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Pentru triumful cauzei păcii 
și securității în Europa!

Intre 29 noiembrie și 2 decem
brie s-a ținut la Moscova conferin
ța țărilor europene pentru asigura
rea păcii și securității în Europa. 
Ea a subliniat cu tărie poziția sta
telor iubitoare de pace în actuala 
situație și a demascat substratul 
așa-zi-selor „garanții" pe care le 
promit cercurile agresive din S.U.A., 
Anglia și Franța, pentru a liniști 
popoarele Europei în fața primej
diei renașterii militarismului ger
man și crearea unui bloc militar 
agresiv cu revanșarzii vest-ger- 
mani.

Caracterul primejdios al acestei 
politici a fost arătat cu vigoare de 
către Uniunea Sovietică, puternica 
țară care a nimicit mașina de război 
a Germaniei hitieriste și care astăzi 
stă în fruntea luptei pentru preîn
tâmpinarea noii primejdii de război. 
La conferință au mai vorbit dele
gații Poloniei și Cehoslovaciei, ai 
R.D. Germane, Ungariei, Romîniei, 
Bulgariei, Albaniei, iar în calitate 
de observator, delegatul R.P. Chi
neze, care apără cu hotărîre pacea 
în Asia ca și în Europa alături de 
celelalte popoare iubitoare de pace. 
< Conferința a exprimat unitatea de 
nezdruncinat din sînul lagărului 
democrației și păcii. Dar la con
ferința de la Moscova nu au fost 
apărate numai interesele țărilor și 
popoarelor reprezentate, ci a tutu
ror țărilor și popoarelor europene, 
căci toate au avut de suferit de pe 
urma militarismului german.

Trăgind învățăminte din propria 
sa experiență istorică, poporul ro- 
min și-a exprimat, prin glasul re
prezentanților săi la Moscova, vo
ința de luptă cu toată hotărîrea 
împotriva reînvierii militarismului 
german și a includerii Germaniei 
occidentale în blocuri militare a- 
giesive. Conducătorul delegației 
romîne, tovarășul Chivu Stoica, a 
arătat că datorită urgiei militaris
mului german, în primul război 
mondial fiecare al zecelea locuitor 
al țării a căzut pe front, iar econo
miei naționale i-au fost pricinuite 
pagube uriașe. Cel de-al doilea 
război mondial, provocat de aceiași 
germani, a pricinuit poporului nos
tru considerabile pierderi de vieți 
omenești și pagube materiale însu- 
rriînd bugetul țării pe 12 ani. De 
asemenea este vie încă în mintea 
fiecărui european soarta satului 
l.idice din Cehoslovacia^ și soarta 
orășelului Oradour din Franța, ni
micite de către hitleriști în cel deal 
doilea război mondial. Tot astfel 
nimeni nu poate uita lagărele de 
exterminare naziste, semănate pe 
tot cuprinsul Europei, unde au 
pierit fără deosebire milioane de 
polonezi, ruși, evrei, ucraineni, 
francezi, Sîrbi, cehi, belgieni, nor
vegieni, etc.

Popoarele Europei știu că dacă 
acordurile de la Paris ar fi ratifi
cate și puse în aplicare, i se va da 
din nou viață monstruosului mili
tarism german și de aceea zi de zi 

crește lupta lor împotriva ratifică
rii acestor acorduri.

Fiecare om cinstit și iubitor de 
pace din Europa nu se poate împă
ca în nici un caz cu faptul că. în 
Germania occidentală ridică astăzi 
capul aceleași forțe care l-au crescut, 
l-au hrănit și l-au îinarmat pe Hitler. 
In Ruhr renaște aceeași industrie 
giea care a fost principalul arse
nal de făurire a armelor pentru 
militariștii germani.

In fruntea noii armate vest-ger- 
mane, în curs de pregătire, vor fi 
puși aceiași generali hitleriști care 
nu de mult au semănat moartea și 
distrugerea în Europa. In fața a- 
cestei primejdii popoarele nu pot 
și nu trebuie să stea cu brațele în- 
ciucișate.

Acordurile de la Paris pornesc 
nu de la ideea eforturilor colective 
în menținerea păcii, ci de la opu
nerea unor state europene altor 
state europene, de la continuarea 
cursei înarmărilor, ceea ce evident, 
nu micșorează, ci mărește neconte
nit încordarea internațională și pri
mejdia de război.

Aceste acorduri permit armatei 
lui Adenauer să aibă în armamen
tul ei arma atomică și îi dă drep
tul de a reînvia statul major gene
ral german și să dezvolte fără nici 
o îngrădire industria de război.

Declarația conferinței de Ia Mos
cova arată clar că ratificarea și 
aplicarea acordurilor de la Paris 
ar submina posibilitatea reglemen
tării problemelor europene nerezol
vate, în primul rînd a problemei 
germane. Aceasta s-ar întîmpla 
tocmai în momentul în care, pe 
plan mondial, se conturează posi
bilități de micșorare continuă a 
încordării în relațiile internațio
nale. Interesați în aceasta pot fi 
cele mai mari monopoluri din 
S.U.A., Anglia și Franța și trustu
rile vest-germane de armament, 
care sînt în strînsă legătură cu ele, 
și care strîng profituri grase de pe 
urma livrărilor de armament.

Oglindind năzuința fermă de 
pace a popoarelor, statele partici
pante la conferință declară că sînt 
fetm hotărîte să persevereze și de 
acum înainte pe calea creării unui 
sistem de securitate colectivă în 
Europa. Această politică întîmpină 
o primire călduroasă și un sprijin 
tot mai ferm în toate țările Euro
pei.

