este scris: Gospodă
ria agricolă colectivă „Partizanul Roșu", 
comuna Benic, se zăresc doar molifții înalți, 
verzi, cu crengile -aplecate de zăpadă; în
colo totul se pierde într-un alb fără sfîrșit.

In gospodăria colectivă din Benic zilele 
de iarnă nu stânjenesc cu nimic munca 
harnicilor colectiviști. Acest lucru ți-1 do
vedește animația mare de aici, preocupările 
zilnice ale acestor oameni, care, în ci-uda 
gerului aspru luptă cu toate forțele pentru 
continua înflorire a gospodăriei lor colective.

★
Au trecut doar trei toamne, de cînd s-au 

pus bazele gospodăriei colective. Aceste 
toamne însă, au fost bogate în roade, ceea 
ci a făcut ca gospodăria să crească văzîn-d 
cu ochii. Acela, care se oprește pentru a 
doua oară <aici, rămîne uimit de transformă
rile făcute de la înființarea gospodăriei co
lective. Ca să vizitezi acum gospodăria, 
bogățiile pe care le are, îți trebuie zile în
tregi și abia -atunci îți dai seama de pu
terea muncii unite, pe întinderi mari de pă
mînt și cu unelte mecanizate pe care statul 
le-a pus l-a dispoziția colectiviștilor.

Dar nu numai gospodăria a crescut. Au 
crescut odată cu ea oameni noi, care acum 
își dau mai bine ca oricînd seama cît de 
adevărat este cuvîntul -partidului.

Cine din comună nu-1 șitie pe tînărul Ni- 
colae, fiul colectivistului Pascu Al. ? 
Toți îl cunosc, îi cunosc faptele și dorința 
lui fierbinte de a-și făuri o viață din ee în 
ce mai bună. Privindu-1 -pe acest flăcău 
înalt, după vîrsta tînără pe care o are, 

ria noastră, are 6 boi de muncă, 5 cai, 16 
vaci de lapte, 5 bovine tineret, peste 140 oi, 
21 scroafe fătătoare, 19 familii de albine în 
stupi sistematici și o secție avicolă cu gă
ini de rasă.

In anul trecut, din vînzarea produselor 
cerealiere, lactate și purcei, gospodăria a 
obținut peste 81.000 lei, creindu-se astfel 
condiții de mărirea fondului de bază pre
văzut de statut, cu peste 10.000 lei.

Munca colectiviștilor -a dat -roade în toa
te ramurile de activitate. După ce ne-am 
predat cu drag obligațiile către stat ,și 
am reținut fondul de rezervă statutar, noi 
am primit la împărțirea veniturilor după o 
zi-muncă peste 15 kg. cereale, uleioase, 
legume, lînă, miere, peste 5 kg. furaje și 
bani. Astfel, -după munca depusă belșugul 
s-a revărsat din plin în casele colectiviști
lor. Printre membrii gospodăriei 'sînt mulți 
care au -primit peste 12.000 kg. cereale și 
alte produse și peste 4.000 kg. furaje, cum 
sînt, de pildă, tovarășii Bobiț-an Onu cu 
familia, Sîrbu Simion, Cleja Ionuț și alții.

Statutul model ne este călăuză sigură în 
munca noastră și aplicarea lui -duce la creș
terea avutului obștesc al gospodăriei an de 
an, la belșug și fericire în -casele colecti
viștilor.

pentru un moment nu-ți vine să crezi că 
Nicolae este președintele gospodăriei. 
Stînd de vorbă Însă cu el, cu colectiviștii, afli 
multe -despre priceperea acestui om. însuși 
rezultatele deosebit de frumoase pe care 
gospodăria le-a obținut de cînd el este pre
ședinte, stau drept mărturie a dragostei și 
voinței lui hotărîte de a contribui cu toată 
puterea sa de muncă la dezvoltarea gospo
dăriei. încrederea mare pe -care colectiviștii 
și țăranii muncitori i-au acordat-o de a-1 
alege deputat în sfatul popular al regiunii 
Hunedoara și al membrilor de partid de 
a-1 primi candidat al Partidului Mun
citoresc Romîn, dau tânărului pre
ședinte al gospodăriei colective din 
Benic forțe noi în muncă și încredere de
plină în victoria luptei pentru o viață din 
ce în ce mai bună.

Intîlnești aici în gospodăria colectivă și 
alți colectiviști ce întruchipează figura o- 
mului- nou, crescut și educat de partid. Can
didatul de partid Dărămu-ș Gheor-ghe, care 
o viață întreagă a fost slugă la unul și la 
altul din chiaburii satului astăzi este om li
ber ; -ciobanul Bulgărea Ștefan păzește azi 
oile celor ce s-au înfrățit pe veci în gospo
dăria colectivă. . Pentru colectivistul Hulea 
Partenie cea mai fericită zi din viață va fi 
ziua cînd adunarea generală a comuniști
lor va hotărî primirea lui drept candidat 
de partid. De cîtevâ ori a trecut într-o sin
gură zi colectivistul Hulea prin fața afișu
lui din hîrtâe albă așezat la intrarea în 
camera colțului -roșu, și tot de atîtea ori ă 
citit plin de emoție cuvintele : „...se va dis
cuta cererea colectivistului Hulea Partenie 
de a fi primit candidat de partid".

