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elegafî? >R. P. R. la Conferința europeană 
Uprobleftia creării unui sistem de securitate 

j colectivă în Europa
''iX GtivernîilR. P. R. a desemnat delegația care v,a repre

zenta Republica Populară Romînă la Conferința europeană 
Sn jiroblema creării unui sistem de securitate colectivă în 
Europa, convocată pentru 29 noiembrie, din inițiativa 
Uniunii Sovietice.

Delegația este compusă din: Chivu Stoica, prim vice
președinte al Consiliului de Miniștri, șeful delegației. Simion 
Bughici, ministrul Afacerilor Externe, Grigore Preoteasa, 
prim locțiitor al ministrului Afacerilor Externe, și Ion Rab, 
ambasador extraordinar și plenipotențiar în U. R. S. S.

(Agerpres).

Pentru asigurarea păcii 
și securității colective în Europa

Andrei lannarlcvici VîșlnsKi 
a încetai din viafâ

Popoarele lumii luptă cu consec
vență pentru menținerea și întări
rea păcii, în vederea asigurării 
securității țărilor lor împotriva 
primejdiei ce le amenință. Nu oda
tă, prin voința lor de pace, popoarele 
au barat calea uneltirilor criminale 
ale agresorilor imperialiști. Aceas- 
iă voință a fost întărită și mai 
mult în ultimul timp de lupta 
hotărîtă pentru pace pe care o du
ce puternicul lagăr al democrației, 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

In aceste zile popoarele cer gu
vernelor lor să adopte și să tra
ducă în viață noua propunere fă
cută la 13 noiembrie de guvernul 
sovietic de a se convoca o confe
rință pe întreaga Europă în proble
ma securității colective în Europa. 
Aceasta demonstrează că europenii 
iubitori de pace, nu vor să pornească 
pe panta periculoasă a reînvierii 
militarismului german și a creării 
de blocuri militare de state opuse 
unul altuia.

O serie de guverne ale țărilor 
europene precum și Republica 
Populară Chineză și-au dat răs
punsul lor favorabil față de aceas
tă propunere, declarînd că vor par
ticipa la conferință. Ceea ce tre
buie semnalat este că și în statele 
care nu și-au exprimat atitudinea 
în această problemă, cît și în ace
lea care au respins această propu
nere, masele largi ale opiniei pu
blice cer tratative în privința pro
blemelor internaționale neqezotva- 
tc. Printre statele care nu au răs
puns la nota sovietică se află și 
S.U.A., Anglia și Franța.

In răspunsurile pe care le-a dat, 
la întrebările puse de corespon
dentul ziarului „Pravda", referitoa
re la politica externă a Uniunii 
Sovietice, V. M. Molotov preci
zează clar că .propunerea guver
nului sovietic „are drept scop să nu 
admită ca unele țări europene să 
fie opuse altor țări europene, atun
ci cînd este vorba de interesele 
menținerii și întăririi păcii în Eu
ropa".

Mergînd pe calea remilitarizării 
Germaniei occidentale și transfor
mării ei într-un focar de război, 
cercurile occidentale agresive în
cearcă să ascundă faptul că aceas
ta înseamnă permanentizarea scin
dării Germaniei. In răspunsurile 
sale V.M. Molotov a precizat că 
„remilitarizarea Germaniei occiden
tale va bara calea spre reunificarea 
națională a Germaniei".

Căutînd să slăbească impresia 
produsă de nota sovietică, puterile

Sprijină propunerile sovietice
Nota guvernului Uniunii Sovie

tice referitoare la convocarea unei 
conferințe europene cu privire la 
ciearea unui sistem de securitate 
colectivă în Europa, cît și răspun
sul guvernului R.P.R. la această 
notă, au găsit un larg răsunet în 
rîndurile oamenilor muncii din ra
ionul nostru, care văd în nota gu
vernului sovietic calea sigură pen
tru asigurarea păcii și securității 
în Europa. Pentru a explica amă
nunțit importanța covîrșitoare a 
notei guvernului sovietic, Comite
tul de luptă pentru r je, de la Tri

occidentale se grăbesc să obțină 
ratificarea acordurilor de la Londra 
și Paris, din partea țărilor respec
tive, înainte ca popoarele să poată 
reflecta asupra conținutului. In 
acest scop, puterile occidentale vor 
să camufleze formulele care au tre
zit riposta cea mai puternică a 
maselor și-să adopte teze false des
pre esența chestiunii.

Unii politicieni occidentali vor 
să ascundă refuzul de a negocia 
sub pretextul că data fixată — 29 
noiembrie — „e prea apropiată și 
face imposibilă practic, conferința". 
Plîngerile în legătură cu „ritmul 
rapid” al pregătirii conferinței sînt 
false, deoarece diplomații occiden
tali au formulat acordurile de la 
Londra și Paris mult mai rapid. 
Guvernul sovietic, prin răspunsu
rile lui V.M. Molotov, a arătat că 
„s-ar putea cădea de acord și asu
pra unei alte date de convocare a 
conferinței pe întreaga Europă da
că s-ar amîna examinarea proble
mei ratificării acordurilor de la Pa
ris". Prin aceasta, Uniunea Sovie
tică arată că este gata să depună 
noi și noi eforturi pentru întărirea 
colaborării internaționale.

Popoarele își dau. seama că ra
tificarea acordurilor de la Paris va 
complica în mod serios situația din 
Europa și le va pune în fața unui 
fapt împlinit — adică reînvierea 
oficială a> militarismului german. 
De aceea, în toate țările oamenii 
de bună credință se pronunță cu 
hctărîre pentru pace, pentru crea
rea unui sistem de securitate colec
tivă în Europa, împotriva uneltiri
lor dușmanilor păcii.

Poporul rornîn iubitor de pace, 
sprijină cu hotărîre propunerea so
vietică. Răspunsul guvernului R.P. 
Romîne la nota din 13 noiembrie a 
guvernului sovietic, constituie o 
puternică afirmare a voinței de 
pace a întregului nostru popor. Ca 
și guvernele Republicii Cehoslova
ce, R.P. Polone, R.P. Bulgaria ș.a., 
guvernul rornîn este gata să-și tri
mită reprezentanții la 29 noiembrie 
la Moscova sau la Paris.

Răspunsurile lui V.M. Molotov 
date ziarului „Pravda" dau posibi
litate popoarelor europene să vadă 
mai limpede că acei ce se opun 
convocării conferinței în problemele 
securității europene se demască de
finitiv ca inițiatori a unei politic! 
militariste în Europa. De aceea, po
porul nostru iubitor de pace este 
ferm convins că noile precizări 
sovietice vor duce la întărirea cau
zei păcii și securității în Europa.

bunalul popular raional, a organi
zat în ziua de 22 noiembrie discu
tarea notei guvernului sovietic cu 
funcționarii din această instituție. 
Cu această ocazie, tovarășa 
Szalkai Iuliana, judecător, a vor
bit despre importanța notei sovie
tice, demascînd acțiunile imperia
liștilor pentru reînvierea militaris
mului german. Ea a arătat totoda
tă că oamenii munci' din țara 
noastră susțin cu hotărîre propu
nerea sovietică pentru crearea unui 
sistem de securitate colectivă în 
Europa.

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite necrologul lui An
drei Ianuarievici Vîșinski.

La 22 noiembrie 19.54 a încetat 
subit din viață la New York în ur
ma unei crize cardiace acute emi

nentul om de stat, membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., deputat în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S., Aca 
demicianul Andrei Ianuarievici Vî
șinski.

A.I. Vîșinski s-a născut în anul 
1883 în orașul Odesa. El a luat 
parte din tinerețe la mișcarea re
voluționară și a fost supus în repe
tate rînduri persecutărilor, depor
tărilor și arestărilor din partea 
ohranei țariste. In anul 1920 A. I. 
Vîșinski a devenit membru al par
tidului comunist.