Conferința de la Moscova a sub
liniat că problema germană își 
poate găsi rezolvarea ei pașnică, 
democratică și imediată, dacă se 
renunță la remiiitarizarea Germa
niei occidentale. Totodată declara
ția conferinței arată clar că, dacă 
în ciuda chemării insistente și sin
cere a conferinței la înfăptuirea u- 
nui sistem de securitate colectivă în 
Europa și la rezolvarea pașnică a 
problemei germane adopții reînvie
ri» Wehrmachtului vor stărui pe 
calea înjghebării unui bloc militar 
cu participarea Germaniei occiden
tale, atunci țările participante la 
conferință vor fi constrînse să ia 
toate măsurile necesare pentru a

(Continuare în pag. 4-a)

Oamenii muncii din raion 
își exprimă aprobarea de

plină față de Declarația 
conferinței de la Moscova

In orașul și raionul nostru, au 
loc însuflețite mitinguri în care oa
menii muncii își exprimă călduroa
sa lor aprobare față de istorica 
Declarație a guvernelor participan
te la conferința de la Moscova și 
sînt hotărîți să nu-și cruțe forțele 
în lupta pentru pace și securitate 
colectivă în Europa.

Nimeni nu va putea 
întoarce mersul istoriei!
In seara zilei de 8 decembrie su

it de muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari din întreprinderile și 
instituțiile orașului nostru s-au în
trunit într-un mare miting pentru 
a saluta istorica Declarație adop
tată de țările participante la confe
rința de la Moscova.

Acum — a declarat tovarășul 
Gliga Emil, secretar al Comitetu
lui raional P.M.R. — cînd primej
dia unui nou război este din ce în 
ce mai accentuată prin reînarma.- 
rea Germaniei occidentale, Uniu
nea Sovietică și țările participante 
Ia conferința de la Moscova au 
trasat un drum sigur în restabili
rea păcii și securității colective în 
Europa. Alături de toate popoarele 
iubitoare de pace, poporul nostru, 
a spus în continuare vorbitorul, 
este hotărît să depună toate efortu- 
turile pentru încheierea unui tratat 
de securitate colectivă, pentru apă
rarea activă a cauzei păcii și secu
rității în Europa,.

Participanții la miting au apro- 
bat cu satisfacție declarația confe
rinței de la Moscova și au adoptat 
o moțiune de protest îndreptată 
împotțriva reînvierii militarismului 
german.

Sprijinim Declarația 
prin mărirea producției
In ziuai de 8 decembrie, după ter

minarea lucrului, numeroși mun
citori, tehnicieni, ingineri și func
ționari ai Complexulu C.F.R. Alba- 
Iulia s-au adunat într-un miting 
pentru a lua cunoștință de declara
ția guvernelor participante la con- 
rința de la Moscova.

Printe cei care au luat cuvîntul 
a fost și muncitorul Peter Ion, care 
după ce a arătat cît de mare este 
însemnătatea Declarației în proble
ma asigurării păcii și securității 
popoarelor din Europa, s-a anga
jat să depășească zilnic planul de 
producție, să realizeze economii 
cît mai mari, convins fiind că în 
acest fel aduce un aport însemnat 
la lupta pentru pace.

In încheiere, tov. Borza Ion, pre
ședintele comitetului sindical, a dat 
citire unei moțiuni în care printre 
altele se spune: Noi am cunoscut 
de două ori pînă acum grozăviile 
războaielor și nu vrem să cunoaș
tem ceea ce va aduce un al treilea 
război mondial pe care îl pregătesc 
imperialiștii prin ratificarea tratate
lor de la Londra și Paris. De aceea 
noi sîntem hotărîți să luptăm ne
contenit pentru întărirea capacită
ții de apărare a patriei noastre în
săși prin îndeplinirea și depășirea 
planului de stat.

A 70-a aniversare 
a tovarășului dr. Petru Groza

Tovarășului dr. PETRU GROZA, 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin și Consiliul 

de Miniștri al Republicii Populare Romîne vă trimit, iubite prieten și 
tovarăș, calde felicitări cu prilejul împlinirii a 70 de ani.

încă în anii întunecați ai regimului burghezo-moșieresc, Dum
neavoastră v-ați alăturat luptei forțelor democratice antifasciste 
pentru pace, democrație și progres social, in timpul celui de-al do
ilea război mondial ați participat la lupta pentru răsturnarea dicta
turii militaro-fasciste și trecerea Romîniei de partea lagărului antihit
lerist.

Oamenii muncii din țara noastră văd în persoana Dv. pe emi
nentul om politic și de stat care, după 23 August 1944, a desfășu
rat o activitate plină de energie pentru înfrîngerea cercurilor reac
ționare, pentru înfăptuirea transformărilor democratice, pentru apă
rarea independenței patriei. Ați cîștigat stima celor mai largi stra
turi ale poporului nostru, ca slujitor credincios al intereselor patriei, 
ca militant neobosit pentru pace și prietenie între popoare, pentru 
prietenie și colaborare frățească cu țările lagărului democratic, în 
frunte cu Uniu.ea Sovietică.

Noi vă urăm, iubite tovarășe Groza, ani mulți de sănătate, feri
cire și muncă rodnică pentru dezvoltarea și întărirea Republicii 
Populare Romîne.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE MINIȘTRI
AI, AL

PARTIDULUI MUNCITORESC REPUBLICII POPULARE 
ROMIN ROMÎNEPREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

DECRET
pentru conferirea Ordinului Steaua Republicii Populare 

Romîne, clasa l-a, tovarășului dr. Petru Croza, 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la nașterea tovarășului dr. 

Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, pentru merite deosebite în opera de fău
rire și întărire a statului democrat-popular,

Prezidiul Mării Adunări Naționale a Republicii Populare Romî
ne decretează :

1. Se conferă Ordinul Steaua Republicii Populare Romîne, clasa 
I a, tovarășului dr. Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Populare Romîne.

Vicepreședintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale 

M. SADOVEANU 
București 6 decembrie 1954

Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale

A. BUNACIU



Din țara constructorilor comunismului

Organizația de partid a unui sovhoz 
de S. ȘVETOV

Organizația de partid a sovho
zului „Zernograd" din stepa Salsk, 
acordă o mare atenție muncii poli
tice de masă, in sovhoz ai fost cre
at un colectiv de agitatori, alcătuit 
din peste 50 persoane — comuniști 
și cei fără partid, care știu să ex
plice simplu și clar muncitorilor 
politica Partidului Comunist și a 
guvernului sovietic. Agitatori există 
în fiecare secție și fermă, în fieca
re sector de producție.

Secretarul biroului de partid, 
Ipolit Rudakov, ne-a prezentat doi 
agitatori — Șindrigolov, tatăl șt 
fiul. Amîndoi sînt comuniști. Ta
tăl, Gherasim Semionovici, este un 
om în vîrstă, așezat. El conduce 
grajdul. In convorbirile cu lucrăto
rii el se referă de cele mai multe 
or: la chestiuni curente El este 
ascultat totdeauna cu atenție pen
tru că știe să folosească cu price
pere un fapt mărunt, izolat, pentru 
a ajunge la generalizări largi, știe 
să vorbească despre poiitica parti
dului, despre hotărîrile partidului.

Fiul său, Nikolai Ghe-asimovici, 
fost luptător pe front, decorai cu 
ordinele Gloria și Steaua Roșie, 
este, plin de vigoare ; munca cloco
tește în el. Intr-un timp scurt el 
și-a însușit trei meserii: strungă- 
îia, tîmplăria și lăcătușeria. Cînd 
un asemenea agitator va chema pe 
muncitori să depășească norma, 
nimeni nu-1 va- întreba : dar tu o 
depășești ? întotdeauna cuvintele 
lui Nikolai Șindrigolov sînt înso
țite de fapte, de aceea convorbirile 
lui cu muncitorii sînt interesante 
și lasă urme adîn-ci în sufletul ce
lor eu care stă de vorbă.

Agitatori pricepuți s-au dovedit 
a fi și combirierul Alexandr Gne- 
riișev, de ia -secția 3-a, -învățătoa
rea Tatiana Miheeva, Grigori Bon
darev, directorul pepinierei silvice, 
și alții.

Cînd l-am rugat pe agitatorul 
Grigori Bodnarev să ne vorbească 
despre munca sa, el a scos un caiet 
gros: |

— Vedeți, acesta este jurnalul 
meu, pe care-1 țin de trei ani.

Jurnale asemănătoare au și cei
lalți agitatori. In caetu! lui Bonda
rev sînt notate temele convorbiri-, 
lor ziua cînd au fost ținute, între
bările care i-au fost puse. Temele 
convorbirilor sint foarte variate: 
dezvoltarea hoiticulturii și sarcini
le colectivului pepinierei silvice, 
desfășurarea muncilor de valorifi
care a pămînturilor înțelenite și vir
gine, aniversarea a cinci ani de la 
proclamarea R.P. Chineze și R.D. 
Germane etc.

îndrumarea agitatorilor de către 
biroul de partid constă în instrui
rea lor sistematică și în controlul 
activității lor. Formele de instruct 
taj sînt foarte variate: convorbiri 
personale ale secretarului sau or
ganizatorului de grupă de partid 
cu agitatorii, ascultarea dărilor de 
seamă ale agitatorilor la ședințele 
biroului de partid, consfătuiri ale 
agitatorilor. Agitatorii de la gospo
dăria centrală țin consfătuiri odată 
pe lună,. în cadrul cărora secretarul 
biroului de partid, Rudakov, le vor
bește despre sarcinile curente; tot
odată agitatorii fac schimb de ex
periență. Problemele muncii de a- 
gitație sînt adesea discutate la se- 
minariile organizatorilor de grupe 
de partid, după care organizatorii 
de partid, deplin edificați, fac in
structaj cu agitatorii din secțiile 
sovhozului.

Biroul de partid examinează în 
mod periodic dările de seamă ale 
organizațiilor de grupe de partid 
cu privire la desfășurarea muncii 
de agitație în secții. De regulă, la 
ședințele biroului sînt invitați și 
agitatorii. Observațiile (membrilor 

biroului de partid îi ajută să-și dea 
mai bine seama de rolul lor, să 
remedieze mai repede lipsurile în 
munca lor.

In sovhoz a fost creată și acti
vează cu succes o grupă de lectori, 
alcătuită din 17 persoane, în cea 
mai mare parte specialiști cu o 
bună pregătire politică. Conferin
țele sînt planificate de biroul de 
partid. Fiecare membru al grupei 
ține lunar o conferință sau două.

Un rol important în educarea po
litică a colectivului-îl are gazeta de 
perete. In sovhoz apare de opt ani 
ziarul „Inovatorul" — organ al bi
roului de partid, direcției și comite
tului sindical. Fiecare număr apare 
în 20 de exemplare, odată la cinci 
zile, iar în perioada însămînțărilor 
și strîngerii recoltei de grîne apare 
zilnic. Ziarul. „Inovatorul", care 
are vreo 40 de colaboratori-, infor
mează pe cititori despre desfășu
rarea muncilor în sovhoz, despre 
succesele obținute de fruntași, des
pre hotărîrile biroului de partid și 
comitetului sindical. In perioada 
însămînțărilor și strîngerii recoltei, 
ziarul publică rezultatele obținute 
de secții, de fiecare agregat de se
mănături și de combine. Totodată, 
„Inovatorul" critică -cu asprime pe 
cei care nu respectă disciplina 
muncii.

