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„Nu există și n-a existat pe lume o putere 

de stat atît de viguroasă și cu atîta autoritate 

ca puterea noastră, Puterea Sovietică. Nu există 

n'-a existat în lume un partid atît de puternic 
și ctf atîta autoritate ca partidul nostru, partidul 
i<Hnunist“.

<

X"

I. V. STALIN.

Marele Stalin ne-a educat în spi
ritul slujirii cu un devotament fără 
margini a intereselor poporului. Noi 
sîntem slujitorii credincioși ai po
porului, iar poporul vrea pace, urăște 
războiul. Să fie sfîntă pentru noi toți 
dorința poporului de a nu îngădui 
vărsarea sîngelui a milioane de oa
meni și de a asigura construirea paș
nică a unei vieți fericite!

G. M. MALENCOV
(Din cuvîntalrea rostită la Funeraliile 

lui Iosif Vissarionovici STALIN)

■A ★

Stalin a ieșit din popor, a simțit 
întotdeauna legătura sa de sînge cu 
poporul, cu clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, și-a închinat 
poporului toate forțele sale vi
guroase, tot geniul său măreț. încă 
adolescent, Stalin, cu mintea sa lu
minoasă, a văzut și a înțeles profund 
că, în vremurile noastre, poporul își 
poate găsi drumul spre o viață feri
cită numai pe căile luptei pentru co
munism. Și aceasta a determinat ca
lea vieții sale. Stalin s-a dedicat in 
întregime, și-a închinat întreaga sa 
viață luptei pentru comunism, luptei 
pline de abnegație pentru fericirea 
oamenildr muncii, pentru fericirea 
poporului.

V. M. MOLOTOV
(Din cuvîntarea rostită la Funeraliile 

lui Iosif Vissarionovici STALIN)

Nlcoiae Dablș 

GORUNUL 
Veșnicei memorii a tui I. V. Stalin 

S-au stîrnit cu hohot mare 
plînsete pe vînt... 

Cel mai ’nalt gorun din zare 
deodat’ s-a frînt.

Noaptea neagră-a fost aprinsă’n 
flăcări sîngerii...

Fruntea lui, de foc încinsă, 
s-a plecat pe glii.

Lung s-a ’nfiorat pămîntul 
unde’n ploi și’n nea

Veșnic viforu’nfruntîndu-1 
arborul vuia.

Cum să crezi că nu ma'i vue, 
că pe veci s-a dus ?... 

Ochii fără voe sue 
lunecind în sus.

Da. gorunul nu mai este...
Insă prin furtuni, 

neînfrînt, mai mîndru crește 
codrul de goruni.

Se înalță duri și falnici 
înfrunzind mereu 

toți gorunii ce crescut-au 
sub frunzișul său. 

iar prin gliile mănoase 
fremătînd nestins, 

Rădăcina-i viguroasă 
muguri noi a prins. 

Mlade roșe-și cresc spre soare 
proaspete puteri 

aducînd, înoitoare, 
zvon de primăveri,

Vue surd prin vijelie 
glasul codrului: 

„Urcă’n noi ca apa vie 
seva vieții lui î 

„Sîntem tari și de’ndrăznește 
viscolul nebun, 

va simți că’n noi trăește 
forță de gorun !“

Partidul, poporul sovietic și întreaga 
omenire progresista comemorează un an 
de la moartea lui Iosif Vissarionovici 
Stalin — marele continuator al operei lui 
Lenin, conducător înțelept a! oamenilor 
muncii. Numele lui Stalin este nespus de 
scump oamenilor sovietici și oamenilor 
muncii din întreaga lume. Cauza lui Lenin- 
Stalin este nemuritoare. Ea trăiește în 
faptele eroice ale Partidului Comunist și 
ale tuturor oamenilor sovietici — construc
tor: ai comunismului, în succesele lagărului 
democrației și socialismului, în mișcarea 
revoluționară internațională.

întreaga viață a lui I.V. Stalin a fost 
consacrată cauzei nobile a slujirii oameni
lor muncii, luptei pline de abnegație pen
tru viața lor liberă și fericită, pentru vic
toria comunismului. El a avut soarta grea 
dar glorioasă a unui proletar revoluționar 
de profesie. Voința lui de fier, curajul și 
dîrzenia lui de neclintit în lupta împotriva 
forțelor lumii vechi nu au putut fi înfrînte 
de numeroasele greutăți și lipsuri, de în
chisorile țariste și de deportări. In lupta 
crîncenă împotriva țarismului și capitalis
mului, el a fost însuflețit de mărețele idei 
ale marxism-leninismului, care au arătat 
clasei muncitoare calea spre izbăvirea de 
exploatare, spre cucerirea puterii și spre 
crearea unei societăți noi.

I.V.  Stalin a simțit întotdeauna legătura 
sa indisolubilă, de sînge, cu poporul, că
ruia i-a dedicat toate forțele sale.

El a avut încredere profundă în popor, 
în energia revoluționară nesecată și în 
inițiativa creatoare a muncitorilor și țăra
nilor și în întreaga sa activitate s-a spri
jinit pe mase, în care vedea pe adevărații 
făuritori ai istoriei.

LV. Stalin a fost un discipol credincios 
și demn al lui V. I. Lenin. El a rămas în- 
trutotul un leninist convins, un adept șî

Marele continuator al operei iui Lenin
de A. KRASOV

apărător dîrz al ideilor leniniste. In Lenin 
el a văzut făuritorul și conducătorul ge
nial al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, un conducător de tip superior, un 
vultur de munte, care nu cunoaște teama 
în luptă. împreună cu V. I. Lenin, I.V. 
Stalin a luptat pentru un partid de 
tip nou, a apărat cu perseverență și 
hctărîre bazele ideologice, organiza
torice, tactice și teoretice leniniste 
ale partidului marxist, a călit partidul în 
lupta intrasigentă împotriva tuturor duș
manilor leninismului. Strălucitul talent or
ganizatoric și capacitatea teoretică a lui 
I.V. Stalin s-au manifestat cu o deosebită 
vigoare în anii revoluției și construirii so
cietății socialiste în U.R.S.S. împreuna cu 
V. I. Lenin și sub conducerea lui, I. V. Stalin 
a desfășurat în 1917 o intensă activitate 
pentru cîștigarea maselor, pentru pregăti
rea revoluției socialiste.

Organizînd alianța de luptă dintre clasa 
muncitoare și țărănimea săracă, Partidul 
Comunist, în frunte cu geniul omenirii — 
V. I. Lenin, a obținut victoria Marei Revo
luții Socialiste din Octombrie. Pentru pri
ma oară în istorie a fost creiat un stat de 
tip nou — Statul Socialist al muncitorilor 
și țăranilor.

I V. Stalin și I. M. Sverdlov precum și 
ceilalți discipoli ai lui V. I. Lenin au fost 
cei mai apropiați colaboratori ai lui V. I. 
Lenin în opera de construire a Statului So
vietic. In calitate de comisar al poporului 
pentru problemele naționalităților, I. V. 
Stalin a condus nemijlocit înfăptuirea po
liticii naționale a Partidului Comunist care 
a unit strîns popoarele țării într-o familie 

frățească unită, sub conducerea Sovietelor.
In anii războiului civil și ai luptei îm

potriva intervenției militare străine, întrea
ga operă de apărare a Țării Sovietelor a 
fost condusă de V. I. Lenin. Cel maf apro
piat colaborator al lui, a fost I.V. Stalin. 
Partidul îl trimetea pe I. V. Stalin în cele 
mai periculoase și hotărîtoare sectoare ale 
frontului. Apărarea Tarițînului, zdrobirea 
lui Kolceak, Iudenici, Denikin, a panilor 

polonezi și a lui Vranghel — toate aceste 
acțiuni sînt legate de numele lui Stalin. 
Pretutindeni el a îndeplinit cu pricepere și 
curaj sarcinile Partidului, indicațiile mare
lui Lenin.