După absolvirea, în 1913, a fa
cultății juridice a Universității din 
Kiev, A. I. Vîșinski a activat pe 
tărîmul literar și pedagogic.

Din 1917 și pînă în luzo A.I. Vî
șinski a ocupat funcții de răspun
dere în Comisariatul Poporului 
pentru Alimentație, iar ulterior la 
Tribunalul Suprem 'al R.S.F.S.R., 
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MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite următorul comunicat al Comitetului Central al Parti

dului Comunist al Uniunii Sovietice și al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.:
Comitetul'Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 

anunță cu adîncă durere că la 22 noiembrie 1954, a încetat din viață subit, la New York, eminentul om 
de stat, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, prim-Iocțiitor a! 
Ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., academician — to
varășul Andrei Ianuarievici Vîșinski.

COMJTETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

AL UNIUNII SOVIETICE

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL U.R.S.S.

fiind totodată profesor la catedra 
de drept penal a Universității de 
Stat din Moscova.

Din 1925 pînă în 1931 A.I. Vî 
șinski a ocupat posturi de condu 
cere în învățămîntul public, fiind 

rector al Universității de Stat,, din 
Moscova, membru în Colegiul Co
misariatului Poporului pentru In- 
vățămîntul Public al R.S.F.S.R., 
locțiitor al președintelui Consiliu
lui științific de stat al Comisaria
tului Poporului pentru Invățămîn- 
tul Public al R.S.F.S.R.

Timp de mai mulți ani (1931 — 
1939) A. I. Vîșinski a ocupat pos
turi de conducere în organele pro
curaturii și justiției sovietice, fiind 
procuror al R.S.F.S.R., locțiitor al 
Comisarului Poporului pentru Jus
tiție al R.S.F.S.R., iar mai tîrziu 
procuror al U.R.S.S.

Din 1939 și pînă în 1944 A. I. 
Vîșinski a fost locțiitor al preșe
dintelui Consiliului Comisarilor 
Poporului al U.R.S.S. Tot în acești 
ani el și-a început activitatea sa 
rodnică în posturi de conducere ale 
diplomației sovietice. El a fost loc
țiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., ministru al Afa
cerilor Externe, iar apoi reprezen

tantul ’ permanent al U.R.S.S. ia 
Organizația Națiunilor Unite șl 
totodată prim locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S.

A. I. Vîșinski a participat la nu
meroase consfătuiri și conferințe 
internaționale din cele mai impor
tante atît în anii războiului, cît 
și în. perioada de după răfcboi. El 
a condus în repetate rînduri dele
gațiile U:R.S.S. la sesiunile Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite. Remarcabilele sale 
cuvîntări în apărarea păcii și se
curității popoarelor, împotriva a- 
gresiunii imperialiste și pregătirii 
unui nou război sînt cunoscute po
poarelor din toate țările. Sînt de 
asemenea cunoscute meritele sale 
în apărarea intereselor țărilor de 
democrație populară și ale întregu
lui lagăr democrat.

Ocupînd posturi de conducere de 
mare răspundere ale statului sovie
tic, A. I. Vîșinski a desfășurat în 
același timp o vastă activitate ști
ințifică, pe care nu a întrerupt-o 
pînă în ultimele zile ale vieții sale. 
El a fost membru activ al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. și mem
bru în Prezidiul Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S.

La congresele al 18-lea și al 19-lea 
ale P.C. (b) al U.R.S.S. A.I. Vî
șinski a fost ales membru al Co
mitetului Central al partidului co
munist. In tot timpul activității 
sale de stat și diplomatice A. 1. Vî
șinski și-a consacrat toate forțele, 
vastele sale cunoștințe și talentul 
său cauzei consolidării statului so
vietic ; a apărat neobosit interese
le Uniunii Sovietice pe arena inter
națională luptînd cu ardoare bolșe
vică pentru cauza comunismului', 
pentru consolidarea păcii interna
ționale și a securității generale.

Meritele deosebite ale lui A. I. 
Vîșinski față de statul sovietic și 
partidul comunist s-au bucurat de 
o înaltă prețuire din partea guver
nului sovietic. El a fost distins de 
șase ori cu Ordinul Lenin, deco
rat cu Ordinul Drapelul Roșu al 
Muncii și cu diferite medalii.

Ne-a părăsit unul din cei mai de 
frunte activiști ai statului sovie
tic, un talentat diplomat sovietic și 
eminent om de știință. A. I. Vî
șinski a fost un fiu credincios al 
partidului comunist, plin de ab
negație în munca sa, extrem de 
modest și exigent față de sine în
suși. Oamenii sovietici vor păs
tra de-apururi în inimele lor amin
tirea luminoasă a lui A.I. Vîșinski, 
luptător activ și neobosit pentru 
interesele Uniunii Sovietice și ale 
întregului lagăr al democrației și 
socialismului, pentru pace și întă
rirea prieteniei între popoare.



Pentru continua sporire a producției 
de sfeclă de zahăr

Pentru îndeplinirea planului la toate sortimentele șl la toți indicii

Cauze care nu sînt tocmai obiective
Oamenii muncii din satele raio

nului nostru au primit cu o deose
bită bucurie recenta Hotărîre a 
guvernului privind contractarea 
sfeclei de zahăr. Elaborată în spi
ritul proiectului de Directive al 
Congresului al H-lea al partidului 
cu privire la dezvoltarea agricultu
rii în următorii 2—3 ani, această 
importantă hotărire oglindește î.n 
mod puternic grija deosebită a 
partidului și guvernului pentru 
dezvoltarea neîncetată a economi
ei naționale și creșterea buneistări 
a celor ce muncesc. Prin noua ho
tărîre, li se acordă producătorilor 
care încheie contracte cu fabricile 
de zahăr ale- Ministerului Indus
triei Alimentare, o serie întreagă 
de avantaje menite să-i cointere
seze în dezvoltarea și sporirea ne
încetată a producției la sfecla de 
zahăr.

In baza Hotărîrii guvernului, 
producătorii care încheie pe ter
men de ' un an contracte pentru 
cultivarea sfeclei de zahăr, vor 
primi pentru 10 tone sfeclă de za
hăr suma de 2.500 lei: acei produ
cători care vor contracta cel puțin 
un hectar pe o durată mai lungă, 
2—3 ani, vor primi pentru fiecare 
10 tone sfeclă predată 3.000 lei. Pe 
lingă aceasta, cultivatorii de sfe
clă vor mai primi din partea sta
tului și alte avantaje. Așa de pil
dă, un producător caire a încheiat 
contract pentru un an și predă 10 
tone sfeclă, primește din partea 
statului 2.500 lei, 50 kg. zahăr, 25 
kg. sămînță de sfeclă de zahăr 
per. ha., 3.500 kg. borhot umed, 
pentru care plătește 35 lei etc.
. Hotărîrea prevede de asemenea, 
ca în scopul sprijinirii obținerii de 
recolte bogate, să se acorde pro
ducătorilor un important sprijin a- 
grotehnic. Astfel, li se va pune la 
dispoziția acestora mașini de se
mănat în mod gratuit, îngrășămin
te chimice cu o reducere de 50% 
din preț, iar în cazul atacului de 
dăunători, cultivatorii de sfeclă vor 
primi în mod gratuit insectofungi- 
cide și aparatura necesară pentru 
combaterea lor.