Planuri de viitor
Au trecut doar câteva săptămîni de cînd 

s-a constituit gospodăria agricolă colectivă 
„30 Decembrie" din comuna Teiuș și colec
tiviștii se frămîntă pentru -a dezvolta în 
anii viitori gospodăria lor încît ea -să devi
nă un adevărat centru de atragere a țărăni
mii muncitoare pe calea belșugului și a feri
cirii.

Întruniți într-o adunare generală care a 
avut loc zilele trecute la sedi-ul gospodă
riei, colectiviștii au analizat în mod amă
nunțit sarcinile ce le stau în față în acest 
an in vederea întăririi și dezvoltării tine
rei lor gospodării.

Văzînd rezultatele frumoase dobîndite în 
anii trecuți de către gospodăriile colective 
din satele vecine și în-vățînd din experiența 
lor, colectiviștii din Teiuș și-au luat anga
jamentul să muncească pămîntu-1 lor după 
minunatele metode sovietice și să lupte cu 
puteri sporite pentru ridicarea producției la 
hectar, pentru întărirea permanentă a gas 
podăriei. Ei au mai hotărît să dea o atenție 
deosebită sectorului zootehnic, planîficîn- 
du-și pentru acest an să cumpere 3 perechi 
boi de muncă, să creieze o secție apicolă 
cu 50 familii de albine și o crescătorie de 
păsări.

Colectiviștii din comuna Teiuș sînt ferm 
hotăr-îți, să ducă la îndeplinire obiectivele 
planurilor de mai sus și să lupte neobosit 
pentru întărirea economi-co-orga-nizatorică 
a tinerei lor gospodării.

Pe acelaș drum
„îmi amintesc și astăzi de acele zile pline 

de bucurie pe care le-am trăit în momentul 
constituirii gospodăriei -noastre di-n Căpud"

— spunea colectivistul Chiorean Cornel. 
Și într-adevăr zilele acelea au rămas de 
neuitat.

De atunci au trecut 4 ani. Și acești ani 
s-au dovedit -a fi rodnici, deoarece colecti
viștii au simțit din plin belșugul cules în 
urma muncii lor hotărîte și perseverente. 
Dacă în trecut între minoritățile naționale 
era răspîndită discordia și șovinismul, as
tăzi țăranii muncitori rornîni și maghiari 
sînt -constituiți într-o gospodărie -colectivă, 
mergînd cu pași hotărîți, pe calea belșugu
lui. Colectiviștii Baro Ștefan, Marian Gheor- 
ghe, Ta-maș Martin, Foszto Maria și 
alții se numără printre primii în gospodă
ria lor colectivă.

Exemplul lor în muncă face să sporească 
și -mai mult rodul colectivului. Acum colec
tiviștii rornîni și maghiari din Căpud pri
vesc cu încredere viitorul, a cărui zori ei 
le-au văzut în urmă cu 4 ani. Drumul în
frățirii și al belșugului, constituie calea pe 
care ei pășesc zi de zi cu încredere.

Primiijniei în gospodăria colectivă,



INFORMAȚIE DE PARTID

Pentru îmbunătățirea învățămîntului de partid
Pe baza sarcinilor reieșite din Hotărîrea 

C.C al P.M.R. cu privire la învățămîntul de 
■partid, zilele trecute a avut loc pe lîngă 
Comitetul raional de partid o consfătuire la 
care au participat secretarii organizațiilor 
■de bază și un număr însemnat de propa
gandiști fruntași din întreprinderile și institu
țiile din orașul Alba-Iulia, unde s-a analizat 
felul cutn se desfășoară învățămîntul de 
pattid în cercuri și cursuri.

Cu acest prilej tovarășul Munteanu Va- 
sile, din biroul organizației de bază de la 
sfatul popular raional, a prezentat o infor
mare asupra felului cum se preocupă orga
nizația de bază de învățămîntul de partid 
în cadrul sfatului popular raional, iar to
varășa Moisescu Elena, propagandistă, a 
făcut o informare asupra desfășurării acti
vității cercului de studiu al Istoriei P.C.U.S. 
anul II.

Din informarea
Munteanu Vasile 

prezentată de tovarășul 
a reeșit, că au fost înca

drați în învățămîntul de partid majoritatea 
membrilor de partid, ținîndu-se seamă de 
dorința și posibilitățile fiecăruia. In bună 
măsură tovarășii înscriși la cercuri și 
cursuri, participă regulat la ședințe, stu
diază conștiincios pe bază de notițe, cum 
stat, de pildă, tov. Beleny, Cîndea L., etc., 
ceea ce se reflectă și în activitatea lor 
practică. Au reeșit însă și o serie de lipsuri 
care au îngreunat activitatea cercurilor și 
cursurilor cît și munca propagandiștilor.
Biroul organizației de bază nu s-a preocu
pat îndeaproape de mobilizarea cursanților, 
nu a controlat îndeaproape studiul cursan-
țilo.r, lăsînd aceasta mai mult pe seama 
propagandiștilor. De asemenea, a reeșit că 
sînt tovarăși cu munci de răspundere din 
aparatul sfatului popular raional, ca de 

Groza Augustin, secre- 
Koble Gheorghe, și 

participă regulat la
partid și totuși nu au

exemplu, tovarășii 
tarul sfatului, 
alții care nu 
învățămîntul de
fost trași la răspundere cu toată seriozita
tea pentru aceste lipsuri.