In afară de ziarul „Inovator" 
mai apare o gazetă de perete la pe
piniera silvică, iar comsomoliștii 
de la secția Nr. 2 editează gazeta 
de perete „Legumicultorul".

Sub conducerea biroului de par
tid desfășoară o muncă importantă 
c'ubul sovhozului. Muncitorii și 
funcționarii sovhozului au posibili
tatea să asculte aici o conferință, 

' să vizioneze un film, să activeze în 
.cadrul cercurilor artistice de ama
tori. Prezentarea filmelor științifi- 
co-populare este însoțită de confe
rințe țintite de obicei- de ingineri, 
de zootehnicianul șef, de inginerul- 
ameliorator silvic, de medic și de 
alți specialiști. Colectivul artistic 
de amatori, alcătuit din 70 persoa
ne, dă adesea- spectacole la club și 
în secții. In perioada însămînțări
lor și strîngerii recoltei, grupa de 
agitatori a organizat direct pe 
cîmp conferințe, convorbiri, con
certe, a editat foi „fulger".

In secții au fost amenajate col
țuri roșii, unde în timpul liber mun
citorii pot citi ultimele ziare și re
viste, pot juca șah, table, domino.

Biblioteca sovhozului .numără în 
fondul ei de cărți 8.000 de volume. 
Aici se organizează conferințe cu 
cititorii, simposioane, expoziții de 
cărți.

In octombrie, biroul de partid a 
ascultat darea de seamă a respon
sabilului clubului și a recomandat 
conducerii clubului să intensifice 
popularizarea experienței înaintate, 
a cunoștințelor din domeniul știin
țelor naturii, să completeze colec
tivul artistic de amatori cu noi e- 
lemente. S-a hotărît să se reorga
nizeze o trecere în revistă a mun
cii cultural-educative, ceea ce va 
contribui desigur ia înviorarea ac
tivității clubului, a bibliotecii și a 
colțurilor roșii

Noi rase de vite cornute
Gospodăriile de stat pentru creș

terea animalelor de rasă din Uniu
nea Sovietică duc o muncă intensă 
pentru îmbunătățirea calității de 
rasă a cirezilor. In ultimul timp 
s-a obținut două noi rase de vite 
cornute mari: cu pete negre și cu 
pete galben deschis.

Pentru obținerea rasei de vite cu 
pete negre s-a lucrat aproape 
25 ani. Ea a fost obținută prin în
crucișarea vitelor locale siberiene 
cu vacile din rasa ostpriză. Ca ur
mare a selecționării minuțioase 
din generație în generație, cantita
tea de lapte a vitelor a crescut. Va
cile din această rasă dau de la 
5 300—6.400 kg de lapte pe an, iar 
de la unele se obțin chiar peste 
10.000 kg.

Vitele din noua rasă sînt larg 
lăspîndite în colhozurile și sovho
zurile din Urai, Siberia și regiuni
le zonei fără cernoziom.

Vacile cu pete galben deschis 
au fost obținute în urma încruci
șării vacilor din rasa Siementhal 
cu cele locale. Cantitatea medie de 
lapte pe care o dau ele la mul
se are este de 5.000 kg pe an, cu 
un procent de grăsime de 4%. A- 
ceste vaci sînt răspîndite în Ucrai
na, Orientul îndepărtat și regiu
nile centrale ale U.R.S.S.

Instituțiile culturale 
în satele din Lituania 

Sovietică
In localitățile rurale din R.S.S. Li

tuaniană crește numărul instituții
lor culturale. In raionul Șilutsk, în 
trecut unul din colțurile cele mal 
părăsite ale Lituaniei burgheze, u- 
nica instituție culturală era, un ci
nematograf instalat într-o baracă 
a. centrului județean. In prezent, în 
răion sînt 58 săli de lectură, 19 
biblioteci, 4 cluburi, 3 cinematogra
fe fixe, și cîteva caravane cinema
tografice.

Creșterea rapidă a numărului de 
instituții culturale este caracteris- 
t'că pentru toate raioanele sătești 
ale Lituaniei. In prezent, populația 
acestor raioane are la dispoziție 
3.300 cluburi — săli de lectură, 
peste 600 cluburi și case de cultu
ră, peste 400 instalații de cinema
tograf și 1.200 biblioteci, ale căror 
fond de cărți numără peste 4 mi
lioane- volume. (Agerpres)

Lucrări
de reținere a zăpezii

Iarna aceasta, colhozurile din 
Țara Sovietică vor efectua lucrări 
cie reținere a zăpezii pe zeci de 
milioane de hectare. Datorită aces
tei metode agrotehnice de acumu
lare a umezelii în sol se obține un 
mare spor de recoltă. La cereale, 
de pildă, acest spor este de 1, 5-3 
chintale la hectar.

In nordul țării, în regiunile cen
trale și în Siberia, unde au și că
zut mari cantități de zăpadă, col
hozurile au început lucrările de re
ținere a zăpezii. Pe cîmpuri se in
stalează paravane speciale făcute 
din seînduri, paie, nuiele, trestii. 
Pentru iarnă se confecționează mi
lioane de astfel de paravane.

O metodă eficace de reținere a 
zăpezii sînt așa-numitele semănă
turi în culise, metodă care a și fost 
aplicată pe sute de mii de hectare. 
Pe cîmpurile ocupate cu diferite 
culturi, se seamănă primăvara, la 
distanță de cîțiva metri, perdele de 
porumb, floarea soarelui sau muș
tar. Toamna, după strîngerea re
coltei, tulpinile lor înalte sînt lă
sate pe cîmp. Iarna, ele constituie 
un bun paravan care nu lasă să se 
împrăștie de pe cîmp zăpada spul
berată de vînt.