In perioada trecerii la construcția paș
nică, I. V. Stalin se manifestă ca un leni
nist neclintit în conducerea Partidului și 
țării, în lupta pentru refacerea economiei 
naționale, în crearea și întărirea Statului 
Sovietic multinațional — Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste.

La catafalcul marelui întemeietor al Parti
dului Comunist și al Statului Sovietic — 
V. I. Lenin, I.V. Stalin a făcut în numele 
Partidului și poporului jurămînt de credința 
față de poruncile lui V. I. Lenin — de a 
păstra unitatea Partidului, de a păzi și în
tări dictatura proletariatului, alianța din
tre muncitori și țărani, prietenia popoare
lor, de a ține sus steagul internaționalis
mului proletar. I. V. Stalin a rămas credin
cios acestor porunci pînă la sfîrșitul vieții 
sale. El l-a urmat în totul pe Lenin, a che
mat pe oamenii sovietici să trăiască și să 
muncească în chip leninist, să lupte și să 
învingă pe dușmanii interni și externi. Sub 
conducerea Comitetului Central, în frunte 

cu I.V. Stalin, Partidul Comunist a zdro
bit pe trădători și capitularzi, a apărat le
ninismul și a condus țara pe călea constru
irii socialismului.

In luptă crîncenă împotriva a numeroși 
dușmani, LV. Stalin a apărat și a călit u- 
nitatea leninistă a Partidului, coeziunea de 
monolit a rîndurilor lui. Unitatea rîndurilor 
partidului, unirea strînsă a Partidului în 
jurul Comitetului său Central a fost, este și va 
fi întotdeauna condiția hotărîtoare a tăriei și 
invincibilității Partidului. Partidul Comu
nist își îndeplinește cu sueces marele său 
scop și menirea istorică pentru că repre
zintă un colectiv monolitic de tovarăși de 
idei, cimentat prin unitatea de voință, u- 
nitatea de acțiune, unitatea de disciplină.

In lupta Partidului pentru construirea 
socialismului s-a unit strîns nucleul con
ducător de leniniști în frunte cu I.V. Stalih. 
Timp de 30 de ani, Iosif Vissarionovici 
Stalin, care și-a cîștigat recunoașterea ge
nerală și încrederea nemărginită a poporu
lui și Partidului, avînd în jurul său strîns 
uniți pe tovarășii săi credincioși de luptă, 
a condus în mod ferm Partidul și țara pe 
calea leninistă. El a dezvoltat în mod crea
tor învățătura marxist-leninistă potrivit cu 
noile condiții istorice și într-o serie de 
probleme a îmbogățit cu teze noi teoria re
voluționară.

In operele nemuritoare ale geniului le
ninist au fost fundamentate din punct de 
vedere științific posibilitatea victoriei so
cialismului într-o singură țară, au fost in
dicate căile mersului poporului sovietic 
spre comunism. Avînd ca punct de plecare 
tezele programatice leniniste, care au fost 
dezvoltate mai departe în lucrările lui I.V. 
Stalin și în hotărîrile Partidului, Partidul 
a elaborat un program concret de industria
lizare socialistă a țării. înfăptuirea planu
lui de industrializare a asigurat indepen-

(Continuare în pag. 3-a)



HOTARIREA
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine și a Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, cu privire la extinderea și îmbunătățirea cultivării de cartofi, 
legume și zarzavaturi pe loturi individuale de către muncitori și funcționari în orașe și centre industriale

Consiliul de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, analizînd rezul
tatele aplicării Hotărîrii Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. și a C.C. al P.M.R. cu pri
vire la repartizarea de loturi individuale 
către muncitori și funcționari în vederea 
cultivării cartofilor și legumelor, au cons
tatat următoarele :

Muncitorii și funcționarii din orașe și 
centre industriale care au lucrat bine lotu
rile legumicole pe care le-au primit în fo
losință au reușit să obțină asemenea canti
tăți de legume și zarzavaturi, încît și-au a- 
sigurat în mare măsură, iar unii chiar în 
întregime, nevoile de consum din producția 
lor proprie.

Astfel, unii muncitori de la întreprinde
rea „Filimon Sîrbu" — București — cărora li 
s-au repartizat loturi de cite 200 m.p. — 
fiind sprijiniți efectiv de către conducerea 
administrativă a întreprinderii și comitetul 
de întreprindere, au reușit să pună în va
loare un teren degradat pe care l-au cură
țat, nivelat, irigat și îngrășat, obținînd o 
producție de legume și zarzavaturi care a 
contribuit la îmbunătățirea în mod simțitor 
a aprovizionării familiilor lor.

De asemenea muncitorii și funcționarii 
de la C.F.R. Satu Mare, regiunea Baia- 
Mare, au obținut în medie pe 64 loturi a 
200 m.p. cîte 200 kg. cartofi, 50 kg. varză 
și alte legume. Muncitorul Mihai Niculae 
de la Uzinele „23 August" București a ob
ținut pe un lot de 300 m.p. o producție de 
peste 800 kg. legume, din care 200 kg. roșii, 
120 kg. varză de vară, 200 kg. varză de 
toamnă și alte produse, asigurînd buna a- 
provizionare a familiei sale.

Asemenea exemple sînt numeroase și 
arată pe deplin că muncitorii și funcționa
rii care cultivă bine loturile de pămînt pri
mite în folosință obțin o cît mai bună apro
vizionare, economisind în același timp su
me însemnate de bani din bugetul familiei; 
ele demonstrează de asemeni că repartiza
rea de loturi individuale spre folosință 
muncitorilor și funcționarilor, pentru culti
varea de cartofi și legume, precum și spri
jinirea muncitorilor și funcționarilor care 
au terenuri proprii de a cultiva asemenea 
culturi, nu trebuie să fie o campanie oca
zională, ci o preocupare permanentă pen
tru organele de stat, organele de partid și 
sindicale.

Rezultatele obținute în atribuirea și cul
tivarea de loturi individuale muncitorilor și 
funcționarilor nu sînt însă nici pe departe 
corespunzătoare cu posibilitățile existente 
și cu interesul manifestat de muncitorii și 
funcționarii din orașele și centrele industri
ale de a beneficia de înlesnirile și avanta
jele acordate celor care preiau în folosință 
asemenea loturi individuale.

Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare, în sarcina cărora intră aprovizionarea 
orașelor și centrelor industriale, n-au în
țeles însemnătatea atribuirii de loturi in
dividuale către muncitori și funcționari pen
tru îmbunătățirea aprovizionării oamenilor 
muncii. In loc să ducă o acțiune sistema
tică de identificare a terenurilor din jurul 
orașelor și centrelor industriale și din in
teriorul lor, în loc să extindă repartizarea 
de loturi, popularizînd pe scară largă foloa
sele pe care muncitorii și funcționarii le au 
prin cultivarea cartofilor și legumelor, co
mitetele executive ale sfaturilor populare 
au lăsat — cu unele excepții — ca lucru
rile să meargă de la sine.

In multe orașe și centre industriale tere
nurile disponibile n-au fost repartizate mun

Președintele Consiliului de Miniștri
GH. GHEORGHIU-DEJ

citorilor și funcționarilor, rămînînd nefolo
site aproape 35.000 ha. a căror cultivare ar 
fi sporit cantitățile de produse legumicole 
destinate consumului oamenilor muncii.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii nu 
a acordat sprijin muncitorilor și funcțio
narilor cărora li s-au repartizat loturi in- 
div iduale. Aceasta a contribuit ca unele lo
turi repartizate muncitorilor și funcționari
lor să rămînă nefolosite suficient sau să 
fie folosite în alte scopuri. Astfel, în regiu
nea Galați, în unele locuri, terenurile des
tinate cultivării cartofilor și .legumelor au 
fost însămînțate cu alte plante. In alte lo
curi, muncitorii și funcționarii au obținut 
recolte mai mici decît permiteau posibilită
țile reale.