Propagandiștii prezenți la consfătuire, au 
scos la iveală în cadrul discuțiilor și 
alte lipsuri ale birourilor organizațiilor de 

pe lîngă care activează.
cercul de studiu condus de tovarășul

•bază,
I.a

'Gașpar Andrei, de pildă, participarea cursan
ților este numai de 50—60 !ă sută. Tova
rășul Andreoae Constantin are numai două 
prezențe la studi-u, lipsind sub pretextul că 
este ocupat. Unii propagandiști amină 
în mod nejustificat ședințele, sau lip
sind, încredințează pe un alt tovarăș să-i 
țină locul, cum face, de exemplu, tovarășul 
Bălan Ștefan, dela întreprinderea 4 „Ardea
lul". Alții nu participă regulat la pregăti
rea de la Cabinetul de partid, cum face u-

Activul de partid lărgit a dezbătut
pregătirea campaniei agricole de primăvară și problema colectărilor

La 17 februarie a avut loc la Comitetul 
raional de partid, adunarea activului de 
partid lărgit la care au participat activiști 
de partid și de stat, președinții și secretarii 
sfaturilor populare comunale, președinții 
de gospodării colective și întovărășiri agri
cole, tehnicienii secției agricole raionale, 
■colectorii C.S.C. și agenții agricoli.

In adunare s-au dezbătut problemele cu 
privire la campania agricolă de primăvară, 
problema colectărilor șî munca pentru cre
derea de noi gospodării colective și întovă
rășiri.

Cu această ocazie, tovarășul Lascu loan, 
inginerul șef al secției agricole a sfatului 
popular raional, a prezentat un raport ară- 
tînd stadiul în care se găsesc pregătirile în 
vederea campaniei de însămînțări și măsu
rile de care trebue să țină seamă comite
tele executive ale sfaturilor populare comu
nale, pentru reușita campanie. Printre acestea 
se numără și întocmirea planului de 
muncă cu sarcini concrete pe responsabili
tăți, popularizarea cultivării plantelor in
dustriale, intensificarea acțiunii de pregă
tire a utilajului agricol, a probelor de ger
minație, selecționarea semințelor, respecta
rea cu strictețe a regulilor agrotehnice etc.

Dezbătîndu-se problema colectărilor, to
varășa Moldovan Maria, împuternicita ra
ională C.S.C., a arătat în raportul său că or
ganizațiile de bază din comune au dat un 

neori tovarășul Șoit Ilie de la P.T.T.R., Jorj 
N'colae de la C.F.R. și alții.

Numeroși cursanți privesc cu superficia
litate munca de studiu, nu participă regulat 
sau vin complet nepregătiți la ședințele 
cercurilor și cursurilor, cum fiac tovarășii 
Gruian Ioan, Moldovan Ana, Tripșa M. și 
alți tovarăși de la fabrica „Simion Bărnu- 
țiu"; Petrescu Petre, Hînza Cornelia, Go- 
ția Zamfira, Ghirda Ion, Petrașcu Ion, Șer- 
ban Ion și alți membri ai diferitelor cercuri 
și cursuri.

Pe baza informărilor făcute și a discuții
lor purtate, tovarășul Staicu Petru, șeful 
secției de propagandă și agitație a Comite
tului raional de partid, a arătat caracterul 
dăunător al lipsurilor manifestate, scoțînd 
în evidență sarcinile puse de Hotărîrea 
C. C. cu privire la învățămîntul de partid 
pe anul 1953—1954. El a îndrumat birourile 
organizațiilor de bază și pe propagandiști 
să lupte cu toată hotărîrea pentru ridi
carea nivelului frecvenței și a calității în- 
vățămîntului de partid.

Pentru îmbunătățirea activității cercuri
lor și cursurilor de partid, birourile organi
zațiilor de bază vor trebui să organizeze 
un control sistematic și permanent asupra 
muncii propagandiștilor și a cursanților de 
felul cum studiază, cum însușesc și cum a- 
plică cele însușite în munca lor de zi cu 
zi. Să organizeze periodic consfătuiri cu 
cursanții și propagandiștii pe organizații de 
bază, în care aceștia să arate aspecte de 
felul cum studiază, cum participă la învă- 
țămîntul de partid, ce lipsuri și greutăți în- 
tîrnpină în această problemă.

Propagandiștii trebue să fie înarmați cu 
cunoașterea hotărârilor organelor superioare de 
partid și a organizațiilor de bază, pentru 
ca legînd cunoștințele lor, de aceste ho- 
tăiîri, să ducă la antrenarea activă a mem
brilor cercurilor și cursurilor în vederea 
ti aducerii în viață a sarcinilor ce le revin.

îndeplinirea cu succes â sarcinilor tra
sate de partidul nostru în problema îmbu
nătățirii calității învățămîntului de partid, 
depinde în bună măsură de înarmarea mul
tilaterală a propagandiștilor, cu problemele 
politice și culturale din toate domeniile de 
activitate. Această cerință va putea fi rea
lizată cu succes numai dacă propagandiștii 
participă regulat la ședințele de pregătire, 
dacă se vor bucura de un sprijin și ajutor 
concret în munca lor din partea activiștilor 
de partid și a birourilor organizațiilor de 
bază.