De o deosebită importanță sînt 
prevederile prin care se arată că

întărirea continuă a legăturilor 
dintre organizațiile de partid și 
organizațiile de tineret, constituie 
una din marile sarcini puse de 
partid în munca de educare politi- 
co-educativă a miilor de tineri din 
patria noastră. Aplicînd în practi
că sarcinile trasate de plenara lăr
gită a C.C. al P.M.R. din august 
1953, Comitetul raional de partid 
Alba a luat o serie de măsuri po- 
litico-organizatorice care au dus 
într-o mare măsură la îmbunătăți
rea muncii organizațiilor de partid 
în ceea ce privește controlul și în
drumarea organizațiilor de tineret,

In raionul nostru sînt numeroa
se organizații de partid care au 
înțeles marea importanță a înde
plinirii sarcinilor și lichidarea lip
surilor existente, obținîndu-se suc
cese în muncă. Astfel, în întrece
rea socialistă în cinstea celui de al 
Il-lea Congres al partidului, sînt 
antrenați un număr de peste 1000 
tineri din industrie și agricultură.

In satele raionului nostru, și mai 
ales unde au luat ființă unități so
cialiste în agricultură, organizațiile 
de partid s-au ocupat mai ;ntens 
de munca organizațiilor U.T.M. 
La gospodăriile agricole colective 
din Benic, Cetea și Țelna, utemiștii 
s-au situat în fruntea muncilor a- 
yricole, mobiiizînd prin exemplul 
lor și pe alți tineri din sat. In ve
derea îndeplinirii sarcinilor privi- 

producătorii care cultivă sfecla de 
zahăr vor fi scutiți de cota obliga
torie pentru suprafața ce o însă- 
mînțează cu sfeclă și, în vederea 
completării utilajului agricol, vor 
primi din partea statului credite în 
bani.

Dobîndirea de recolte sporite de 
sfeclă de zahăr la hectar depinde 
în cea mai mare măsură de apli
carea regulilor agrotehnice, de 
lucrarea pămîntului cu unelte me
canizate și pe întinderi mari. De 
aceea, Hotărîrea guvernului acordă 
toată atenția înființării de asociații 
simple pentru cultura sfeclei de 
zahăr, lărgirea culturii acestei 
plante în întovărășiri și gospodă
rii colective. Asociațiile simple, în
tovărășirile și gospodăriile colecti
ve vor primi din partea statului 
pentru fiecare 10 tone sfeclă pre
dată 3.000 lei, dacă vor contracta 
cel puțin 10 ha. pe un termen de 
2—3 ani. De asemenea, vor mal 
primi în mod gratuit pentru fiecare 
iO tone de sfeclă predată 20 kg. 
zahăr asociațiile de cultivatori de 
sfeclă de zahăr 30 kg. întovără
șirile agricole și 50 kg. gospodă
riile agricole colective.

Hotărîrea stabilește apoi obliga
tivitatea S.M.T.-urilor de a sprifi- 
n; intens pe contractanți, executînd 
lucrări de bună calitate. In același 
timp, contractanții au datoria de 
a însămînța întreaga suprafață 
contractată, de a face la timp și în 
bune condițiuni toate lucrările ne
cesare, a, folosi îngrășămiritele chi
mice și a-și apăra culturile la timp 
împotriva dăunătorilor. De aseme
nea, predarea sfeclei contractate la 
termenele fixate, trebuie să consti
tuie o principală îndatorire a fie
cărui cultivator.

Sarcini de mare răspundere re
vin, în vederea traducerii în viață 
a acestei Hotărîri, comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare și 
organizațiilor de bază de la sate, 
care au datoria de a populariza 
larg în mijlocul țăranilor munci
tori prevederile Hotărîrii și a lupta 
neobosit pțfentru lărgirea continuă 
a culturii sfeclei de zahăr — con
diție de bază în îmbunătățirea a- 
provizionării populației muncitoare 
de la orașe și sate cu zahăr.

Conducerea și îndrumarea Organizațiilor U. T. M. — 
sarcină de seamă a organizațiilor de partid

toare la colectarea produselor agri
cole multe organizații U.T.M au 
desfășurat o muncă susținută, 
pentru ca tinerii să-și predea cotele 
și să îndrume pe părinții lor în a- 
chitarea obligațiilor față de stat. 
Tineri, ca Marcu Florian din co
muna Pețelca, Cîrnaț Virgil din 
comuna Mihalț, Nicoară Valeria 
din comuna. Galda de Jos și alții, 
au fost printre primii care și-au 
predat obligațiile către stat.

Dacă în munca de control și în
drumare a organizațiilor de partid 
asupra organizațiilor de tineret 
s-au obținut succese, trebuie arătat 
că mai există și o serie de lipsuri 
care provin din partea unor birouri 
ale organizațiilor de bază P.M.R. 
Nn întotdeauna birourile organiza
țiilor de bază s-au ocupat de mun
ca organizațiilor de tineret. Așa 
de pildă, organizația de bază din 
satul Cistei, cît și aceea din gos
podăria colectivă, nu au controlat 
felul cum organizațiile U.T.M. din 
acest sat se ocupă de educarea ti
neretului. Din această cauză des
chiderea anului de învățămînt po
litic a fost tărăgănat multă vreme. 
Adeseori unii secretari ai organi
zațiilor de bază P.M.R. subapreciază

Intr-o bună măsură colectivul 
de muncă de da cooperativa mește
șugărească „Progresul" din Alba- 
Iuiia a dat bătălia pentru înde
plinirea planului pe 1954, însă 
conducerea cooperativei n-a dove
dit o preocupare atentă pentru în
deplinirea planului la toate sorti
mentele. De pildă, la cisme bărbă
tești — articol destinat pentru co
merțul de întîmpinare — pînă în 
prezent planul a fost îndeplinit a- 
bia în proporție de 67%, la bocanci 
ujrbătești în proporție de 80%, iar 
la încălțăminte ușoară numai în 
proporție de 61,3%. De asemenea, 
ta încălțăminte de copii, cu toate 
că planul a fost îndeplinit în pro
porție de 101%, el n-a fost înde
plinit conform sarcinilor, pe nu
mere.

Cooperativa „Plugarul" din co
muna Vințul de Jos are toate posi
bilitățile pentru realizarea și depă
șirea planului ia achiziții. Cu toa
te acestea pe primele 15 zile ale lu
nii noiembrie cooperativa, nu și-a 
îndeplinit planul global la achiziții 
decît în proporție de 24,9%.

Acest rezultat cu totul nesatisfă
cător se datorește în primul rînd 
faptului că în ultimul timp consi
liul de conducere al cooperativei 
s-a delăsat complet în muncă. 
Mulți consilieri, ca Radu Nicolae,

FOILETON

AUTORITATEA" PREȘEDINTELUI...»>
Că Mihai Csatai este o persoană 

^necunoscută în comuna Ciugud, 
e un fapt incontestabil, după cum 
incontestabil este și faptul că Mi
hai Csatai este un om plin de au
toritate. Și pentru a nu-și știrbi a- 
ceastă ptețiPasă trăsătură, carac
teristică unui îconducător, el dă do
vadă pe zi ce trece de însușiri au
toritare tot mai deosebite.

Locul său de muncă este la sfatul 
popular, dar el preferă să „mun
cească" la, secția M.A.T. a coope
rativei, unde ore întregi ^din pro- 
giam, se înțelege) încearcă tăria, 
calitatea și gustul băuturilor. Ei, 
și ce dacă le încearcă ?... E preșe
dinte ?... Trebuie să „controleze" 
cum sînt aprovizionați sătenii ?...