Conducerile administrative laie întreprin
derilor și instituțiilor nu s-au preocupat ca 
muncitorii și funcționarii să primească lo
turi pentru folosință proprie și nu le-au a- 
cordat sprijinul necesar în lucrarea aces
tor terenuri.

Numeroase întreprinderi industriale pu
teau și trebuiau să procure contra plată 
muncitorilor și funcționarilor care cultivă 
cartofi și legume unelte mici făcute chiar 
de întreprindere din deșeuri și să dea spri
jin la procurarea semințelor.

Organele sindicale nu au luat măsuri or
ganizatorice pentru a stimula interesul 
muncitorilor și funcționarilor în cultivarea 
de cartofi, legume și zarzavaturi, nu s-au 
interesat cum cultivă pămînful cei care au

H o t â
1. — întreprinderile și instituțiile, organi

zațiile economice de stat și cooperatiste care 
posedă terenuri virane și necultivate situate 
în jurul orașului București, al orașelor de 
subordonare regională și raională, al cen
trelor industriale sau pe teritoriul acestora, 
le vor repartiza muncitorilor și funcționa
rilor care nu dispun de asemenea terenuri, 
pentru a le cultiva cu cartofi, ceapă, roșii, 
fasole și alte legume și zarzavaturi pentru 
consumul familiilor lor.

Conducătorii întreprinderifop, instituțiilor 
și organizațiilor economice care nu dispun 
de asemenea terenuri sau dispun de supra
fețe neîndestulătoare vor solicita comitete
lor executive ale sfaturilor populare repar
tizarea terenurilor virane necultivate exis
tente în jurul orașelor respective.

2. — Comitetele executive ale sfaturilor 
populare, prin secțiile lor agricole, vor iden
tifica pînă la data de 1 martie 1954 toate 
terenurile necultivate din jurul orașelor și 
centrelor industriale cît și cele virane de pe 
teritoriul lor.

Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare, în colaborare cu organele sindicale, 
vor repartiza aceste terenuri întreprinderi
lor, instituțiilor și organizațiilor economice 
de stat și cooperatiste, pentru a fi date în 
folosință muncitorilor și funcționarilor în 
vederea cultivării lor cu cartofi, ceapă, ro
șii și alte legume și zarzavaturi.

In același scop vor fi repartizate și une
le terenuri, răzlețe ale gospodăriilor agri
cole de stat care se află în apropierea ora
șelor și centrelor industriale, în cazul cînd 
prir. aceasta nu se prejudiciază realizarea 
planului de producție al gospodăriei.

3. — Pentru anul 1954, repartizarea te
renurilor arătate la articolele 1' și 2 se va 
face cel mai tîrziu pînă la data de 15 mar
tie 1954.

Aceste terenuri vor fi repartizate mun
citorilor și funcționarilor în folosință pro
prie pe mai mulți ani. 

preluat asemenea terenuri și dacă primesc 
ajutorul necesar, n-au popularizat rezulta
tele bune obținute, ca ele să constituie un 
îndemn pentru muncitorii și funcționara din 
orașe și centre industriale.

Numeroase comitete regionale, raionale 
și orășenești de partid și organizații de bază 
n-au dat atenția cuvenită acțiunii de atri
buire a loturilor de pămînt’ către muncitori 
și funcționari, precum și grijii pentru buna 
îndrumare agrotehnică și obținerea de re
colte bogate de pe aceste terenuri. Ele n-au 
înțeles că aceasta este o sarcină politica și 
economică însemnată în lupta partidului și 
guvernului pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai al celor ce muncesc, sarcină 
a cărei îndeplinire trebuie să constituie o 
preocupare permanentă. Organele și orga
nizațiile de partid n-au dat îndrumarea și 
ajutorul cuvenit organelor sindicale și co
mitetelor executive ale sfaturilor populare 
în acțiunea lor de atribuire a loturilor in
dividuale și de cultivare a acestora de că
tre muncitori și funcționari.

Pentru înlăturarea lipsurilor serioase ară
tate mai sus și pentru a încuraja și spri
jini inițiativa și priceperea muncitorilor și 
funcționarilor de a folosi din plin loturile 
ce le sînt puse la dispoziție în mod gratuit 
în vederea îmbunătățirii aprovizionării lor, 
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne și Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

râse:
Mărimea loturilor va fi de cca. 100 m.p. 

pentru cei care au familie compusă din 
2-3 membri și pînă la cca. 300 m.p. pentru 
cei cu familie mai numeroasă.

Terenurile date în folosința muncitorilor 
și funcționarilor sînt scutite de orice impo
zite și obligațiuni de predare către stal".

Pentru o bună și rațională folosire a te
renurilor se recomandă muncitorilor și func
ționarilor să semene în deosebi cartofi, 
ceapă, usturoi, roșii, vinete, intercalînd sa
lată, fasole, ridichi, pătrunjel, mărar și alte 
legume și zarzavaturi.

Acolo unde există condiții naturale de 
Irigare (apă curgătoare, bălți sau lacuri), 
comitetele sindicale vor organiza partici
parea activă a muncitorilor și funcționari
lor și a membrilor lor de familie la lucră
rile de amenajare a terenurilor în vederea 
irigației, iar conducerile întreprinderilor și 
instituțiilor vor sprijini executarea acestor 
lucrări.

Acolo unde nu există condiții naturale 
pentru irigație, iar apa freatică se găsește 
la mică adîncime, se vor săpa cu forțe pro
prii fîntîni.

4. — Muncitorii și funcționarii cărora li 
s-au repartizat asemenea loturi se vor pu
tea aproviziona cu cartofi de sămînță, se
mințe de legume și răsaduri de pe piață sau 
la organizațiile comerciale de stat și coope
ratiste. 1

5. — Conducătorii întreprinderilor, insti
tuțiilor și organizațiilor economice sînt o- 
bligați să procure contra cost, la cererea 
muncitorilor și funcționarilor care au pri
mit loturi individuale pentru folosință pro
prie, inventarul mic de grădinărie.

întreprinderile care dispun de deșeuri 
feroase și lemnoase vor confecționa, în a- 
f.ara orelor de lucru, unelte de grădinărit, ' 
pentru a fi. puse la dispoziția muncitorilor 
și funcționarilor contra cost sau sub formă 
de împrumut.

Întreprinderile industriei locale și coo
perativele meșteșugărești vor confecționa

Secretar al C. C. al 

din resurse locale și vor pune în vînzar< 
muncitorilor și funcționarilor uneltele nece
sare cultivării cartofilor, legumelor și zar
zavaturilor.

6. — Pentru transportul muncitorilor și 
funcționarilor care au primit loturi indivi
duale la distanțe mai mari de 3 km. de 
orașe, se vor acorda reduceri de 50 la sută 
pe C.F.R. și autobuzele care fac curse în
tre oraș și comunele învecinate.

Ministerul Căilor Ferate și Ministerul 
Gospodăriei Comunale și Industriei Locale, 
în termen de 5 zile de la data .publicării 
prezentei hotărîri, vor da instrucțiuni cu 
privire la modul în care se vor obține a- 
ceste reduceri.