(Agerpres).

Răspuns la întrebările cititorilor

Ce scop au asociațiile de producție agricolă
Numeroși țărani muncitori din 

comunele Cricău, Sîntimbru, Oar
da de Jos și altele s-au adresat zia
rului nostru cu următoarea între
bare :

Ce scop au asociațiile de pro
ducție agricolă ?

Răspuns:
Ca o sarcină de seamă reieșită 

din proiectul Directivelor Congre
sului al Il-lea al partidului cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2—3 ani este acordarea 
de sprijin pentru înființarea de a- 
sociații pentru cultura sfeclei de 
zahăr, cultura tutunului, legume
lor etc.

Asociația de producție agricolă 
are drept scop obținerea unei pro
ducții sporite prin aplicarea meto
delor agrotehnicei înaintate și fo
losirea pe scară cît mai largă a 
mașinilor și tractoarelor în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de viață a 
membrilor asociației.

Aceste asociații, în care țăranii 
muncitori consimt să se înscrie de 
bună voie, sînt organizate pe 
lîngă cooperativele comunale de 
consum, iar țăranii muncitori care 
intră în asociații păstrează dreptul 
de proprietate individuală asupra 
pămîntului cultivat în cadrul aso
ciației, asupra inventarului lor 
agricol și asupra producției ob
ținute. Asociațiile simple de pro

întovărășirile agricole se întăresc
Sprijiniți și îndrumați de către 

organizația de bază, întovărășiți! 
din satul Bucerdea Vinoaisă au 
popularizat larg rezultatele obți
nute de ei în acest an. Producția 
de peste 1.000 kg. grîu la hectar și 
2.000 kg. de porumb, a întărit și 
mai mult convingerea în rîndul ță- 
rănilor muncitori cu gospodării in
dividuale despre superioritatea 
muncii mecanizate pe suprafețe în
tinse.

In urma rezultatelor obținute și 
a muncii politice desfășurate, de 
curînd s-au mai înscris în întovă

Să întărim continuu munca de difuzare a presei

Premierea unor
Zilele acestea, secția raională de 

difuzare a presei a. organizat o 
consfătuire la care au participat un 
însemnat număr de difuzori volun
tari din oraș. Cu acest prilej, 
au fost evidențiați un număr mare 
de difuzori voluntari, ca cei de Ia 
cooperativa „Progtesul", I.I.V.P.A. 
din Alba-Iulia și alții, care s-au

La Zlatna ziarele
In ultimul timp, munca de difu

zare a presei în sectorul Zlatna se 
desfășoară în condițiuni cu totul 
necorespunzătoare. Ziarele ajung 
la cititori cu o întîrziere, uneori, de 
3—4 zile și în multe cazuri citito
rul primește ziarele de pe o săptă- 
mînă toate odăiță. Sînt a,poi dese 
cazurile cînd ziarele deși sosesc 
pînă la ora 12, nu sînt trimise a- 
bonaților decît a doua zi. De ase
menea, la cele două chioșcuri de 
vînzare liberă, ziarele ce sosesc la 
ora 12, din lipsa de răspundere a 
oficiului poștal Zlatna (diriginte 
tov. Cristescu) sînt puse în vîn
zare cu 4—5 ore mai tîrziu, fapt ce 
produce mari nemulțumiri în rîn
dul cititorilor.

Cauzele acestor lipsuri pornesc 
de cele mai multe ori din modul 
birocratic în care înțeleg să mun
cească unele organe poștale și de 
la C.F.R. Așa, bunăoară, diminea
ța cînd sosesc ziarele de la Bucu
rești cu expresul, personalul de 

ducție agricolă sînt forme simple 
dc cooperare, în care țăranii mun 
citori își unesc în întregime sau 
parțial terenurile în vederea u- 
nei mai bune folosiri a ma
șinilor agricole și a aplicării me
todelor agrotehnice înaintate, pen
tru obținerea de recolte sporite. De 
asemeni, membrii asociației, prin 
contribuție comună și sprijinul coo
perativei de consum, pot face îmbu
nătățiri terenului lor prin diferite 
lucrări de îndiguire, drenaje, sis
tem de irigare, etc.

La lucrările agricole în cadru! 
asociației, țăranii muncitori pot 
folosi și mașinile agricole de la 
S.M.T., centrul de închiriat unel
te și mașini agricole al cooperati
vei, precum și cele ale întreprin
derilor contractante.

Membrii asociați care ajută al
tora la executarea diferitelor munci, 
primesc plata stabilită între ei prin 
bună învoială.

Avantajele mari pe care le pre
vede hotărîrea Consiliului de Mi
niștri cu privire la contractarea 
sfeclei de zahăr și condițiunile 
existente în raionul nostru face ca 
tot mai mulți țărani muncitori să 
ceară înființarea de asociații de 
producție agricolă. O astfel de aso
ciație de producție agricolă pentru 
cultivarea sfeclei de zahăr a tost 
înființată și în comuna Vințul de 
Jos.

rășirea din Bucerdea încă 30 de 
familii, crescînd astfel cu încă 16 
hectare suprafața de teren a aces
teia. Printre primii care s-au în- 

' scris sînt țăranii muncitori Florea 
Hie 1. Ion, Nistor N., Nistor L, Tru- 
ța Traian 1. I„ Teodorescu A., Tri
tan Lucreția și alții.