LĂNCRĂJAN ION
șeful secției organizațiilor de partid, sindicale 
și de U.T.M. a Comitetului raional de partid 

munca tineretului neluînd în sea 
mă faptul că organizația U.T.M. 
este principala rezervă de ca
dre a partidului. De asemenea 
lipsuri au dat dovadă secretarii 
organizațiilor de bază din satele 
Totoi, Sîntimbru, Ciugud, Zlatna 
etc. Dacă -analizăm cauza acestor 
lipsuri, putem vedea că ele provin 
și din neglijența unor instruc
torii, atît ai Comitetului raional 
U.T.M., cît și a unor instructori ai 
Comitetului raional de partid.
Sînt numeroase cazurile cînd unii 

instructori ai raionului U.T.M. nu 
primesc ajutorul pe care instructo
rii raionului de partid caută să-l 
dea. Așa a procedat tov. Staicu 
Petrache, care răspunde de munca 
organizațiilor IU.T.JM. din mai 
multe sate din jurul comunei Mi
halț. Sub pretext că pleacă acasă, 
tov. Staicu nu a primit ajutorul to
varășului Făgădarru Teodor, ins
tructor al Comitetului raional de 
partid, în problema deschiderii a- 
nului de învățămînt U.T.M. din 
satul Obreja. Acest fel de a înțele

Cauzele care au dus la această 
situație nu sînt tocmai obiective, 
așa cum caută să justifice condu
cerea cooperativei (președinte tov. 
Leib Mendel). In primul rînd tre
buie spus că s-a pornit pe o pantă 
greșită, aceea de a confecționa în
călțăminte bărbătească numai în 
unitatea din Alba-Iulia, în timp ce 
unitatea din Teiuș este lăsată să 
iucreze la voia întîmplării. Aceasta 
o dovedește și faptul că la unită- 
tea din Teiuș stă din trimestrul II 
al anului curent o mașină de fre
zat nefolosită, din cauză că condu
cerea cooperativei nu s-a interesat 
de punerea ei în funcțiune.

O altă cauză este slabul nivel al 
muncii politice în această coo
perativă. Organizația de bază sub- 
apreciază în mod nepermis forța

Planul la achiziții trebuie îndeplinit
Bogățan Petru, Albu Nicolae și 
alții, nu desfășoară nici o acti
vitate pentru lămurirea țărănimii 
muncitoare despre importanța achi
zițiilor.

De rezultatele slabe obținute la 
achiziții se face vinovat și vice-pre- 
ședintele cooperativei, Voju Nico- 
dim, care dă dovadă de un complet 
dezinteres și lipsă de răspundere 
față de sarcini. In locul muncii de 
teren, acesta întrebuințează forme 
birocratice, lăsînd : lucrurile să 
meargă de .la sine.

Trebuie 1 Și dacă cineva e împo
triva acestui.... „control" pățește 
ce-a pățit .și invalidul Ion Cozma 
cînd a încercat să-l critice. 
Dar s-a lecuit de a mai critica 
„autoritățile"?... S-a leouit. La 
drept vorbind, ce trebuia ca el 
să-i spună tovarășului președinte 
că a omorî și a mînca găinile oa
menilor (fiindcă Trebuie spus că 
președintele are o preferință deose
bită de a mînca găini străine) fă
ră măcar să le plătească, e un lu
cru nejust ?... Pentru a-i știrbi au
toritatea, desigur... Dar nu i-a 
mers! Asta numai așa, de dra
gul autorității. Altfel cum ar mai 
putea conduce un sat ?...

ge ajutorul pe care instructorii 
Comitetului raional de partid îl dau 
— este complect greșit, deoarece 
dovedește o subapreciere a rolului 
pe care instructorii de partid îl au 
în scopul îmbunătățirii muncii poli
tice. Dacă unii instrudtori ai raionu
lui U.T.M. nu primesc ajutorul in
structorilor Comitetului raional de 
partid, trebuie să spunem că mai 
sînt și unii instructori ai Comite
tului raional de partid care nu se 
interesează de organizațiile U.T.M. 
din sectoarele lor de activitate. 
Tovarășii Petreanu Teofil, Dumi- 
tieanu Gh. și a.lți instructori ai 
Comitetului raional de partid nu 
controlează felul cum organizațiile 
de bază se ocupă de îndrumarea 
organizațiilor U.T.M., nu îndrumă 
birourile organizațiilor de partid ca 
acestea să privească cu toată se
riozitatea munca tineretului din 
satele respective.

De lipsurile existente este răs
punzător și tovarășul Nichita Pe
tru, prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M., care deși cunoaște 
situația din unele organizații 
U.T.M., nu a luat măsuri’ concrete, 
nu a căutat să. întărească organi

întrecerii socialiste. Cooperatorii nu 
sînt îndrumați spre a-și lua anga
jamente concrete și a veni regulat 
la muncă. E limpede de ce în pri
mele 20 de zile ale lunii noiembrie 
numai un singur muncitor și-a rea
lizat sarcina de plan. Astfel de lip
suri sînt nenumărate și Ia unitatea 
din Teiuș, unde cooperatori, ca 
Boieru Petru, Banci-u Florea, Cor- 
doș Iacob și alții nu vin la lucru 
săptămîni la rînd. însuși secretarul 
oiganizației de bază, tov. Rusan 
Efrem, nu este exemplu.

Cooperativa „Progresul" are po
sibilitatea să-și îndeplinească sar
cinile planului de producție pe a- 
cest an la toate sortimentele. Pen
tru aceasta trebuiesc lichidate toate 
lipsurile și mobilizat întregul co
lectiv spre a-și spori eforturile.

De lipsa de conștiinciozitate ir 
muncă dau apoi dovadă și unii 
gestionari, ca Munteanu Leonil și 
Lupencea Ileana, care de multe ori 
deschid magazinul idupă ora 9 
dimineața, frînînd astfel realiza
rea planului la achiziții și produ- 
cînd nemulțumiri în rîndul țără
nimii muncitoare.

Lichidarea din rădănici a acestor 
lipsuri va face ca, alături de cele
lalte cooperative din raion, coope
rativa din Vințul de Jos să-și În
deplinească planul la achiziții.

Alta-i situația pentru cei care 
s-au pus bine pe lîngă tov. Csatai. 
La aceștia, chiar dacă au avut 
grîu de sămînță, le-a mai dat și eî 
din fondul de rezervă. A dat, că 
doar n-a dat dintr-a lui......Cei care
n-au avut, nici nu trebuie să aibă" 
—- a rostit el sentențios și bineîn
țeles, autoritar.

... Și cu toate că „autoritatea" *■ 
cestui președinte au simțit-o pe 
spinarea lor unii săteni din Ciu- 
gr.d, la sfatul popular raional, se 
pare că nici nu s-a auzit despre ea. 
Altfel, ne îndoim că nu s-ar fi luat 
măsuri. Totuși, sperăm că va veni 
și vremea lor. Vorba din popor: 
„Mai bine mai tîrziu decît de 
loc 1..." 

zațiile U.T.M. mai slabe cu ins
tructori calificați, și nu a tras to 
răspundere pe aceia care nu-și fac 
în mod conștiincios datoria.

Deși instructorul Comitetului ra
ional U.T.M., Iancu Nicolae, în re
petate rînduri a avut abateri, «4 
a fost totuși lăsat să-și facă de cap 
pe teren, fără să fie tras la răspun
dere, fără , să fi fost ajutat în mun
că.

Aceste lipsuri impun Comitetului 
raionali U.T.M. să exercite un con
trol sistematic a felului cum mun
cesc membrii și aparatul său, 
deoarece situația actuală de pe te
ren nu mai permite comoditatea și 
delăsarea de care a dat dovadă, ci 
se cere o muncă concretă — bogată 
în conținut — care să dea roade. 
Chezășia succeselor organizațiilor 
U.T.M. este conducerea lor de 
către partid. De aceea, organiza
țiile de partid trebuie să analizeze 
în mod periodic activitatea orga
nizațiilor de U.T.M., să ia hotă
rîri concrete exercitînd un con
trol permanent asupra felului cum 
ele sînt duse la îndeplinire.

Comitetul raional U.T.M. trebuie 
să dea o importanță mai mare 
muncii organizațiilor de U.T.M. din 
sate, în vederea mobilizării tineri
lor în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor mărețe trasate de partid 
și guvern.