7. — întreprinderile și instituțiile care au 
gospodării .anexe sînt obligate a organiza 
aratul cu mijloace proprii mecanice sau cu 
tracțiune animală pe terenurile muncito
rilor și funcționarilor, grupate în loturi mai 
mari.

Gospodăriile agricole anexe ale acestora 
vor produce răsaduri și pentru cultivatorii 
loturijor individuale din întreprinderea res
pectivă.

De asemeni gospodăriile agricole de stat 
din zona orașelor și centrelor muncitorești 
vor produce la cerere răsaduri și cuburi nu
tritive, pentru a veni în sprijinul acestor 
cultivatori.

8. —1 Se recomandă muncitorilor, funcțio
narilor și tuturor oamenilor muncii din o- 
rașe și centre muncitorești care posedă în 
jurul casei terenuri, curți și grădini, să cul
tive cît mai mulți cartofi, usturoi, ceapă, 
roșii și alte legume și zarzavaturi pentru 
nevoile gospodăriei lor.

9. — Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii și comitetele executive ale sfaturilor 
populare vor mobiliza inginerii și tehnicienii 
legumicoli pentru îndrumarea muncitorilor 
și funcționarilor cu privire la organizarea 
și întreținerea grădinilor de cartofi, legume 
și zarzavaturi.

l.n acest scop Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii va edita broșuri speciale care 
să cuprindă modul de folosire a acestor 
parcele, precum și indicații agrotehnice 
pentru cultivarea cartofilor, legumelor și 
zarzavaturilor.

10. — Se recomandă Consiliului Central 
al Sindicatelor din Republica Populară Ro- 
mînă, să îndrume și să controleze modul 
cum organele sindicale din întreprinderi și 
instituții mobilizează muncitorii, funcționa
rii și familiile acestora, în acțiunea de or
ganizare a grădinilor de cartofi, legume și 
zarzavaturi, de îngrijirea lor în bune con
diții și popularizarea realizărilor bune obți
nute de cei care au aplicat în mod conști
incios regulile minime agrotehnice.

învățătorii și învățătoarele pot contribui 
cu folos la pregătirea șis îndrumarea școla
rilor — fii ai muncitorilor și funcționarilor 
— cu privire la participarea lor la lucrările 
ce trebuie făcute în aceste grădini.

Presa centrală, regională și locală, radio 
și stațiile locale de radioficare, cinemato
grafia vor populariza acțiunea de cultivare 
a cartofilor, legumelor și zarzavaturilor pe 
loturi virane date în folosința muncitorilor 
și funcționarilor.

Comitetul Central al U.T.M. va mobi
liza organizațiile de tineret în vederea 
participării tineretului alături de cei vîrst- 
nici la cultivarea terenurilor virane repar
tizate muncitorilor și funcționarilor.

Comitetele de partid regionale, raionale, 
organizațiile de bază din întreprinderi și 
instituții sînt obligate să desfășoare o largă 
muncă de masă în rîndurile muncitorilor și 
funcționarilor, arătîndu-le importanța poli
tică și economică a prezentei hotărîri.

P. M. R.
AL. MOGHIOROȘ



învățătura șțalinistă ne luminează calea spre noi victorii
Cinstesc prin muncă memoria 

lui Stalin
Anul trecut vestea despre încetarea din 

viață a lui I. V. Stalin genialul învățător și 
■conducător al oamenilor muncii, a străbă
tut ca fulgerul întregul glob pămîntesc. Po
porul sovietic și întreaga omenire progre
sistă s-a unit și mai strîns sub nebiruitul 
steag al lui Lenin și Stalin.

Mulți ani am fost exploatat de regimurile 
'bui ghezo-moșierești, dar de la 23 August 
1944, cînd țara noastră a fost eliberată de 
sub jugul fascist de către glorioasa Armată 
Sc.vietică, creată de Lenin și Stalin, între
gului nostru popor muncitor i-au fost des
chise drumurile spre construirea unei vieți 

■.noi.
In prezent, eu muncesc ca instructor de 

mecanici de locomotivă la depoul C.F.R. Te- 
iuș. înarmat cu învățăturile leninist-stali
niste, potrivit cărora cadrele și tehnica sînt 
hotărîtoare în construirea socialismului, eu 
mă străduiesc să împărtășesc cunoștințele 
mele tuturor mecanicilor de locomotivă din 
■cadrul depoului. De curînd am instruit 
■piactic 4 mecanici ieșiți din școală, care 
stăpînesc acum cu pricepere locomotiva.

Spre deosebire de trecut, cînd toate căile 
progresului erau închise, astăzi, tot ce este 
nou și folositor întregului popor muncitor 
se bucură de un deosebit sprijin din partea 
partidului și guvernului. Conștient că 
Țnur.cesc în folosul familiei mele și al po- 
poiului muncitor, în anii puterii populare 
am conceput o serie de inovații de mare în
semnătate pentru îmbunătățirea muncii la 
■calea ferată. Munca mea a fost din plin 
răsplătită. Anul trecut, în luna noem'brie, 
ele pildă, pentru inovația „aparat pentru 
■verificarea bătăilor la osiile de locomotivă** 1 
am fost premiat cu suma de 10.000 lei. In 
prezent am terminat o nouă inovație care 
Constă dintr-un aparat pentru verificarea 
crăpăturilor în bielele de la locomotivă.

dența economică a U.R.S.S., a întărit ca
pacitatea ei de apărare, a creat baza ma
terială a socialismului și a construirii co
munismului.

I. V. Stalin a dezvoltat mai departe și a 
■concretizat planul cooperatist al lui Lenin 
— mărețul plan de atragere a maselor ță
rănești la opera de construire a socialis
mului. Pe baza indicațiilor leniniste, Parti
dul, sub conducerea lui LV. Stalin, a ela- 

Iborat și a înfăptuit politica de colectivizare 
■a agriculturii.

In urma înfăptuirii politicii Partidului de 
industrializare a țării și de colectivizare a 

.agriculturii, Țara Sovietică a făcut un salt
i uriaș înainte, s-a transformat dintr-o țară 
înapoiată, agrară, într-un puternic Stat So
cialist industrial-colhoznic.

Cea mai serioasă verificare a forței și 
viabilității orînduirii sociale și de stat so
vietice a fost Marele Război pentru Apăra
rea Patriei. Uniunea Sovietică a făcut față 

.cu cinste acestei aspre încercări. In zilele 

. primejdiei de moarte, la chemarea Partidu
lui și a lui I. V. Stalin, întregul popor s-a 
ridicat în apărarea libertății și independen
ței sale. Victoria istorică în timpul răz
boiului, repurtată sub conducerea Partidu
lui Comunist a dovedit măreața forță vitală 
și invincibilitatea orînduirii sociale și de 
stat .sovietice, triumful politicii Partidului.

Partidul Comunist, Comitetul său Cen
tral au obținut transformarea Statului So
cialist într-un bastion de neclintit al păcii 
și democrației în întreaga lume. Activita
tea Partidului a fost îndreptată spre întări- 

însemnate sînt și inovațiile realizate de 
muncitori ca Ardelean Ion, Pop Iulian, Er- 
Iban Eugen, Butișan Nicolae, Drăghici Gh. 
•și alții, care fiind puse în aplicare, au con
tribuit în mare măsură la îmbunătățirea 
(condițiilor de muncă.

Pentru viitor sînt hotărît să-mi întăresc 
•și mai mult eforturile în vederea obținerii 
■de noi succese în muncă, să slujesc cu 
■drag patria și să lupt pentru cauza scumpă 
.■căreia și-a închinat viața întreagă Iosif 
Vrssarionovici Stalin.