Să nu precupețim nici-un efort pentru a 
da" un nou avînt muncii de propagandă, 
îmbunătățind zi de zi .activitatea cercurilor 
și cursurilor de partid în a doua jumătate 
a anului școlar.

deosebit sprijin muncii de colectări. Nu la 
fel au înțeles să lupte însă unele sfaturi 
populare pentru realizarea planului la co
lectări. Așa, de pildă, au dovedit o slabă 
preocupare în această problemă președinții 
sfaturilor populare din comunele Benic și 
Hăpria. La fel președintele sfatului popular 
din Berghin care nu mobilizează atelajele 
pentru transportarea produselor colectate 
la timp.

Tovarășul Hada Dionisie, șeful secției a- 
gricole a sfatului popular raional, a prezen
tat un scurt raport de felul cum se des
fășoară munca .pentru creierea de noi gospo
dării colective și întovărășiri'. Din raport a 
reeșit că în ultimul timp au fost primiți 13 
noi membrii în gospodăria colectivă din 
B'enic, 3 la Obreja și 6 la Teiuș, iar la Șard 
26 țăranii muncitori au făcut cereri și au ce
rut să ia ființă o gospodărie colectivă. In 
continuare tovarășul Hada a arătat că 
S.M.T.-ul nu sprijină în suficientă măsură 
munca de transformare socialistă a agri
culturii.

Luînd cuvîntui la discuții, tovarășul Bu- 
dulă Ion, președintele sfatului popular din 
comuna Sîntimbru Și alții, au arătat că în
tâmpină greutăți în repararea uneltelor din 
lipsă de cărbuni pentru centrele de repara
ții Au mai luat cuvîntui tovarășii : Cîmpean 
Aurel, director la S.M.T. Alba, inginer Hă- 
bășesccu Nadejda, Dumitrean Gh. și alții.

Din cuprinsul raionului nostru

Roadele muncii entuziaste
Zăpada răscolită de vînt căpătase o gro

sime ce depășea înălțimea unui om de sta
tură mijlocie. Vîntul sufla mînios parcă să 
smulgă din rădăcini copacii care-și clăti
nau trupurile golașe învăluite într-o că
mașă subțire de ghiață. Dar nici vîntul și 
nici gerul năprasnic nu au putut împiedica 
munca plină de avînt a. muncitorilor între
prinderii „Gheorghe Doja“ care 1a îndem
nul organizației de bază au pornit ca unul 
la luptă pentru învingerea greutăților pro
duse de natură.

Zi de zi printr-o. luptă hotărîtă ei au reu
șit să se achite de sarcini îndeplinind cu 
regularitate . cifrele planului. Astfel stahano- 
yiștii Burz Vasile și Ciur loan și-au de
pășit normele de producție în luna trecută, 
primul cu 56 la sută și al doilea cu 20 la 
sută. In cadrul întreprinderii peste 60 la 
sută din întregul efectiv de muncitori apli
că metodele sovietice Jandarova de prelu-

Se pregătesc intens
Zăpada abundentă căzută pe întreg cu

prinsul regiunii noastre nu a stînjenit pe 
mfembrii întovărășirii agricole „Viață Nouă" 
din satul Galtiu în lucrările de pregătire 
pentru campania agricolă de primăvară.

Astfel pînă în prezent ei au terminat re
putațiile la toate atelajele și uneltele agri
cole, totodată au pregătit și au selecționat 
întreaga cantitate de sămînță necesară pen
tru însămînțări.

Țăranii muncitori din orașul Alba-Iulia au primit pămînt în
In ziua de 14 februarie a.c. s-au dat în 

proprietate peste 100 hectare din tere
nurile rezervă de stat, țăranilor muncitori 
întovărășiți și țăranilor cu gospodării mici 
și mijlocii din orașul Alba-Iulia, care au 
avut teren puțin și au în schimb atelaje și 
posibilități de a-1 munci. Printre cei care 
au primit teren este și tovarășul Goția Mar
tin președintele întovărășirii din Alba-Iulia, 
care a primit 2,30 ha. El s-a angajat să 
.muncească fără preget pentru ca întovă-

Manifestări sportive în cadrul
In cadrul Cupei „Drumul Socialismului", 

duminică 14 februarie 1954 s-a desfășurat 
pe dealul din comuna Bărăbanț numit Bi- 
lag, etapa regională la săniuțe.

La această întrecere au participat primii 
clasați la fiecare categorie din raioanele 
Petroșani, Orăștie, Ilia, Hațeg și Alba.

După o întrecere viu disputată, la juni
ori, victoria a revenit echipajului colecti
vului „Spartac" din Alba-Iulia, prin sania 
condusă de tov. Sîntimbrean Teodor.

Luînd cuvîntui în problema colectări
lor, tov. Bora, președintele sfatului popular 
din comuna Cricău, a arătat că tovarășa Mol- 
do\an Maria n-a sprijinit comitetul execu
tiv al sfatului popular din Cricău în munca 
de colectări, fapt ce a contribuit în mare 
măsură la nerealizarea planului la colec
tări.