Răspunsurile lui V. M. MOLOTOV Fără studiu nu putem obține rezultate
la întrebările corespondentului ziarului „Pravda

MOSCOVA (Agerpres). — TA-SS transmite răs
punsurile lui V. M. Molotov, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., la o serie de întrebări referi
toare la politica externă, puse de corespondentul 
ziarului „Pravda".

ÎNTREBARE: Cum apreciați dvs. ecourile din 
străinătate :1a nota guvernului sovietic din 13 
noiembrie cu privire la convocarea unei conferințe 
pe întreaga Europă în problema securității colec
tive în Europa ?

RĂSPUNS: Se știe că o serie de state europene 
și-au exprimat deja atitudinea lor favorabilă față 
de propunerea cu privire la convocarea unei con
ferințe pe întreaga Europă în problema securității 
colective în Europa, făcută de guvernul sovietic, 
împreună cu guvernele Poloniei și Cehoslovaciei. 
Alte state europene nu și-au exprimat încă atitudi
nea față de propunerea cu privire la conferință.

In ce privește poziția guvernelor S.U.A., Angliei 
și Franței, acestea nu au răspuns încă la nota so
vietică. Dar dacă am judeca după declarațiile fă
cute de persoane oficiale, reiese că guvernele ță
rilor amintite adoptă o atitudine negativă față de 
această propunere. Se creează impresia că guver
nele acestor țări nu numai că se pregătesc să ia 
atitudine împotriva acestei propuneri, dar și că se 
străduiesc în fel și chip să împiedice convocarea 
unei conferințe pe întreaga Europă. In acest scop 
se exercită o presiune puternică asupra altor țări 
europene, asupra parlamentelor lor, a partidelor 
lor politice și a unor oameni politici. Din ecourile 
apărute reiese că cercurile largi ale opiniei publi
ce din Europa, și nu numai din Europa, au înțeles 
sensul propunerii cu privire la convocarea confe
rinței pe întreaga Europă.

Această propunere are drept scop să nu admită 
ca unele țări europene să fie opuse altor țări eu
ropene, atunci cînd este vorba de interesele men
ținerii și întăririi păcii în Europa. O asemenea 
conferință pe întreaga Europă, în cadrul căreia fie
care stat ar putea să-și spună părerea și să pre
zinte propuneri în problema securității colective în 
Europa, nu poate aduce prejudicii niciunui stat iu
bitor de pace, dar poate și trebuie să contribuie la 
întărirea păcii și la micșorarea încordării interna
ționale.

Pe de altă parte, renunțarea la o asemenea con
ferință pe întreaga Europă nu poate să nu preju
dicieze interesele păcii în Europa.

In loc să contribuie la convocarea conferinței pe 
întreaga Europă în problema securității colective 
în Europa, guvernele S.U.A., Angliei și Franței se 
străduiesc în fel și chip să împiedice convocarea 
unei asemenea conferințe și să obțină cît mai re
pede ratificarea acordurilor de la Paris. Prin 
aceasta, ele vor să accelereze remilitarizarea Ger
maniei occidentale și atragerea ei în astfel de 
grupări militariste ca „Uniunea Europei occidentale" 
și blocul nord-atlantic.

Ele fac declarații pretinzînd că planul de creare 
a unei armate vest-germane de 500.000 de soldați 
și atragerea Germaniei occidentale remilitarizate 
în grupări militariste ar putea contribui la promo
varea păcii în Europa. Este oare de mirare că ni
meni nu crede acest lucru ? Majoritatea c'ovîrși- 
toare a oamenilor își dă seama de pe acum că 
aceasta nu este calea care duce spre menținerea și 
consolidarea păcii, ci calea care duce la pregătirea 
unui nou război în Europa.

Prin urmare, în cazul cînd se va ajunge la ra
tificarea și aplicarea acordurilor de la Paris cu 
privire la remilitarizarea Germaniei occidentale și 
atragerea ei în amintitele grupări militariste ale 
statelor occidentale, în Europa va fi creată o nouă 
situație, care va însemna o agravare a primejdiei 
de război. In această situație, țările europene iu
bitoare de pace vor trebui să se gîndească la noi 
măsuri pentru asigurarea securității lor. întreaga 
răspundere pentru întețirea cursei înarmărilor și 
creșterea poverii cheltuielilor militare suportate 
de popoarele Europei va reveni acelora care astăzi 
refuză organizarea securității colective în Europa 
și, în loc de aceasta, impun popoarelor vest-euro- 
pene refacerea militarismului german cu planurile 
sale revanșarde cu privire la un nou război.

In ce privește Uniunea Sovietică, ea consideră 
necesar să avertizeze că acordurile de Ia Paris ser
vesc pregătirii unui nou război în Europa. Organi
zarea securității colective în Europa este singura 

■cale care corespunde intereselor consolidării păcii.

u

ÎNTREBARE: Consideră oare posibil guvernul 
sovietic să se ajungă la un acord cu alte state în 
problema germană ? . .

RĂSPUNS: Da, el consideră acest lucru posi
bil. Posibilitatea realizării unui acord există fără 
doar și poate dacă toate puterile interesate vor fi 
de acord că sarcina principală și imediată este 
restabilirea unității Germaniei și nu remilitariza
rea unei sau altei părți a Germaniei. Bine înțeles 
că o Germanie unită nu trebuie să fie un stat mi
litarist, Germania trebuie să se unifice ca stat iu- 
bitoar de pace și democrat. In această situație, 
Germania va intra în familia popoarelor europene 
egale în drepturi și va ocupa locul său important 
în organizarea securității colective în Europa. 
Astăzi problema se prezintă astfel: ori Germania 
occidentală va fi transformată într-un stat milita
rist, așa cum se prevede în acordurile de la Paris, 
ori dezvoltarea Germaniei occidentale, ca și a în
tregii Germanii, va urma altă cale, calea păcii.

Remilitarizarea Germaniei occidentale va bara 
calea spre reunificarea națională a Germaniei. Dim
potrivă, renunțarea la remilitarizarea Germaniei 
occidentale va netezi calea spre un acord cu pri
vire la reunificarea Germaniei într-un stat unit. In 
acest caz s-ar crea posibilitatea pentru realizarea 
unui acord cu privire la ținerea unor alegeri libere 
pe întreaga Germanie, pe bază de vot secret și cu 
asigurarea drepturilor democratice ale populației 
din întreaga Germanie.

Totodată guvernul sovietic consideră ca și pînă 
acum că retragerea imediată a trupelor de ocupa
ție din Germania răsăriteană și occidentală — așa 
cum a propus guvernul sovietic — ar contribui în 
mare măsură la apropierea celor două părți ale 
Germaniei și la rezolvarea sarcinii de restabili
re a unității Germaniei.

ÎNTREBARE: Cum apreciați afirmațiile potrivit 
cărora ratificarea acordurilor de la Paris nu va 
împiedica în viitor tratativele între puterile occi
dentale și Uniunea Sovietică cu privire la proble
mele europene nereglementate ?

RĂSPUNS: Asemenea afirmații reprezintă o în
cercare de a induce în eroare opinia publică.

Este cu neputință să hu se vadă xă ratificarea 
acordurilor de la Paris va complica în mod serios 
situația din Europa și va submina posibilitățile 
existente de reglementare a problemelor europene 
nerezolvate și în primul rind a problemei germane.

Remilitarizarea Germaniei occidentale și unifica
rea Germaniei pe baze pașnice și: democratice 
sînt incompatibile. Tratative cu privire la unifica
rea Germaniei nu pot avea sens decît cu condiția 
ca S.U.A., Anglia și Franța să renunțe la politica 
lor de remilitarizare a Germaniei occidentale și de 
includere a ei în grupări militare și să se întoarcă 
pe calea care să asigure dezvoltarea pașnică n 
Germaniei, prevăzută în acordurile internaționale 
existente. De aici se vede cît valorează afirmațiile 
că ratificarea acordurilor de la Paris „nu ar îm
piedica" tratative ulterioare între puterile occiden
tale și Uniunea Sovietică asupra problemelor euro
pene nereglementate.