MOZEȘ ALEXANDRU
mecanic fruntaș la depoul C.F.R. Teiuș

(Urmare din pag. l-a)

Ideile staliniste ne călăuzesc în lupta pentru construirea socialismului
Cu un an în urmă Partidul Comunist al 

Uniunii Sovietice, poporul sovietic, întreaga 
omenire progresistă, a suferit una din cele 
mai grele pierderi — a încetat din viață 
I. V. Stalin, marele continuator al operei 
lui V. I. Lenin.

Neștearsă va rămîne în inimile tuturor 
oamenilor cinstiți din lumea întreagă acea 
zi de martie cînd asupra omenirii s-a abă
tut marea durere, prin încetarea părintelui 
iubit al popoarelor — I. V. Stalin. După 
moartea lui I.V. Stalin, poporul sovietic și-a 
strîns și mai mult rîndurile în jurul Comi
tetului Central al Partidului Comunist, du- 
cînd mai departe steagul biruitor înălțat de 
Lenin și Stalin.

Stalin trăiește și va trăi în rîndurile 
noastre însăși prin mărețele sale învățături 
pe care le-a lăsat omenirii ca drum sigur 
pentru victoria proletariatului, și tocmai 
pentru aceasta oamenii sovietici, popoarele 
țăi ilor de democrație populară, oamenii 
muncii din țărjle capitaliste folosesc învă

Slăvim memoria Marelui Stalin
La 5 martie 1953, o durere nemărginită a 

lovit pe oamenii muncii din lumea întreagă. 
A încetat să mai bată inima lui Iosif 
Vissarionovici Stalin, învățătorul oameni
lor muncii de pretutindeni, marele continua
tor al operei lui V. I. Lenin.

Numele nemuritorului Stafin — care în
treaga sa viață și-a dedicat-o luptei pentru 
libertate și un trai mai bun al oamenilor 
muncii — este rostit cu multă dragoste de 
aceștia.

Acum, cînd ne bucurăm de libertate de
plină, spre deosebire de trecut cînd stăpînea 
puterea burghezo-moșierească și cînd am 
dus o viață obidită și grea, ne putem da 
seama ușor ce ar fi fost astăzi de noi dacă 
glorioasa Armată Sovietică făurită de Lenin 
și Stalin, nu ne-ar fi scăpat de robia fas
cistă. Nu mai încape îndoială că am Ti ră
mas aceiași truditori încovoiați din zorF și 
pînă în noapte pe moșiile unui pumn de 
exploatatori nemiloși, Care duceau o viață 
de huzur, în timp ce noi înfometam.

Eu, împreună cu familia mea, precum și 
alte familii de țărani muncitori din comună, 
călăuziți de partidul nostru ce-și soarbe 
puterea sa din luminata învățătură leni- 
nist-stalinistă, am pornit pe o cale nouă, spre 
o viață mai bună, pe calea întovărășirii a- 
giicole, pentru lucrarea pămîntului în co

Marele continuator al operei lui Lenin
rea continuă a alianței dintre clasa munci
toare și țărănime, spre întărirea prieTeniei 
tuturor popoarelor și dezvoltarea democra
tismului socialist. Lenin și Stalin au văzut 
în strînsa alianță dintre muncitori și ță
rani cel mai înalt principiu al dictaturii 
pioletare. întărirea acestei alianțe esie 
chezășia unor noi succese ale poporului so
vietic în construirea comunismului.

înfăptuind poruncile lui Lenin, I. V. 
Stalin a muncit neobosit pentru crearea 
prieteniei de nezdruncinat dintre popoarele 
sovietice frățești.

Pe baza sintetizării experienței constru
irii Statului Socialist multinațional, I.V. 
Stalin a îmbogățit învățătura leninistă în 
problema națională.

Prietenia dintre popoare — măreață” cu
cerire a Partidului — este un rezultat al 
aplicării politicii naționale leninist-stali
niste. Partidul- Comunist consideră că este 
o datorie sfîntă a sa de a întări pe toate 
căile unitatea și prietenia popoarelor 
U.R.S.S. — temelia temeliilor Statului So
vietic multinațional.

Dezvoltînd în mod creator învățătura le
ninistă despre posibilitatea victoriei socia
lismului într-o singură țară, I. V. Stafin a 
fundamentat teza posibilității construirii co
munismului în U.R.S.S. chiar și în cazul 
că- încercuirea capitalistă va continua să 
existe. In legătură cu aceasta, el a dovedit 
necesitatea menținerii statului și în comu
nism dacă încercuirea capitalistă va con
tinua să existe. Bizuindu-se pe indicațiile 
lui V. I. Lenin despre căile de. construire a 

țăturile staliniste ca o călăuză sigură în 
lupta lor pentru pace și o viață nouă.

Nemuritoarele idei leniniste, dezvoltate și 
îmbogățite de Stalin, exemplul gloriosului 
Comsomol sovietic făurit și '■educat de Eenin 
și Stalin, ne înarmează și pe noi tinerii u- 
temiști și neutemiști cu învățăturile parti
dului pentru a putea deveni vajnici construc
tori ai socialismului. Oamenii muncii din ra
ionul nostru se mîndresc cu tinerica: Mun- 
teanu Ion, Hada Ion, Mondoc Ghița, Groza 
Ion și alții, care zi de zi muncesc cu abne
gație dînd viață hotărîrilor partidului și 
guvernului.

Popoarele de pretutindeni comemorează 
un an de cînd a încetat să bată inima ace
lui care pînă la sfîrșitul vieții a condus cu 
mină sigură poporul sovietic și întreaga o- 
menire progresistă pe drumul păcii și feri
cirii. Din generație în generație vor triurri- 
fa ideile leninist-staliniste, călăuzind sute 
de milioane de oameni ai muncii în lupta 
pentru făurirea societății socialiste.

AVRAMUȚ MARIA 
directoarea școlii medii U.T.M. Alba-Iulia

mun cu tractoarele și-mașinile agricole ale 
statului.

Lucrările bune făcute de S.M.T., bazate 
pc experiența înaintatei agriculturi sovieti
ce, nu au întîrziat să-și arate roadele și ast
fel întovărășiții din Galda de Jos, în anul 
trecut, au obținut o producție medie de 
peste 2.500 kg. grîu la hectar, iar țăranii 
muncitori neîntovărășiți au obținut în medie 
1.900 kg. grîu la hectar.

Recolte sporite au obținut întovărășiți 
și la orz, porumb, etc., făcînd să crească 
tot mai mult bunăstarea familiilor lor.

Mulți dintre întovărășiți urmînd calea 
învățăturii staliniste, participă la cursul a- 
grozootehnic, iar unii urmează cursul seral 
de partid.

In munca noastră de zi cu zi, în lucră
rile și nădejdile noastre, învățăturile ne
muritoare ale marelui Stalin reprezintă che
zășia succeselor noastre. Din ele învățăm că 
numai printr-o strînsă alianță a clasei mun
citoare cu țărănimea muncitoare sub con
ducerea înțeleaptă a partidului vom putea 
asigura victoria deplină a socialismului în 
pa-tiia noastră.

MOISEȘ PARTENIE 
președintele întovărășirii agricole 

„Progresul" din Galda de Jos

comunismului în U.R.S.S. I. V. Stalin a de
terminat condițiile fundamentale ale pregă
tirii în vederea trecerii de la socialism la 
comunism.

La cel de al XIX-lea Congres al P.C.O.S. 
I. V. Stalin a rostit o cuvîntare istorică. A 
fost pentru ultima dată cînd a vorbit în fața 
Partidului și țării. In cuv.întarea sa, I.V. 
Sta lin a subliniat unitatea de interese ale 
oamenilor muncii din U.R.S.S. și oamenilor 
muncii din toate țările, a arătat că intere
sele Uniunii Sovietice nu pot fi despărțite 
de cauza păcii în întreaga lume.