Trăgînd concluzii asupra problemelor dez
bătute, tovarășul Mărgineanu loan, prim 
secretar al Comitetului raional de partid a 
aiătat că în comunele, Teiuș, Pețelca și 
orașul Alba-Iulia, unde sfaturile populare 
și organizațiile de bază au desfășurat o 
largă muncă politică de masă au fost ob
ținute rezultate bune. In problema colectă
rilor — vorbitorul a arătat — că 
neîndeplinirea planului se datorește în 
primul rînd tovarășei Moldovan Ma
ria, împuternicita C. S. C. raional, care a 
dat dovadă de o slabă muncă organiza
torică, neluînd măsuri eficace pe teren și 
netrăgînd la răspundere colectorii și ins
pectorii C.S.C., pentru abaterile avute în 
muncă. O lipsă în această direcție are și 
sfatul popular raional.

Pentru lichidarea . lipsurilor, tovarășul 
prim secretar a arătat o serie de măsuri 
politico-organizatorice ce trebuie luate pen
tru îmbunătățirea muncii și îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid și guvern. 

are a schimbului în mers, Corabelnicova și 
altele, care au constituit un real sprijin în 
lupta pentru îndeplinirea planului de pro
ducție. Prin aplicarea metodei sovietice Se- 
mivolos, s-a reușit ca la locurile de muncă 
să se obțină o productivitate a muncii de 
2,75 la sută peste cea prevăzută de plan.

Organizarea muncii pe echipe și oameni, 
aplicarea metodelor sovietice, folosirea din 
plin a timpului de lucru, cît și mica me
canizare au făcut ca productivitatea mun
cii pe luna ianuarie a anului curent să 
crească cu 3,12 la sută față de aceiaș lună 
a anului 1953.

Succesele dobîndite de muncitorii între
prinderii „Gheorghe Doja" sînt dovezi vii 
a felului cum ei luptă pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid și guvern.

MORCAN ISAIA 
coresp. voluntar

pentru însămînțări
Intovărășiții știu însă că pentru a obține 

recolte bogate este necesar a introduce în 
pămînt o sămînță sănătoasă și cu o mare 
putere de încolțire. In acest scop ei au pus 
la germinație din toate soiurile de semințe, 
care urmează să fie însămînțate.

Primii care s-au evidențiat în aceste mun
ci pregătitoare au fost intovărășiții Barbu 
Traian, Cristea Brașovian, Holtiș Ștefan 
și alții.

proprietate
rășirea să devină model pe raion și să ser
vească drept exemplu în munca colectivă.

Mare i-a fost bucuria și tovarășei Moise 
Victoria care, primind 0,86 ha. pămînt în 
proprietate, mulțumește partidului și gu
vernului pentru grija ce o poartă fami
liilor lor, luîndu-și angajamentul că va 
lucra pămîntul după metodele agrotehnice, 
pentru a obține recolte bogate la hectar.

IENDRUȘAC CAROL 
coresp. voluntar

Cupei „Drumul Socialismului11
La junioare a cîștigat echipajul de fete a 

colectivului „Minierul" din Petroșani, iar la 
senioare victoria a revenit colectivului „Ști
ința" din Deva.

Disputată a fost și proba rezervată senio
rilor, unde cele 5 echipaje au luptat pline 
de curaj pentru a se clasa pe primul loc.

Făcînd o coborîre destul de reușită, co
lectivul „Spartac" din Orăștie a reușit să 
se claseze pe primul loc.

CHIRILĂ DANIEL 
coresp. voluntar

Cămin cultural lipsit de activitate
In raionul nostru pe lingă căminele cul

turale care desfășoară o bogată activitate, 
se găsesc și cămine culturale care sînt 
lipsite de o activitate rodnică. Prin
tre astfel de cămine culturale care au o 
slabă activitate se numără și căminul cul
tural „Horia, Cloșca și Crișan" din Zlatna.

Activitatea conducerii acestui cămin — 
și personal a tovarășului Pop Roman, di
rectorul căminului — se rezumă numai la 
alcătuirea unui cerc de teatru care și acela 
se prezintă slab. Căminul cultural din Zlat
na a avut cîndva un cor format din multe 
persoane, dar care în momentul de față este 
pe cale de destrămare. In cadru! căminului 
nu s-au organizat .cercuri agrozootehnice, 
nu se țin conferințe legate de Hotărîrile 
partidului și guvernului, seri literare etc.

De slaba activitate a căminului cultural 
se face vinovat în primul rînd tovarășul 
Pop Roman, care nu se achită în mod con
știincios de sarcini, cît și comitetul 
executiv al sfatului popular comu
nal, care a neglijat în mod nepermis acti
vitatea culturală din comuna Zlatna.

In fața acestei situații cetățenii din co
muna Zlatna își pun pe drept cuvî.nt între
barea : cum se va prezenta căminul cul
tural la concursul pe țară, dacă nici pînă 
în prezent nu s-au luat măsuri de pregătire. 
La această întrebare au datoria să răs
pundă atît tov. Pop Roman cît și comitetul 
executiv Zlatna.

Răspunsul la această întrebare îl aștep
tăm și noi.