ÎNTREBARE : Cum apreciați declarațiile apărute 
în presa țărilor occidentale în care se pretinde că 
propunerea Uniunii Sovietice cu privire la con
vocarea. ia 29 noiembrie a unei conferințe pe în
treaga Europă stabilește un termen prea scurt pen
tru pregătirea acestei conferințe ?

RĂSPUNS: Guvernul sovietic a prezentat pro
punerea de a se convoca conferința pe întreaga 
Europă la 29 noiembrie, dat fiind că în decembrie 
începe deja examinarea problemei ratificării acor
durilor de la Paris.

Totodată este necesar să reamintim că proiec
tul Tratatului general european cu privire la crea 
rea unui sistem de securitate colectivă în Europa 
a fost prezentat de guvernul sovietic încă la con
ferința de la Berlin și că acest proiect a fost dat 
publicității cu nouă luni în urmă. După cum se 
știe, propunerea de a se convoca o conferință pe 
întreaga Europă pentru problema securității colec
tive în Europa a fost făcută de guvernul sovietic 
acum patru luni — la 23 iulie. In recenta sa notă, 
guvernul sovietic n-a făcut decît să precizeze ter
menul convocării acestei conferințe.

Firește că s-ar putea cădea de acord și asupra 
unei alte date de convocare a conferinței pe în
treaga Europă dacă s-ar atnîna examinarea pro
blemei ratificării acordurilor de la Paris.

Odată cu deschiderea anului șco
lar în învățămîntul de partid de la 
orașe, cercul de studiu al Istoriei 
P.C.U.S. anul II a cărui conducere 
mi s-a încredințat, și-a început ac
tivitatea.

După felul cum am început, se 
părea că fiecare tovarăș din cerc 
este pătruns de importanța studi
erii învățăturii marxist-leniniste, 
că este hotărît să depună toată 
străduința pentru a-și ridica nive
lul pomic și ideologic. Intr-adevăr, 
o bună parte din cursanți, printre 
care și tovarășii Molnar Dezideriu, 
Dan Ion, Benedek Francisc, Dlu- 
janschi Maria și alții, frecventează 
la cerc cu regularitate, studiază 
materialul bimiogr.afic și participă 
activ la discuții în cadrul convorbi
rilor tovărășești, dovedind că sînt 
pătrunși de măreața sarcină de 
a-și îmbogăți necontenit cunoștin
țele și de a-și ridica nivelul lor de 
conștiință.

Dar mai sînt unii tovarăși ca 
Mendel Emeric, Tamaș Ana, Da
mn Maria și alții care, deși frec
ventează la cerc, totuși din cauză 
că nu studiază temeinic, ei nu 
participă la discuții, rămînînd tot 
timpul pasivi față de problemele 
ce se dezbat.

Alți cursanți, cum sînt, de pildă, 
tovarășii Vindt Adolf, Dumitru Lu
cia, Potinteu Vasile, Pop Elisabe- 
ta, Muntean Cecilia și Terzioglu 
Georgeta, nu participă cu regulari
tate la cerc, ceea ce aduce după 
sine răm-înerea lor în urmă cu pro
blemele discutate.

Este de datoria fiecăirui tova
răș cursant să participe cu regula
ritate la cerc, să contribuie cu toa
tă hotărîrea la îmbunătățirea acti
vității lui, deoarece fără însușirea 
temeinică a bazelor marxism-leni- 
nismului activitatea noastră prac
tică nu poate fi rodnică.

ȘERDEAN NICOLAE
propagandist

De curînd, a avut loc într-un ca
dru sărbătoresc, înmînarea drape
lului roșu de fruntașă pe regiune 
în întrecerea socialistă, filialei 
B.R.P.R. — Alba-Iulia. Din rapor- 
tele prezentate cu acest prilej a 
reieșit că lucrătorii filialei au de
pus o muncă rodnică, reușind să 
realizeze cu succes reducerea volu
mului plăților restante, indicii, etc.

Fruntașă pe regiune
In aceeași zi, a avut iloc și înmî
narea diplomelor de onoare unui 
grup de lucrători care s-au eviden
țiat în muncă.

Pentru realizări deosebite în în
trecere, tov. Chizema Cornbliu a 
fost decorat cu Medalia Muncii.

SIMION VIRGIL 
corespondent

Probleme ale aprovizionării de iarnă 
a populației

Ne aflăm în pragul iernii. Unită
țile comerciale de stat și cooperatis
te depun eforturi sporite pen
tru a asigura aprovizionarea 
oamenilor muncii cu legume . și 
zarzavaturi în condiții cît mai 
bune. In ultimele doua luni, de pil
dă, O.C.L. „Aprozar" și coopera
tiva „30 Decembrie” au distribuit 
cantinelor din oraș și raion zeci de 
tone de cartofi, varză ș.a. și au în- 
silozat cantități însemnate de ast
fel de produse. Nu în aceleași con
diții însă, se desfășoară și aprovi
zionarea individuală a oamenilor 
muncii. Din cauză că O.C.L. 
„Aprozar" (director tov. Ocolișan 
P.) și „Agevacoop“-ul (director tov. 
Capra Hristache) nu s-au preocu
pat de respectarea planului de con
tractări și achiziții, cantitățile de 
produse care se desfac pe piață 
sînt mult prea mici și de calitate 
inferioară. La menținerea acestei 
situații contribuie și conducerile ba
zelor de recepție din raion, care, 
interesîndu-se numai de realizarea 
cantitativă a planului de colectări, 
piimesc produse de calitate infe
rioară. Față de lipsurile existente în 
aprovizionarea populației, tovarășul 
Simescu Gh„ șeful secției comer
ciale a sfatului popular raional, a 
adoptat o poziție încurajatoare, 
dînd dispoziții ca acestora să ile fie 
vîndute mărfurile pe care camtfnele 
refuză să le primească.

Bineînțeles, există și unele cauze 
obiective, cum ar fi calamitățile 
din cursul verii, etc., care determi-

jența organelor sus-amintite. A- 
cestea, în ioc să se plîngă veșnic 
de greutăți, ar trebui să dea do
vadă de inițiativă și să facă foru
rilor superioare propuneri concre
te de îmbunătățire a aprovizionă
rii populației, in cazul că vor con
tinua să muncească la fel de de
fectuos, oamenii muncii vor avea 
de întîmpinat greutăți mari, mer- 
gînd pînă ,1a neputința de a-și asi
gura o rezervă suficientă de legu
me și zarzavaturi pentru iarnă.

Nu mai bine se desfășoară și a- 
provizioaiarea populației cu com- 
busuon. Cantitățile, distribuite pî
nă acum sînt mult prea mici și ele 
n-au acoperit nici în procentaj de 
60% cantitatea raționată. De 
existența acestor lipsuri se face vi
novat comitetul executiv al sta
tului popular raional, pentru că n-a 
avut o preocupare permanentă în 
această direcție și n-a tras la răs
pundere pe tov. Fulea Ilie, șeful 
secției combustibil a sfatului popu
lar raional, care n-a muncit destul 
de operativ pentru asigurarea sto- 
cului necesar aprovizionării cu 
lemne.

A lichida aceste lipsuri este o 
datorie de căpetenie a organelor în 
drept. In timpul scurt către a mai 
rămas pînă la căderea zăpezii, ele 
sînt obligate să asigure pe piață o 
abundență de produse. La fel sec
ția de combustibil a sfatului popu- 
Iar raional și I.C.S. „Combustibil" 
este obligat să lupte pe toate 
căile pentru ca pînă la sfîrșitul a- 
oului să distribuie combustibilul

car-nă această stare de lucruri, dar ele. raționat la toți posesorii de 
nu sînt de natură să scuze negii- tele.