Pînă la sfîrșitul vieții sale, I.V. Stalin 
a rămas la postul său de conducere a Parti
dului și țării, de luptă pentru unirea strîn
sa a tuturor partizanilor păcii împotriva a- 
țîțătorilor la război, pentru menținerea ș! 
asigurarea păcii.

După moartea conducătorului său, po
porul sovietic s-a unit și mai strîns, sub 
steagul leninismului în jurul Comitetului 
Central al P.C.U.S. și Guvernului Sovietic.

Anul trecut, Partidul și oamenii muncii 
din Țara Sovietică au dovedit cu o nouă 
vigoare credința față de cauza lui Lenin 
— Stalin, hotărîrea lor de a obține noi vic
torii în construirea comunismului. Partidul 
și Guvernul au asigurat conducerea justă și 
normală .a întregii vieți a țării, înfăptuiesc 
cu succes atît problemele interne cît și pro
blemele internaționale, politica elaborată în 
decursul anilor.

Partidul Comunist și Guvernul Sovietic 
mobilizează neobosit spiritul creator al oa
menilor muncii pentru construirea cu suc

6 martie 1945
Se împlinesc, la 6 martie anul acesta, 9 

ani de cînd sub conducerea Partidului Co
munist din Romînia și ca urmare a condi
țiilor noi create prin eliberarea patriei noas
tre de către glorioasa Armată Sovietică, 
masele populare au adus la cîrma țării un 
guvern democratic, în care clasa muncitoare 
avea rolul conducător. înscriind o importan
tă . victorie în lupta pentru democratizarea 
țăiii, masele populare din țara noastră 
sub steagul partidului au dejucat manevrele 
josnice ale coaliției reacționare — regele ’ 
partidele burghezo-moșierești, social-demo- 
crația de dreapta și călăul fascist Rădescu 
— și au zdrobit lovitura de stat bazată pe 
forța armată, pe care acești dușmani înver
șunați ai poporului nostru au pregătit-o îm
potriva democrației populare.

Condusă de partid, clasa muncitoare a 
luptat cu abnegație pentru zădărnicirea sa
botajului organizat de capitaliști, dînd în 
același timp o bătălie neslăbită pentru cîș- 
tigarea aliatului principal: țărănimea mun
citoare. împreună, apoi, au dat lovituri ni
micitoare claselor exploatatoare și partide
lor burghezo-moșierești care, folosind po
zițiile pe care le aveau, încercau cu o furie 
turbată să submineze eforturile poporului 
muncitor și să îngreuneze situația econo
mică a țării. La chemarea partidului și sub 
conducerea și cu ajutorul frățesc al clasei 
muncitoare, țărănimea muncitoare a trecut 
ia împărțirea pământurilor moșierești țăra
nilor săraci, cu toată împotrivirea opusă de 
rege, guvernul Rădescu și partidele bur
ghezo-moșierești. Neștearsă va rămîne în 
amintirea poporului, nostru memoria mun
citorilor uciși la 24 februarie 1945 în piața 
palatului, a țăranilor muncitori uciși de jan
darmii regelui, pe cînd împărțeau pămîn- 
tul moșieresc.

Succesele dobîndite de masele populare 
conduse de Partidul Comunist Romîn, în 
prima etapă a luptei pentru democrația 
populară, ar fi fost de neconceput fără eli
berarea patriei noastre de către Armata 
Sovietică, fără ajutorul politic, diplomatic 
și material acordat de marea Uniune Sovie
tică. Pentru partidul nostru învățăturile sta
liniste, experiența bogată a gloriosului 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice, au 
constituit farul călăuzitor în lupta pentru 
cucerirea acestor victorii.

La aniversarea a 9 ani de la 6 Martie 
1945, poporul nostru face zid și mai puter
nic în jurul încercatului nostru partid, care 
conduce din victorie în victorie lupta oa
menilor muncii și privește plin de îndreptă
țită mîndrie mărețele succese dobîndite în 
lupta pentru construirea socialismului. Cu-

(Continuare în pag. 4-a)

ces a comunismului. Oamenii sovietici tra
duc cu perseverență în viața hotărîrile is
torice ale Plenarei din septembrie a C.C. 
al P.C.U.S. și hotărîrile ulterioare ale Parti
dului și Guvernului, care au trasat progra
mul de luptă, concret al dezvoltării rapilde 
a industriei ușoare și alimentare și a tutu
ror ramurilor agriculturii, în primul rînd 
creșterea animalelor și producția de cartofi 
și legume. Partidul și Guvernul acordă o 
mare atenție valorificării pămînturilor în- 
felenite și nefolosite, ca cea mai importantă 
rezervă a sporirii producției de cereale.

Hotărîrile Partidului și Guvernului sînt 
pătrunse de o mare grijă pentru bunăsta
rea poporului, pentru satisfacerea maximă 
a nevoilor sale materiale și culturale mereu 
ciescînde.

Oamenii muncii din satul colhoznic se în
cadrează cu un uriaș entuziasm în între
cerea socialistă pentru înfăptuirea sarcini
lor întregului popor trasate agriculturii de 
Partidul Comunist și de Guvernul Sovietic.

In prezent, Țara Sovietică trece printr-un 
nou avînt în muncă și pe tărîm politic pri
lejuit de pregătirile în vederea alegerilor 
pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. și de 
chemarea adresată de C.C. al P.C.U.S. tu
turor alegătorilor. In campania electorală, 
Partidul acționează în bloc cu toți cei fără 
de partid, bloc care exprimă unitatea de 
nezdruncinat a Partidului, Guvernului și 
poporului, unitatea moral politică a socie
tății sovietice.

Sub steagul lui Lenin-Stalin, sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului Comunist, po
porul sovietic pășește cu hotărîre spre un 
viitor luminos, spre comunism.



NOTE ȘI COMENTARII EXTERNE

0 importantă condiție pentru slăbirea încordării 
internaționale
de V. HATUNȚEV

Problemele comerțului internațional sîrit 
legate nu numai de factori economici, ci și 
de factori politici. Este absolut firesc ca 
fiecare dintre cei care năzuiesc cu adevă
rat spre micșorarea încordării internațio

nale să se pronunțe și pentru îmbunătăți
rea relațiilor internaționale legate de lăr
girea comerțului între state. Dar se vede că 
acei care nu sînt interesați în slăbirea în
cordării internaționale și în întărirea legă
turilor economice internaționale, nu vor să 
țină seama de acest adevăr evident. Nimeni 
nu poate contesta faptul îndeobște cunos
cut că, dacă Actuala situație a comerțului 
internațional nu poate fi considerată ca 
fiind satisfăcătoare, aceasta se întîmplă 
pentru că anumite puteri și, în primul rînr 
S.U.A., continuă să ducă o politică ce 
urmărește interzicerea comerțului cu 
U.R.S.S. și cu țările de democrație popu
lară.

Popoarele cer un astfel de comerț inter
național care să aibă la bază principiile e- 
galității depline în drepturi și avantaje 
reciproce, care să ajute la ridicarea nive
lului lor material și la înfrîngerea acelor 
dificultăți economice pe care le au de su
portat în prezent toate țările capitaliste 
fără excepție.

Această tendință spre .lărgirea comerțu
lui internațional și-a găsiF de pe acum ex
presia într-o serie dc; fapte concrete. In 
ciuda presiunilor exercitate de anumite cer
cul' străine, o serie de țări au pășit pe 
calea normalizării relațiilor comerciale cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte țări din 
lagărul democratic.