Ședințele din 15 februarie ale conferinței 
de la Berlin

BERLIN (Agerpres). — In ziua de 
15 februarie miniștrii afacerilor externe ai 
U.R.S.S., Franței, Marii Britanii și Statelor 
Unite s-au întrunit în două ședințe. Prima, 
care a avut loc dimineața, a fost o ședință 
restrînsă în care s-au continuat discuțiile 
asupra primului punct de pe ordinea de zi, 
privitor la măsurile în vederea micșorării 
încordării în relațiile internaționale și la 
convocarea unei conferințe a celor cinci 
mari puteri.

In cadrul celei de a doua ședințe, care a 
avut loc după amiază, au fost continuate 
discuțiile asupra celui de al doilea punct de pe 
ordinea de zi, privitor la problema germană.

G. Bidault, ministrul afacerilor externe al 
Franței, a prezentat în intervenția sa pro
puneri cu privire la problema securității 
colective. Referindu-se la tratatul de securi
tate propus de delegația sovietică, Bidault 
a luat apărarea „pactelor regionale nelimi
tate la continente", înțelegînd prin aceasta 
tocmai asa numita „comunitate defensiva 
europeană".

A. Eden, ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, care a luat apoi cuvîntul, s-a 
străduit să apere planul așa numitelor „ale
geri libere" în Germania care, după cum 
a reeșit în chip evident, nu urmărește crea
rea unui stat german unit, democrat și iu
bitor de pace.

Referindu-se la declarația lui Eden în le
gătură cu existența a doua lagăre, V.M. 
Molotov, care a luat apoi cuvîntul, a ară
tat că această chestiune merita o atenție 
deosebită. De fapt, a spus V. M. Molotov, 
a nega existența lagărelor este greu. Există 
un grup de state care au o orînduire so- 
cial-economică nouă și state care au rămas 
la vechea orînduire social-economică. Acea
sta este situația în secolul XX. Nu există

Rezoluția adresată de conferința economică 
pe întreaga Germanie conferinței miniștrilor afacerilor externe

BERLIN (Agerpres). — A. D. N.
Recent a avut loc la Berlin o conferință 

economică pe întreaga Germanie, la lucră
rile căreia au participat, pe lîngă reprezen
tanți ai vieții economice din R. D. Germa
nă, 600 de reprezentanți ai cercurilor in
dustriale, comerciale, meșteșugărești și de 
afaceri din Germania occidentală și din 
Berlinul occidental.

La conferință s-a hotărît crearea unui co
mitet de sprijinire a comerțului inter-ger- 
man. Președinți ai comitetului au fost a- 
leși Otto Zwicker, din partea cercurilor de 
afaceri din Republica Federală Germană, și 
Kurt Epperlein, din partea organizațiilor 
comerciale din R. D. Germană.

Conferința a adoptat o rezoluție pe care 
a adresat-o miniștrilor afacerilor externe 
ai U.R.S.S., Franței, Marii Britanii și S.U.A.

Adresăm conferinței miniștrilor afacerilor 
externe, care are loc la Berlin, se spune în 
rezoluție, cererea ca reprezentanții Re
publicii Federale Germane și ai Republicii 
Democrate Germane să ia parte la exami
nat ea problemei germane.

PE SCURT
Salutînd în articolul său de fond decla

rațiile lui 1. A. Menșikov, șeful delegației 
sovietice la cea de a 10-a sesiune a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Asia și Extre
mul Orient (E.C.A.E.O.) cu privire la fap
tul că Uniunea Sovietică este gata să furni
zeze țărilor din Asia utilaj industrial și 
mașini pe baza unui credit pe termen lung, 
ziarul „Pakistan Times" cere guvernului 
pakistanez să depună „cele mai serioase e- 
forturi" pentru îmbunătățirea relațiilor co
merciale cu Uniunea Sovietică.

★
Agenția International News Service re

latează că guvernul francez a dat asigu
rări Statelor Unite că va continua războiul 
din Indochina. In schimbul acestor asigu
rări Statele Unite s-au oferit să acorde 
francezilor „întregul ajutor de care au ne
voie". Astfel au și fost expediate în Indo
china avioane de transport și alt echipa
ment militar.

Intr-o telegramă transmisă din Tokio, a- 
genția International News Service anunță 
că 600—700 ofițeri și soldați din aviația a- 

forțe care să întoarcă lucrurile la situația 
existentă în secolul XIX. In ceeace privește 
țările răsăritene, eforturile pașnice ale aces
tora sînt cunoscute. Acordurile încheiate în
tre statele răsăritene și Uniunea Sovietică 
nu sînt îndreptate împotriva țărilor pașni
ce. Comunitatea defensivă europeană are 
însă ascuțișul îndreptat împotriva Uniunii 
Sovietice și țărilor .de democrație populară.

In cadrul cuvîntării sale V.M. Molotov a 
subliniat importanța propunerilor sovietice 
îndreptate spre asigurarea unei reale se
curități în Europa. V. M. Molotov a făcut 
precizări în legătură cu aplicarea practică 
a proiectului sovietic.

In legătură cu unele obiecții făcute de 
miniștrii occidentali, V. M. Molotov a de
clarat că redactarea articolului 9 din pro
iectul sovietic al tratatului de securitate, 
care privește calitatea Statelor Unite față 
de tratat, poate fi modificata sau acest ar
ticol poate fi .complet suprimat. Delegația 
sovietică, a declarat V. M. Molotov, accep
tă discutarea oricărei propuneri în legătură 
cu această problemă.