Au demascat pe sabotori
Țăranii muncitori din satul Glod 

— comuna Almașul Mare, au de
mascat de curînd în fața, organe
lor de stat pe proprietarul de moa
ră Trif Niculai și. pe arendașul .mo
rii, Achim Niculai, arătînd că prin 
încălcarea legilor în vigoare,. aceș
tia au păgubit statul. Din.constată
rile tăcute, a reieșit că cei doi de- 
fraudatori au măcinat însemnate

cantități de cereale fără bon, sustră- 
gîndu-se în acest fel de la achita
rea taxelor datorate statului. Mai 
mult de cît atît: delicvenții au 
mințit cu nerușinare sfatul popular 
arătînd că moara este în starei de ne
funcționare și au măcinat pe as
cuns sute de kg. de porumb.

D. G.
corespondent



Documentele adoptate de sesiunea Consiliului Mondial al Păcii

Pentru asigurarea colaborării între toate statele Europei 
în scopul organizării securității lor colective 

Mesajul adresat popoarelor lumii
In timp ce încetarea războiului din Coreea și In

dochina și respingerea proiectului „comunității de
fensive europene" au adus întregii lumi speranța 
în lichidarea litigiilor care despart statele, acordu
rile de 1ă Londra și Paris pun popoarele în fața 
primejdiei îngrozitoare, pe care o reprezintă pentru 
fiecare din ele reînvierea Wermachtului. In timp ce 
au fost făcute noi propuneri, a căror realizare poate 
asigura unificarea Germaniei, aplicarea acorduri
lor de la Londra și Paris ar da o lovitură serioa
să forțelor democrate și naționale ale poporului ger
man, ar ațîța pretențiile militarismului german și 
ar sancționa scinderea Germaniei și a Europei.

In timp ce progresul realizat Ia O.N.U., în pro
blema arzătoare a dezarmării și interzicerii arme
lor de exterminare în masă, întărește speranțele în 
pace, înfăptuirea acordurilor de la Londra și Paris 
ar provoca o nouă goană a înarmărilor, a cărei po
vară ar deveni repede insuportabil pentru toți.

Ratificarea acestor acorduri de către parlamente 
nu numai că nu ar menține posibilitatea tratative
lor, dar ar crea o situație de natură să ducă la noi 
primejdii pentru pace în Europa și în întreaga lume.

In felul acesta, popoarele sînt puse în fața alter
nativei dramatice: fie tratative care să poată fi în
cununate de un acord rezonabil, fie un act de sa

mavolnicie, care poate reduce la zero destinderea 
încordării internaționale și anume înarmarea Ger
maniei occidentale și includerea ei într-un pact mi
litar.

Popoarele trebuie să opună rezistență ratificării 
acordurilor de la Londra și Paris.

Popoarele trebuie să ceară începerea imediată a 
unor tratative între cele patru puteri, în scopul uni
ficării Germaniei pe calea unor alegeri libere, pre
cum și în scopul încheierii tratatului de stat cu 
Austria.

Popoarele trebuie să ceară începerea imediată a 
unor tratative între toate statele europene, indife
rent de orînduirea lor, pentru a-și asigura securi
tatea și prosperitatea generală pe calea colaborării 
între ele.

Nici unui guvern, nici unui parlament nu le stă 
în putere să dispună de soarta poporului împotriva 
voinței sale. Popoarele nu vor îngădui ca ireparabi
lul să fie săvîrșit.

Ele nu vor admite înfăptuirea înarmării Germa
niei și prin acțiunile lor comune vor deschide calea 
spre securitate în Europa și spre pace în întreaga 
lume.

Consiliul Mondial al Păcii
Stockholm 23 noiembrie 1954.

Cu privire la lupta forțelor Iubitoare de pace pentru 
dezarmare șl pentru Interzicerea armelor 

de exterminare în masă
Acum patru ani a fost publicat la Stockholm un 

apel pentru interzicerea totală a armei atomice.
Campania desfășurată de toate popoarele în le

gătură cu acest apel a împiedicat folosirea bom
belor atomice în Coreea și în Indochina. Lupta 
dîrză a popoarelor a obligat de asemenea guverne
le să înceteze operațiunile militare în Coreea și în 
Indochina.

Astăzi însă ne aflăm din nou în fața unui pe
ricol de război, decurgînd din întețirea cursei înar
mărilor și din dezvoltarea neîncetată a unor mij
loace de exterminare în masă, avînd o tot mai mare 
putere de distrugere. Voința popoarelor poate și 
trebuie să asigure încăodată înlăturarea acestui 
pericol.

Consiliul Mondial al Păcii relevă cu satisfacție 
progresul înregistrat la O.N.U. în discuțiile asupra 
problemei dezarmării și interzicerii armei atomice. 
El subliniază că acest rezultat a fost obținut prin 
metoda tratativelor, ceea ce dovedește posibilitatea 
de a se ajunge la un acord pe calea compromisu
lui. Tocmai această metodă a permis Adunării Ge
nerale să adopte în unanimitate rezoluția care des
chide calea spre rezolvarea acestor probleme.

Tendința puterilor occidentale de a înarma Ger
mania occidentală și de a o include într-un bloc 
militar prin acordurile de la Londra și Paris, sub
minează însă eforturile îndreptate spre realizarea 
dezarmării și pune în primejdie rezultatele deja 
obținute.

Consiliul Mondial al Păcii salută tratativele care 
se desfășoară actualmente în problema folosirii 
pașnice a energiei atomice. El declară totodată că 
omenirea va fi în stare să folosească din plin ener
gia nucleară pentru producția de pace numai după 
interzicerea folosirii acestei energii în scopuri de 
război. El este convins că realizarea unui acord în 
acest domeniu este pe deplin posibilă, la fel ca și 
crearea unui mecanism satisfăcător pentru exerci
tarea unei inspecții și a unui control riguros.

Consiliul Mondial al Păcii adresează marilor pu
teri apelul de a-și dubla eforturile pentru a ajunge

neîntîrziat la un acord în aceste probleme impor
tante pe baza propunerilor aflate în prezent, în 
curs de examinare. Atîta vreme cît acest scop nu 
este încă atins, Consiliul cere ca marile puteri să 
ajungă de îndată la un acord în ce privește inter
zicerea tuturor exploziilor experimentale efectuate 
cu bombe atomice și cu hidrogen, care în stadiul 
actual al științei pot fi stabilite cu ușurință și fără 
întîrziere. El cere de asemenea cu insistență tutu
ror guvernelor fără excepție să-și ia imediat obli
gația de a nu folosi niciodată și sub nici un pretext 
arma nucleară. Aceste acțiuni n-ar constitui totuși 
decît primele măsuri imediate a căror înfăptuire nu 
trebuie să întîrzie în nici un caz rezolvarea proble
mei principale: înlăturarea tuturor mijloacelor de 
exterminare în masă — atomice, bacteriologice și 
chimice — și reducerea generală a armamentelor. 
Mai mult, aceste măsuri ar constitui prin ele însele 
un mare pas pe calea unui acord mai larg și mai 
important în ce privește reducerea generală a ar
mamentelor, interzicerea armelor de exterminare în 
masă și instituirea unui control internațional, pre- 
văzînd trimiterea unor grupe de inspecție în toate 
țările.

Consiliul Mondial al Păcii cere cu insistență ca 
fondurile care ar deveni disponibile ca urmare a u- 
nei dezarmări generale și controlate să fie folosite 
pentru ridicarea nivelului de trai al popoarelor, în 
special în țările înapoiate din punct de vedere eco
nomic.