In 1953, Uniunea Sovietică a făcut co
merț cu 51 de state, iar volumul comerțu
lui său exterior a depășit aproape de patru 
ori nivelul dinainte de război. In 1954 au 
fost semnate protocoluri privitoare Ia schim
burile de mărfuri cu Suedia și Norvegia, 
a fost încheiat un acord economic cu Fin
landa, s-au desfășurat cu succes tratativele

8 martie — Ziua internafionată a femeii
Anul acesta, ziua de 8 martie — Ziua in

ternațională -a femeii — se sărbătorește în 
condițiile luptei active a forțelor păcii, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, pentru slaFi- 
rea încordării internaționale și preîntîm- 
pinarea unui nou război, pentru pace între 
toate popoarele.

In lupta lor împotriva pregătirilor de răz
boi, femeile din toată lumea au ca exemplu 
glorioasele femei sovietice, care au dat cele 
mai mari jertfe pentru a scăpa omenirea de 
fascism, pentru a face ca popoarele să” nu 
mai cunoască grozăviile războiului.

Femeile sovietice crescute de puterea so
vietică, în inima cărora Partidul Comunist 
a sădit dragostea adîncă față de oameni, 
iubire înflăcărată față de patria socialistă, 
construiesc alături de bărbați comunismul, 
punîndu-și toate forțele în slujba păcii și 
fericirii popoarelor.

Descătușînd uriașele capacități creatoare 
ale femeilor, regimul nostru democrat-popular 
a dat putință unui număr de zeci și zeci de 
mii de femei să îndeplinească cu succes cele 
mai diferite funcții în conducerea organelor 
de stat, economice, ca și a organizațiilor 
obștești.

In țara noastră sărbătorirea Zilei inter
naționale a femeii, se desfășoară în plină 
luptă a poporului pentru traducerea în via
ță a Hotărîrilor plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din 19—20 august 1953.

Femeile din întreprinderi, instituții și de 
pe ogoarele raionului nostru, alături de fe
meile din întreg cuprinsul patriei noastre, 
urmînd exemplul femeilor sovietice și -apli- 
cînd experiența și metodele lor înaintate în 
muncă, au obținut în lupta pentru ridicarea 
productivității muncii rezultate tot mai mari.

Raionul nostru se mîndrește cu femei, ca 
Moldovan Ana, una din fruntașele întrecerii 
socialiste de la fabrica „Simion Bărnuțiu", 
Tril Ileana, șefă de secție la fabrica „Sîn- 
tinib.ru”, sau cu colectivistele Hada Maria 
și Hada Marica, din gospodăria colectivă 

cu reprezentanții cercurilor de afaceri din 
Anglia și Franța, a fost semnat un acord 
comercial între U.R.S.S. și Uniunea econo
mică belgo-luxemburgheză.

Tendința spre lărgirea relațiilor econo
mice cu țările democrate s-a accentuat mai 
ales în timpul și după conferința de la Ber
lin, care a arătat încă odată că U.R.S.S. 
dorește să colaboreze cu toate statele inte
resate în lărgirea relațiilor' internaționale 
economice și culturale.

Tendința crescîndă spre lărgirea relațiilor 
economice internaționale a provocat deruta 
și îngrijorarea acelor cercuri care nu sînt 
interesate în slăbirea încordării internațio
nale, și pentru care nu este avantajoasă în
tărirea economiei țărilor vest-europene. O 
serie de ziare americane, ca la comandă, 
au publicat o serie de articole împotriva 
dezvoltării relațiilor economice internațio
nale, articole care denaturau adevăratul 
caracter al comerțului cu țările lagărului 
democrat. Este însă puțin probabil ca năs
cocirile calomnioase să poată convinge pe 
cineva.

Se știe prea bine că U.R.S.S. își bazea
ză politica sa în domeniul comerțului ex
terior pe principiile avantajelor reciproce și 
ale egalității depline în drepturi. Acest fapt 
a fost recunoscut în repetate rînduri de nu 
meroși oameni de afaceri din Occident. Re
prezentantul firmei engleze de construcții 
de mașini „Platts Brothers" a declarat re
cent : „Timp de 100 de ani am avut legă
turi comerciale cu rușii și am fost întotdea
una mulțumiți de comerțul cu ei".

Ecourile opiniei publice mondiale cu pri
vire la conferința de la Berlin dovedesc în 
mod incontestabil că popoarele tuturor ță
rilor doresc cu ardoare slăbirea încordării 
internaționale. Ele văd în dezvoltarea co
merțului internațional unul din mijloacele 
importante pentru atingerea acestui țel.

(Agerpres).

din Țelna, care s-au ocupat de pregătirea 
semințelor pentru însămînțările de primă
vară.

Un aport însemnat la rezolvarea proble
melor cu caracter obștesc îl dau delegatele 
de .femei pe grupe de 10 femei din orașul 
Alba-Iulia, comunele Teiuș, Vințul de Jos, 
Coșlariu, etc. Ele ,au prelucrat Legea privi
toare Ia măsurile pentru dezvoltarea creș
terii animalelor în anii 1954—1956, au for
mat peste 120 echipe, care au dus munca de 
lămurire din casă în casă, pentru predarea 
cetelor și au prestat peste 5000 ore muncă 
voluntară în diferite acțiuni.

Comitetul de sprijin de pe lîngă spitalul 
de adulți care este format din femei a con
fecționat 55 fețe de masă și 200 bucăți flori 
artificiale, pentru înfrumusețarea spitalului. 
De asemeni delegatele de femei au dovedit 
dragostea și grija față de copiii oamenilor 
muncii, confecționiînd peste 100 bucăți de 
jucării pentru grădinițele sezoniere.

Frumoasă activitate au depus și delega
tele din comisia de femei de pe lîngă sfatul 
popular din comuna Feneș, care din iniția
tiva lor au mutat cooperativa, periclitată 
de inundație, dînd astfel dovadă de mult 
interes obștesc.

Alături de femeile din patria noastră, fe
meile din raionul nostru sînt adînc recunos
cătoare partidului nostru și guvernului, care 
au creat asemenea condiții ca tineretul nos
tru să nu fie azi în situația tineretului din 
țările capitaliste, pe care imperialiștii în
cearcă să-l transforme în ucigaș. Această via
ță frumoasă pe care o au copiii noștri azi, 
se datorește luptei duse în trecut de cei mai 
buni fii ai poporului și marii Uniunii Sovie
tice, eliberatoarea poporului nostru, care cu 
prețul cel mai scump — sîngele fiilor săi — 
a adus libertatea patriei, noastre.

Să facem din 8 martie o puternică demon
strație a solidarității noastre cu lupta tutu
ror popoarelor pentru triumful cauzei păcii 
în lumea întreagă 1

NISTOR ANA

Poporul ucrainean își exprimă recunoștința față 
de poporul frate rus în legătură cu trecerea Crimeei 

în componența R. S. S. Ucrainene
KIEV (Agerpres). — TASS :
Poporul ucrainean a întîmpinat cu un 

sentiment de recunoștință decretul Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu 
privire la trecerea regiunii Crimeea din 
componența R.S.F.S.R. în componența 
R.S.S. Ucrainene. Această știre îmbucură
toare s-a răspîndi-t cu iuțeala fulgerului în 
toate întreprinderile, colhozurile, șantierele 
și instituțiile Ucrainei. La vitrinele cu ziare 
și în jurul difuzoarelor din Kiev s-au adu
nat cetățeni numeroși.

Un mare avînt politic a produs această 
știre și în rîndurile muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor de la uzina constructoa
re de mașini „Leninskaia Kuznița” din Kiev.