Ca urmare a rezultatelor bune 
obținute de întovărășirile din raion, 
numărul noilor înscriși a crescut 
cu peste 70 de familii și în Cricău, 
Ighiu, Galda de Jos, Pețelca, Alba- 
Iulia: și altele.

difuzori fruntași
preocupat de difuzarea presei și de 
mărirea continuă a numărului de 
abonamente la presa centrală și 
locala.

Pentru activitatea depusă, ei 
au fost premiați cu diferite obiec
te, ca stilouri, creioane automate, 
trening, serviete, etc. .

nu ajung la timp
Zlatna este plecat, iar ziarele pe 
lîngă că sosesc cu o zi întîrziere 
de la București, mai trebuie si 
stea și 1a. Alba-Iulia pînă a doua 
zi. Acest lucru este cu atît mai re
voltător cu cît nici cu trenul care 
pleacă seara la Zlatna, ziarele nu 
sînt expediate. Principala lipsă în 
direcția bunei difuzări a presei o 
poartă în primul rînd stația C.F.R. 
Alba (șeful stației tov. Filip Gh.) 
care, deși cunoaște situația, n-a 
luat măsuri pentru ca personalul 
de Zlatna să plece numai după ce 
a sosit expresul. De asemenea, nici 
secția de difuzare Alba (responsa
bil tov. Dumitriu N.) și oficiul poș
tal (diriginte tov. Oarga) nu au 
dovedit nici o preocupare în rezol
varea acestei probleme atît de im
portantă.

Oamenii muncii din \iirecția Zlat- 
nei cer pe bună dreptate ca să fie 
luate toate măsurile pentru a se 
asigura sosirea la timp a ziarelor 
la cititori.



Să dăm toată
Biroul Comitetului raional de 

partid Alba, a analizat de curînd 
într-o ședință a sa, felul cum se 
desfășoară învățămîntul de partid 
în raion.

Referatul prezentat și discuțiile 
purtate pe marginea acestuia au 
subliniat că în urma măsurilor lua
te de Comitetul raional de partid 
pe baza Hotărîrii C.C. al P.M.R. 
cu privire la învățămîntul de par
tid, învățămîntul de partid în, ra
ionul nostru s-a deschis în acest an 
școlar în condițiuni mai bune de- 
cît în anii precedenți. Față de anul 
de învățămînt precedent, numărul 
propagandiștilor a sporit cu 30 
de tovarăși, iar nurhărul membri
lor și nemembrilor de partid cu
prinși în cercuri și cursuri a cres
cut cu 450 de tovarăși. Comitetul 
raional a vegheat ca încadrarea în 
învățămîntul de partid să se facă 
pe baza aplicării principiului dis
cutării individuale cu fiecare mem
bru de partid pentru a ține seamă 
de dorința și pregătirea acestora.

Marea majoritate a cercurilor și 
cursurilor și-au început activitatea 
și sînt la curent cu ținerea lecțiilor, 
cum sînt, de pildă, cele de la I.C.T., 
întreprinderea Zlatna, întneprinde- 
rea „Gh. Doja“, Depoul C.F.R. Te- 
iuș, întreținere C.F.R. Alba-Iuli.a, 
în comunele Vințul de Jos, Mihalț, 
Ighiu și altele. Sînt unele cercuri 
și cursuri care încă nu și-au înce
put activitatea din cauză că propa-, 
gandiștii au fost antrenați în alte 
sarcini, iar organizațiile de bază 
n-au acordat tot sprijinul pentru 
mobilizarea cursanților.

Cercurile și cursurile din G.A.S. 
Galda de Jos, satele Obreja, Țel
na, Sîntimbru, precum și cele con
duse de propagandiștii Baksi Gheor- 
ghe, Ruja Ion, și alții, au rămas 
mult în urmă cu predarea lecțiilor.

Faptul că cursanții neglijează 
munca lor de studiu se datorește 
în multe cazuri și exemplului ne
gativ pe care îl daiu unii mem
bri de partid cu munci de răspun
dere care pe lîngă faptul că ei în
șiși nu participă, nu creează nici 
condiții celorlalți tovarăși pentru 
a participa la studiu. Asemenea 
cazuri pot fi întîlnite la multe în
treprinderi și instituții, cum sînt la 
U.R.C.C., Sfatul popular raional, 
I.I.V.P.A., cooperativa din Zfatna, 
C.F.R. Mișcare Alba-Iulia, și 
.altele.

Intîlnire cu scriitorul Dumitru Mircea
Membrii cenaclului literar „Ion 

Budai Deleanu” din orașul'nostru 
au trăit o zi fericită. In mijlocul 
lor a venit scriitorul Dumitru Mir
cea, Laureat al Premiului de Stat. 
pentru a le da îndrumări în dome
niul creației literare, pentru a se 
interesa de felul cum se destășoa- 
ră activitatea cenaclului literar.

Tineri și vîrstnici, membrii ai 
acestui cerc s-au adunat în seara 
zilei de 4 decembrie pentru a sta 
de vorbă cu scriitorul, ascultîndu-' 
sfaturile pe care le-a dat în tot tim
pul cît a. fost oaspetele nostru. Ti
nerii care nu-1 cunoșteau decît din lu
crările iui publicate, au avut oca- 
zia să vorbească cu el, să discute 
fel și fel. de probleme legate de 
creația literară.