El cheamă popoarele din lumea întreagă să ceară 
pretutindeni și în permanență reducerea generală 
a armamentelor și interzicerea armelor de exter
minare în masă. Fără aceasta este imposibilă o 
politică de pace. Voința popoarelor poate și tre
buie să asigure realizarea acestor scopuri, dacă 
popoarele se vor uni în această luptă sfîntă și vor 
face cunoscută cu toată hotărîrea guvernelor și 
Organizației Națiunilor Unite uriașa lor năzuință 
spre pace, înțelegere reciprocă și solidaritate umană.

Stockholm, 23 noiembrie 1954.

Cu privire la convocarea unul Congres mondial 
al reprezentanților forțelor Iubitoare de pace

Astăzi, cînd posibilitățile pentru întărirea păcii 
sînt atît de mari, se ivesc noi primejdii de natură 
să reducă la zero și aceste posibilități.

Numai o puternică mișcare a popoarelor înseși 
poate împiedica scindarea lumii în blocuri opuse 
unul altuia și reînvierea acelor armate care au 
adus omenirii în trecut atîtea lacrimi și atîta jale, 
poate elibera omenirea de povara grea a cheltuie
lilor militare. Numai o asemenea mișcare poate a- 
sigura colaborarea dintre state în vederea prospe
rității lor, a menținerii independenței lor și a secu
rității colective.

Consiliul Mondial al Păcii se adresează în mod 
solemn tuturor forțelor iubitoare de pace, tuturor 
bărbaților și femeilor care nu vor să trăiască tn 
condiții de îngrijorare, neîncredere și ură în rela
țiile dintre popoare. El îi cheamă să-și unească e- 
forturile pînă nu este prea tîrziu.

Consiliul Mondial al Păcii adoptă hotărîrea de a 
convoca în cea de a doua jumătate a lunii mai 
1955 un mare Congres mondial al reprezentanților 
tuturor forțelor iubitoare de pace.

Stockholm, 23 noiembrie 1954.

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Partidului Comunist

al Uniunii Sovietice, Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste
Moscova

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Rornîn, Consiliul de 
Miniștri al R.P.R. și Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne au primit cu adîncă durere trista veste a înce
tării din viață a tovarășului Andrei lanuarievici Vîșinski, eminentul 
om de stat sovietic, membru al Comitetului Central at P.C.U.S-, 
prim-locțiitor al ministrului Afaceri'or Externe al U.R.S.S., deputat 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La moartea sa, care constituie o grea pierdere pentru poporul so
vietic, pentru forțele păcii din întreaga lume, vă exprimăm, în nu
mele poporului rornîn, sincerele noastre condoleanțe.

COMITETUL CONSILIUL
CENTRAL DE MINIȘTRI
AL P. M. R. AL R. P. R.

PREZIDIUL MARII
ADUNĂRI NAȚIONALE

A R.P.R.

Din țările de democrație poptdară

In întîmpinarea celei de a 10-a aniversări a eliberării 
Albaniei

La 29 noiembrie se împlinesc 
zece ani din ziua în care clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoa
re din Albania, sub conducerea 
Partidului Comunist, s-au eliberat 
pentru totdeauna de sub jugul fas
cist și au instaurat în țară Pu
terea Populară.

Poporul albanez datorează li
bertatea sa glorioasei Armate So
vietice, care a distrus mașina de 
război a Germaniei hitleriste.

Poporul a cucerit libertatea și 
independența națională și a repur
tat succese mari pe calea constru
irii socialismului, datorită condu
cerii juste a Partidului Muncii din 
Albania și a Comitetului său Cen
tral.

★
Datorită întrecerii socialiste des

fășurată pe scară largă în Albania în 
cinstea celei de a zecea aniversări 
a eliberării țării, precum și dato
rită ridicării calificării profesiona
le a muncitorilor albanezi, tînăra 
industrie albaneză își sporește ne
contenit volumul producției.

In perioada ianuarie-septembrie 
1954, volumul producției industriale 
a R.P. Albania a fost cu 15% mai 
mare față de perioada corespun
zătoare a. anului trecut. In aceeași 
perioadă, producția industriei ali
mentare a crescut cu 21%. In pri
mele nouă luni ale anului acesta 
au fost produse cu 20% mai multe 
produse făinoase și cu 15% mai 
multă bere decît în perioada co
respunzătoare a anului 1953.

In celelalte ramuri industriale 
s-a înregistrat de asemenea o spo
rire importantă a producției. Ast
fel, în primele nouă luni ale anu
lui acesta, fabricile de materiale 
de construcții au livrat economiei 
naționale cu 18% mai mult ci
ment, cu 86% mai mult placaj și 
cu 22% mai mult furnir decît în 
perioada corespunzătoare a anu
lui 1953.

Industria constructoare de mași
ni, care anul acesta a depășit cu 
aproximativ 20% producția din 
primele nouă luni ale anului 1953, 
a produs printre altele un mare 
număr de mașini și unelte agri
cole. Astfel, în perioada ianuarie- 
septembrie 1954, producția de plu
guri a crescut de peste trei ori, 
iar producția de cultivatoare a 
crescut cu 24% față de perioada 
corespunzătoare a anului 1953. In
dustriile electrotehnică și de con
fecții au depășit respectiv cu 27% 
și cu 4% producția din primele
nouă luni ale anului 1953.

In 1954, producția industrială a
R.P. Albania'va fi de 11,4 ori mai 
mare decît înainte de război. In
afară de întreprinderile industriale 
existente, vor mai fi puse în func
țiune fabrica de ciment din Vlora, 
fabrica de conserve de pește și de 
legume din Vlora, rafinăria de pe- 
trol din Elbasan, puternica hidro
centrală „Enver Hodja" de pe flu
viul Mati, care va intra în func
țiune în 1957, precum și numeroa
se alte fabrici și uzine.

R. P. MONGOLĂ
Principala bogăție a țării

Ramura principală a economiei 
naționale a R.P. Mongole o con
stituie creșterea animalelor. An de 
an se obțin noi succese pe calea 
continuei dezvoltări a creșterii ani
malelor. Dacă în 1924 reveneau 
cîte 25 de vite pe cap de locuitor, 
în prezent revin cîte 32 de vite pe 
cap de locuitor.

Odată cu aceasta au loc impor
tante schimbări și în agricultura 
mongolă, care pășește hotărît pe 
drumul transformării socialiste. 
Pînă acum au fost înființate în 
R.P. Mongolă 13 gospodării de 
stat, 60 stațiuni de mașini pentru 
cositul finului, 167 uniuni de pro
ducție ale araților etc.

Viața țăranilor muncitori mon
goli este astăzi înfloritoare. îngri
jitorul de cai Nadmid a primit, 
de exemplu, pentru cele 887 zile- 
muncă prestate în cadrul uniunii

de producție ale araților „Hudul- 
mur" („Munca”) 3684 (ugrici 
(inonetă mongolă; 1 tugric — 1 
rublă), 211 kg. carne, 43 kg. le
gume și zarzavaturi.

Dezvoltarea învățămîntului
înainte de revoluția populară, în 

Mongolia nu exista nici o școală 
pentru copiii oamenilor muncii. 
99,9% din populația țării era ne
știutoare de carte. Abia după vic
toria revoluției populare în fața 
poporului mongol s-au deschis 
largi posibilități pentru dezvolta
rea învățămîntului.

In prezent 99,5% din locuitori 
știu să scrie și să citească. Anul 
acesta au funcționat 366 școli ele
mentare de patru ani, 37 școli ele
mentare de șapte ani și 24 școli 
medii cu un număr total de 70.000- 
elevi. In anii puterii populare, în 
Mongolia s-au creat și cîteva școli 
și institute de învățâmînt superior.

(Agerpres)
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