Trecerea regiunii Crimeea în componența 
Ucrainei Sovietice, a declarat mecanicul 
Serghei Kiselev, este un eveniment remar
cabil în viața Patriei noastre, dovedind în
crederea frățească și dragostea marelui po
por rus față de poporul ucrainean. Acest 
act de prietenie a fost înfăptuit în zilele

Lucrările celui de al Vl-lea Congres al P, C. Bulgar
SOFIA (Agerpres). — Agenția Telegra

fică Bulgară transmite :
La ședința din seara de 26 februarie a 

Congresului al Vl-lea al Partidului Comu
nist Bulgar, Țao Sian-jen a salutat Con
gresul din partea Partidului Comunist Chi
nez. Delegațiii la Congres au ovaționat' în
delung pe reprezentantul Partidului Comu- 

.nist, Chinez.
La ședința din dimineața de 27 februarie 

a Congresului au continuat dezbaterile pe 
marginea rapoartelor de activitate ale Co
mitetului Central al Partidului și Comisiei 
Centrale de Revizie.

Delegații la Congres, care au luat cuvîn- 
tul în cadrul discuțiilor, au aprobat căldu
ros politica externă și interna a partidului 
comunist și a guvernului popular, au scos 
în evidență victoria liniei generale a parti
dului —- linia construirii bazelor socialis
mului în țară cu ajutorul Uniunii Sovietice 
și în colaborare cu statele de democrație 
populară. Delegații au citat exemple care 
dovedesc uriașele transformări petrecute în 
viața țării în perioada dintre Congresele al 
V-lea și al Vl-lea ale partidului. Cei care 
au luat cuvîntul au arătat totodată lipsurile 
existente în activitatea organelor de partTd 
și de stat, în activitatea diferitelor ramuri 
ale economiei naționale. Vorbitorii au a- 
cordat o mare atenție problemelor dezvoltă
rii continuie a agriculturii.

Gheorghi Țankov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, a rostit o cuvîntare în care a arătat 
că succesele obținute de partid au întărit 
și mai mult alianța clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare, au consolidat unita
tea politico-morală a poporului muncitor 
bulgar. Această unitate se întărește în luptva 
pentru construirea socialismului, în lupta 
împotriva elementelor dușmănoase. Parti 
dul a demascat periculoasa agentură -a im
perialismului internațional —■ banda lui 
Traicio Kostov, care a încercat să acapa
reze conducerea partidului și a țării și să 
transforme Bulgaria într-un stat capitalist.

Gheorghi Țankov a arătat că lichidarea 
bandei lui Traicio Kostov și a altor bande 
contrarevoluționare nu constituie sfîrșitu! 
luptei de clasă. Gheorghi Țankov a chemat 
totodată la ascuțirea permanentă a vigilenței. 

6 martie 1945
(Urmare din pag. 3-a)

marii sărbători a tuturor popoarelor U.R.S.S. 
— 300 de ani de la reunirea Ucrainei cu- 
Rusia.

Ivan Misko, șeful unei brigăzi de cazan
gii, a mulțumit în mod călduros poporului 
rus pentru actul prietenesc și a chemat la 
unire și mai strînsă în jurul Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, care a unit po
poarele U.R.S.S. într-o familie frățească.

Țăranii din Ucraina discută cu înflăcă
rare evenimentul istoric.

Colhoznica Olga Holod, din artelul „Rruș- 
ciov” a spus: In afara importanței econo
mice și culturale, alipirea Crimeei la Ucra
ina are o uriașă importanță politică. Țările 
capitaliste tind totdeauna să smulgă cu 
orice preț de la altă țară o parte a terito
riului. Numai în Țara Sovietică este posi
bil un asemenea act mărinimos de priete
nie frățească ca trecerea bogatei regiuni 
Crimeea în componența Ucrainei. Aceasta 
va întări și mai mult marea frăție dintre 
popoarele ucrainean și rus.

Congresul al Vl-lea al Partidului Comu
nist Bulgar a fost salutat de: Karel Baci- 
iek din partea Partidului Comunist Ceho
slovac, de Antal Apro din partea Partidu
lui Celor ce Muncesc din Ungaria, de Con
stantin Pîrvulescu din partea Partidului 
Muncitoresc Romîn, de Gogo Nuși din 
partea Partidului Muncii din Albania, re
prezentanți ai partidelor frățești. Delegații 
la Congres au întîmpinat călduros cuvîn- 
tările rostite de reprezentanții partidelor 
comuniste și muncitorești frățești.

★
SOFIA (Agerpres). — Agenția Telegra

fică Bulgară transmite :
In ședința din seara zilei de 27 februarie 

a Congresului al Vl-lea al Partidului Co
munist Bulgar au luat cuvîntul la discuțiile 
pe marginea rapoartelor de activitate ale 
C.C. al Partidului și Comisiei Centrale de 
Revizie, Todor Prahov, președintele Consi
liului Central al sindicatelor, Hristo Ra- 
devski, secretar al Uniunii scriitorilor bul
gari, Raiko Damianov, membru al Rirouluî 
Politic al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar.

★
SOFIA (Agerpres). — Agenția Telegra

fică Bulgară transmite :
In ședința din seara zilei de 27 februarie^ 

după ce în cadrul dezbaterilor pe margi
nea rapoartelor de activitate ale C.C. al 
Partidului și Comisiei Centrale de Revizie 
au luat cuvîntul 38 de delegați, Congresul 
a hctărît să încheie dezbaterile în legă
tură cu aceste rapoarte. Deoarece delegații 
au arătat că sînt întru totul de acord cu 
cele arătate în rapoarte, raportorii V. Cer- 
venkov și I. Katrandjiev au renunțat la cu- 
vîntul de încheiere. Congresul a ascultat 
raportul lui Boris Tascov, președintele Co
misiei de validare, Care a anunțat că la 
Congres participă 908 delegați.

Congresul al Vl-lea al Partidului Comu 
nist Bulgar a a.probat în unanimitate linia 
politică și activitatea practică a Comitetu
lui Central al Partidului și a trasat orga
nizațiilor de partid sarcina să se călăuzeas
că de prevederile raportului de activitate 
al Comitetului Central al Partidului. A fost 
aprobat de asemenea -raportul de activitate, 
al Comisiei Centrale de Revizie.

De o deosebita importanță pentru întregul 
nostru popor sînt Hotărîrile Plenarei lărgite 
a C.C. al P.M.R. din august 1953. Menii 
să ducă într-un timp apropiat -la îmbunătă
țirea crescîndă a condițiilor de trai, material 

și cultur-al al oamenilor muncii de la orașe și 
sate, programul de măsuri economice adoptat 
de plenară este o dovadă a faptului că Parti
dul Muncitoresc Romîn are la baza politicii 
sale grija față de om, de bunăstarea fui.

Victoriile dobîndite pînă acum îndreptă 
țese poporul nostru să privească cu încre
dere viitorul. El este ferm hotărît să își 
consacre toate forțele sale construirii socia
lismului în patria noastră, să lupte fără pre
get pentru a contribui l-a realizarea măreței 
cauze a popoarelor: pacea.
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cerirea puterii de stat de către clasa mun
citoare în alianță cu țărănimea muncitoare, 
consolidarea definitivă a regimului de de
mocrație populară, a făcut posibilă crește
rea simțitoare a nivelului material și cul
tural al oamenilor muncii, acordarea de 
drepturi și libertăți acestora cu adevărat 
democratice, lichidarea șomajului, etc.

S-a dezvoltat industria socialistă, ca ur
mare a naționalizării principalelor mijloace 
de producție, a crescut simțitor sectorul so
cialist în agricultură, s-au îmbunătățit mult 
condițiile de trai, material și cultural ale 
oamenilor muncii. In patria noastră au fost 
create noi ramuri industriale, cum sînt in
dustriile de tractoare, de utilaj petrolifer și 
minier, de aparataj electrotehnic etc.