Răspunzînd unei întrebări puise de G. Bi
dault, V. M. Molotov a precizat că proiec
tul sovietic cu privire la asigurarea secu
rității în Europa presupune că nu va mai 
fi creată „comunitatea defensivă ■ europea
nă", dar nu se referă și la organizația tra
tatului Atlanticului de nord.

Luînd cuvîntul, J. F. Dulles a sprijinit 
pi opunerile lui Bidault.

Miniștrii au căzut de acord ca în ședin
ța de miercuri să reia discutarea prob’emei 
austriace în cazul cînd delegația austriacă 
va primi din partea guvernului său împu
ternicirile necesare. In caz contrar, confe
rința va continua dezbaterile asupra pro
blemei germane.

Unificarea Germaniei trebuie realizată 
prin încheierea unui tratat de pace, echita
bil și prin ținerea de alegeri libere și de
mocratice.

O delegație formată din Zwicker, proprie
tarul unei fabrici de pielărie din Stuttgart, 
Weber, proprietarul uneia din firmele So
lingen, Epperlein, director adjunct al între
prinderilor „Dia-textil", și Schulze, director 
comercial al firmei „Deutsche Warenver- 
triebgesellschaft", a vizitat la 12 februarie 
a. c. pe V. S. Semenov, înaltul comisar al 
U.R.S.S. în Germania și ambasador extra- 
oi dinar și plenipotențiar, remițîndu-i textul 
rezoluției pentru a fi înmînat ministrului 

din Germania 'occidentală îndreptate spre 
întărirea și lărgirea legăturilor economice 
dintre Germania occidentală și Germania 
răsăriteană, menite să contribue la apro
pierea celor două părți ale Germaniei.

afacerilor externe al U.R.S.S., V. M. Mo-
lotov.

Primind rezoluția, V. S. Semenov a de-
clarat că delegația sovietică privește cu
simpatie propunerile cercurilor cTe afaceri

mericană au sosit în Indochina pentru a 
participa la războiul împotriva Vietnamului.

Toți acești ofițeri „sînt îmbrăcați în hai
ne civile și au asupra lor pașapoarte".

★

Oamenii muncii din Austria marchează 
pe larg a 20-a aniversare a luptelor din fe
bruarie 1934 ale muncitorilor austrieci îm
potriva Heimwehr-ului fascist.

La mitingul comun din Viena al Partidu
lui Comunist și al Partidului Socialist Mun
citoresc a luat cuvîntul Erwin Scharf, pre
ședintele Partidului Socialist Muncitoresc 
din Austria.

Un mare miting <a avut loc la cimitirul 
central din Viena, iar la 13 februarie, în 
cartierul muncitoresc Floriedsdorf din Vie
na, unde s-.au desfășurat în februarie 1934 
cele mai îndîrjite lupte între muncitori și 
Heimwehr, a avut loc o demonstrație a oa
menilor muncii. In fața participanților la 
demonstrație a luat cuvîntul deputatul 
Johann Keplenig, președintele Partidului 
Comunist din Austria.

Note și comentarii externe

„Pentru o Germanie unită, iubitoare de pace, 
pentru pacea în Europa"

MOSCOVA (Agerpres). — Ziarele din 
Moscova acordă o deosebită atenție discu
tării celui de al doilea punct de pe ordinea 
de zi a conferinței de la Berlin și în special 
proiectului „Tratatului general european cu 
privire la securitatea colectivă în Europa", 
pi opus de delegația sovietică.

Ziarul „Izvestia" subliniază în articolul 
său de fond, intitulat „Pentru o Germanie 
unită, iubitoare de pace, pentru pacea în 
Europa", că la baza acestui proiect stă 
ideea eforturilor colective pe care toate sta
tele europene, indiferent de regimul lor so
cial, trebuie să le depună în vederea asi
gurării păcii și a înlăturării agresiunii îm
potriva oricărui stat din Europa.

Milioane de oameni din Germania și de 
dincolo de hotarele ei văd în acest proiect 
o mărturie a grijii permanente a Uniunii 
Sovietice pentru soarta păcii în Europa și 
în întreaga lume; o mărturie grăitoare a 
hotărîrii ferme de a nu admite crearea u- 
nor grupări de state europene îndreptate 
împotriva altor state europene — expresia 
năzuinței de a contribui la întărirea cola
borării internaționale potrivit principiilor 
respectării independenței și suveranității 
statelor, precum și neamestecului în aface
rile lor interne.

Arătînd că puterile occidentale fac tot ce 
le stă în putință pentru a se eschiva de la 
discutarea concretă a propunerilor sovie
tice, „Izvestia" scrie: „In loc de a între
prinde măsuri concrete pentru rezolvarea 
problemei germane și asigurarea securității 
europene, puterile occidentale, în frunte cu 
S.U.A., continuă să insiste asupra creării așa 
numitei „comunități defensive europene", al 
cărei tăiș este îndreptat împotriva Uniunii 
Sovietice și. a. țărilor de democrație popu
lară. Totuși, faptul că cercuri largi ale 
opiniei publice din Europa occidentală se 
împotrivesc cu fermitate planului creării u- 
nci asemenea comunități, arată în mod 
convingător că o asemenea politică se 
găsește într-o contradicție flagrantă cu in
teresele popoarelor europene. In ultima 
vreme, puterile occidentale, făcînd în vorbe 
promisiuni pe tema „garanțiilor" de securi
tate pentru Uniunea Sovietică și celelalte 
țări, vor să folosească aceste promisiuni 
verbale ale lor, pentru a grăbi crearea „co

Reacția presei vesteuropene la programul de asigurare 
a securității europene propus de V M, Molotov

MOSCOVA (Agerpres). — După cum 
relatează corespondentul din Berlin al zia
rului „Izvestia", N. Polianov, vastul pro- 
gi am de asigurare a securității în Europa, 
propus de V. M. Molotov, a trezit un u- 
riaș interes.