După ce scriitorul s-a interesat 
de viața cercului, a trecut împreu
nă cu membrii lui la discutarea u- 
nor producții literare. Astfei tțnă- 
ra prozatoare Banciu Natalia a ci
tit fragmente din basmul „Izvoraș 
și lăcrămioara” — basm pe care 
l-a scris în ultimul timp și asupra 
căruia s-au purtat ample discuții

VIAȚA DE PARTID

atenția învățămîntulul de partid
Sînt unii tovarăși cu munci de 

răspundere, ca tovarășii Mureșan 
Grigore, Andreoaia Costache, Scri- 
eru Cornelia, Beleny Emil, Groza 
Augustin, Dușan Miron, Muntean 
Vasile, Simescu Gh., Sima Euse- 
biu, Fara I., precum și alții de Ia 
întreprinderile „Simion Bărnuțiu” 
și „Horia”, cooperativa „Progre
sul' cooperativa ,.30 Decembrie” de 
la Liceu! de băieți și de fete etc, 
care nu participă la învățămîntul 
de partid.

In ce privește asigurarea calită
ții învățământului de partid s-au 
obținut unele rezultate prin aceea 
că propagandiștii au fost pregătiți 
cu regularitate asupra lecțiilor din 
program, ținîndu-se conferințe 
și referate pe diferite teme pentru 
a-i ajuta să înțeleagă mai bine pro
blemele de bază ale programului. 
Sînt propagandiști care, lipsiți de 
răspunderea față de sarcina ce li 
s-a încredințat, se eschivează de 
la pregătire pe diferite motive, 
cum fac de obicei tov. Capră Hris- 
tache, Ursu Ion, Bașnău Constan
tin, Bădescu Lăpădat, Florea Par- 
tenie și alții, dar care n-au fost 
trași la răspundere de către orga
nizațiile de partid din care fac 
parte.

Din această cauză unii propa
gandiști nu reușesc să asigure un 
conținut ridicat activității cursuri
lor, strîns legat de sarcinile curen
te ale organizațiilor de bază.

In legătură cu desfășurarea în- 
vățămîntului de partid, atît refera
tul cit și discuțiile au scos în evi
dență în mod deosebit lipsa birou
rilor organizațiilor de bază, care 
nu în suficientă măsură au contro- 
trolat și îndrumat în munca de stu
diu pe propagandiști și cursamți, 
lipsă de care se face vinovat în 
primul rînd tov. Lăncrăjan I., care 
nu a îndrumat instructorii Comi
tetului raional să dea tot ajutorul 
organizațiilor de bază în această 
problemă. De asemenea, Secția de 
propagandă și agitație a Comitetului 
răional de partid, nu a studiat toate 
posibilitățile pentru a crea cercuri și 
cursuri pe măsura cerințelor spo
rite ale membrilor de partid din 
raion și n-a îndrumat activiștii Sec
ției în vederea recrutării propagan
diștilor necesari.

făcînd ca ședința să devină inte
resantă. Scriitorul Duroilru Mircea, 
a arătat în concluziile sale că acti
vitatea de viitor a cenaclului lite
rar trebuie desfășurată pentru atra
gerea unui număr cît mai mare de 
tineri și vîrstnici din rîndul oa
menilor muncii, în vederea dezvol
tării literaturii și artei în orașul 
și raionul nostru. Printre alte mă 
suri de îmbunătățire a activității 
cenaclului, biroul a hotărît ca în 
lunile viitoare, în raion să se țină 
seri literare urmate de programe 
artistice în care se vor citi lucrări 
ale membrilor cenaclului și ale 
scriitorilor din patria noastră, să 
organizeze prezentări de cărți la 
sate și în întreprinderi, ia,r în cursul 
trimestrului I și II din 1955 să or
ganizeze întîlniri între scriitori și 
cititori.

Participarea scriitorului Dumitru 
Mircea in mijlocul membrilor eena 
cîului literar a constituit un pre
țios ajutor în activitatea cenaclu
lui, iar membrii cenaclului sînt hotă- 
rîți să muncească pentru a pune în 
practică învățăturile primite cu 
ocazia acestei prețioase întîlniri.

Nici cabinetul de partid (direc
te r tov. Pășteanu Victor) n-a spri
jinit suficient pe. teren activitatea 
cercurilor și cursurilor.

De toate aceste lipsuri se face în 
primul rînd vinovat tov. Staicu 
Petru șeful secției de propagandă 
și agitație a Comitetului raional de 
partid, care nu a- exercitat un con
trol și o [îndrumare temeinică și asu
pra cabinetului de partid, pen
tru a preveni lipsurile ce s-au ma
nifestat în activitatea colectivului 
de la cabinet. Nici tov. Gliga Emil, 
secretar al Comitetului raional de 
partid cu problemele de propagan
dă și agitație, nu a controlat în 
suficientă măsură și nu a tras la 
răspundere pe cei ca-e au dovedit 
delăsare sau au manifestat o sub
apreciere a muncii de studiu

Participante, la discuții au criti
cat faptul că referatul s-a ocupat 
în mică măsură de conținutul pro
pagandei. Astfel n-« lost scos în 
evidență în mod suficient felul cum 
se dezbat problemele principale 
■din programul de lecții, dacă ele 
se predau în strîhsă legătură cu 
sarcinile concrete ale partidului 
nostru etc.

Pentru înlăturarea lipsurilor din 
învățămîntul de partid este nece
sar a se organiza consfătui"i care 
să ducă la lichidarea rămînerii în 
urmă în munca de studiu a unor 
membri și candidați de partid. Vor 
trebui combătute cu toată aspri
mea cazurile de delăsare și pe ar 
cei membri de partid cu munci de 
răspundere care neglijează studiul 
și nu crează toate condițiile bunei 
desfășurări a învățămîntului de 
partid.

Vor trebui antrenați cei mai ridi
cați membri de partid care să țină 
cu regularitate expuneri în adu
nările deschise ale organizațiilor 
de bază pe teme politice interne și 
internaționale, în scopul cuprinde
lii masei membrilor și cahdidați- 
lor de partid în munca de ridicare 
a nivelului politic și ideologic, acolo 
unde nu funcționează cercuri și 
cursuri de partid.