Aceasta propunere a produs oamenilor 
din Germania și de peste hotarele ei o 
profundă impresie. Nu este întîmplător fap
tul că ziarul englez „Daily Herald" califi
că această propunere drept „impresionan
tă". Acest program a fost aprobat cu căl
dură de acei care își dau seama de pri
mejdia ce se ascunde în politica de scin
dare a Europei. Acest program a provocat 
derută în rîndurile acelora care își bazează 
planurile pe opunerea unor grupări militare 
altor grupări.

Nici acea parte a presei vest europene și 
americane care s-a obișnuit să întîmpine 
cu dușmănie orice acțiune iubitoare de pace 
a Uniunii Sovietice nu poate nega însem
nătatea noii propuneri sovietice.

Corespondentul din Berlin al ziarului

Aniversarea ziarului „Daily Worker"
LONDRA (Agerpres). — Aproxima

tiv 8.000 persoane s-au adunat la 14 februa
rie la un miting din Londra, pentru a săr
bători a 24-;a aniversare a ziarului „Daily 
Worker". La miting au luat cuvîntul se

munității europene". Dar această manevră 
a puterilor occidentale a fost demascată în 
întregime de delegația sovietică la confe
rința de la Berlin. După cum a arătat V.M. 
Molotov, „legînd garanțiile de securitate 
pentru Uniunea Sovietică de crearea „co
munității defensive europene", puterile oc
cidentale rezervă rolul de garant al securi
tății militarismului german, a cărui restabi
lire reprezintă principala primejdie pentru 
securitatea Europei”.

In încheiere, ziarul subliniază că pro
punerea Uniunii Sovietice privitoare la cre
area unui sistem de securitate colectivă în 
Europa, găsește un răsunet deosebit de pu
ternic în rîndurile popoarelor de pe conti
nentul european, deoarece acest sistem asi
gură condițiile necesare pentru ca Europa- 
să nu mai devină niciodată arena unor răz
boaie nimicitoare.

In același spirit scrie D. Monin, cores
pondentul special al ziarului „Trud" la 
Berlin: „Nu este întîmplător că popoarele 
Europei se pronunță împotriva mașinațiuni- 
lor cu „comunitățile" de tot felul. Este doar 
un fapt concret că în urma împotrivirii ma
selor largi ale populației din Franța, Italia 
și alte țări, nu s-a ratificat încă acordul cu 
plivire la „comunitatea defensivă euro
peană".

Milioane de oameni își dau seama că 
„comunitatea defensivă europeană" nu 
poate asigura securitatea în Europa, deoa
rece ea nu oferă garanții împotriva reîn
vierii militarismului german care, de doua 
ori în decurs de 25 de ani, a împins popoa
rele europene în război.

Monin .arată că propunerile sovietice 
privitoare la asigurarea securității în Eu
ropa au atras atenția oamenilor munciî 
germani. In seara zilei de 10 februarie, 'Se 
spune în corespondență, la toate întreprin
derile mari din sectorul democrat al Ber
linului au avut loc mari adunări ale munci
torilor, care au aprobat în întregime pro
punerea delegației sovietice privitoare la 
asigurarea securității în Europa. In rezolu
țiile adoptate de muncitori se subliniază că 
noua propunere sovietică reprezintă „o* 
cale adevărată în vederea rezolvării cît mai 
grabnice a problemei germane și a asigu
rării păcii în Europa".

„New York Times" ajunge la concluzia că 
noul plan sovietic „va avea un ecou în rîn
durile acelor oameni din Europa a căror 
stare de spirit este împotriva americanilor". 
Ziaiul londonez „Times" recunoaște că1 
propunerile sovietice „vor fi ademenitoare' 
pentru unii francezi și germani".

Cum a fost primit în cercurile delegații
lor occidentale la conferința miniștrilor pla
nul sovietic cu privire la asigurarea secu
rității în Europa ? Polianov arată că mulți 
corespondenți occidentali la Berlin, după 
exemplul reprezentantului ziarului parizian 
„Le Monde", au fost nevoiți să comunice 
redacțiilor lor că „delegațiile occidentale au 
fost luate prin surprindere".

Caracterul real al propunerilor sovietice 
este atît de evident îneît, după părerea mul
tor comentatori de politică externă aflăți la 
Berlin, unii diplomați occidentali ar fi fost 
nevoiți să se ferească de a recurge la ste
reotipul „Nu 1" ca unic răspuns la aceste 
pi opuneri.

cretarul general al Partidului Comunist 
din Marea Britanic, Harry Po.llit, decanul 
de Canterbury, Hewlett Johnson, și redac
torul șef al ziarului „Daily Worker", J. 
Campbell.
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