Aplicarea Hotărîrii adoptate de 
biroul Comitetului raional de par
tid cu acest prilej, de către toate 
organizațiile de bază din raion, va 
duce la ridicarea nivelului calității 
învățămîntului de partid la înălți
mea sarcinilor actuale trasate de 
partid.

Colectiviștii din Țelna 
au împărțit veniturile

Duminica trecută, în gospodăria 
colectivă „Viață . Nouă” dm satul 
Țelna, a fost o adevărată sărbătoare. 
In această zi, munca de peste an 
a colectiviștilor, a adus în casele 
acestora bucurie și belșug.

Cele 2,550 kg. grîu, 4 kg. porumb, 
0.270 kg. floarea soarelui, 0,300 li
tri vin, 2,50o kg. fîn, etc., cuvenite 
pentru o zi-muncă, a ,dat posibili
tate harnicilor colectiviști să ducă 
acas.a însemnate cantități de pro
duse. Așa, de pildă, colectivistul 
Giurgiu Nicolae, cu cei 2 membri 
în familie, pentru cele 632 zile- 
muncă efectuate a primit 1.612 kg. 
giîu, 2.528 kg. porumb, 170 kg. 
floarea soarelui, 190 litri vin, peste 
3.0u0 kg. furaje și alte produse, ca 
brînză, lînă, etc.

Ca urmare a muncii depuse, pen
tru cele 600 zile-muncă, colectivis
tul Mărginean Gheorghe cu fami
lia. a dus acasă peste 7.000 kg. di
ferite produse agricole. Asemenea 
lor au mai primit importante canti

tăți de produse și colectiviștii Tat 
Vasile, Marica Vasile și alții.

Pentru pace și securitate în Europa
Pacea — o cauză scumpă
Orice om cinstit din patria noas

tră, toți acei ce iubim libertatea, 
viața fericită și luminoasă pe care 
o trăim alături de familiile noas
tre sîntem conștienți că pacea este 
cauza cea mai scumpă a popoare
lor. Suferințele îndurate în cel de 
al doilea război mondial dezlăn
țuit de Hitler și generalii lui, ne 
amintesc că nici un om cinstit nu 
poate și nu trebuie să rămînă indi
ferent de faptul că imperialiștii a- 
mericani și cercurile războinice din 
Anglia și Franța fac sforțări dis
perate pentru reînvierea aceluiași 
militarism german care cu 15 ani 
în urmă a aprins focul nimicitor 
al războiului în Europa. Poporul 
nostru vrea, ca alături de alte po
poare, să trăiască în pace. De a- 
ceea, alături de întregul nostru po
por muncitor, muncitorii din între
prinderea noastră au urmărit cu 
interes- deosebit lucrările conferin
ței de la Moscova. Atît cuvîntările 
rostite cît și Declarația adoptată 
la conferință oglindesc gîndurile și

Impotriya militarismului —
Au trecut numai 10 ani de la ter

minarea războiului. Negustorii de 
moarte de peste Ocean, se grăbesc 
să organizeze un nou măcel. Pen
tru aceasta ei au nevoie de carne 
de tun. Popoarele din apusul Euro
pei nu vor însă să moară pentru 
visul nebunesc de dominație mon
dială a monopoliștilor americapi. 
Reînarmarea Germaniei occidentale 
este însă considerată de pretenden- 
ții la „gloria” lui Hitler, ca o eta
pă necesară în pregătirea războiu
lui. Punerea din nou pe picioare a 
monstruosului Wehrmacht hitle- 
rist, înseamnă a crea în inimai Eu
ropei un butoi de pulbere. De 
două ori popoarele au fost cotro
pite de militarismul german. Ele nu 
pot admite o a treia năvală din 
partea acestuia împotriva popoare
lor iubitoare de pace.

Conferința de la Moscova a spus 
un hotărît „Nu” reînarmării Ger-

Colțul pomicultorului

Apărarea pomilor contra iepurilor
In fiecare toamnă și iarnă se 

înregistrează în raion stricăciuni 
seiioase cauzate pomilor de către 
iepuri. In scopul îndepărtării aces
tor neajunsuri, este de 6 mare im
portanță luarea a o serie de mă
suri preventive, care se pot face cu 
posibilități locale, de care dispune 
fiecare pomicultor. Este vorba de 
confecționarea de garduri, apără
tori individuale sau protejarea po
milor prin mijloace chimice, care 
prin gustul și mirosul lor neplăcut, 
fac ca iepurii și alte rozătoare să 
nu atace pomii.

Gardul este mijlocul cel mai po
trivit de apărare a plantațiilor 
contra iepurilor. Un gard bun con 
fecționat în acest scop trebuie să 
fie înalt și des astfel ca iepurii să 
nu poată sări sau intra în livadă. 
Este indicat ca gardurile de soîn- 
dură să fie căptușite, iar în partea 
de jos să fie prevăzute cu un fir de 
sîrmă ce trebuie îngropat la 20 
cm. în pămînt. De asemenea, în 
partea de sus sîrma să fie prinsă 
în cuie de gard.

Apărători individuale. In cazul 
eind numărul poni'lor e prea mic, 
vom face în jurul fiecărui pom cîte 
o apărătoare individuală. Aceste 
apărători pot fi făcute din sîrmă 
împletită în ochiuri sau șipci (la
țuri). In cazul , cînd vom face apă

tuturor oamenilor cinstiți
voința noastră a tuturor celor ce 
iubim pacea.

Mă gîndesc la acele zile grele 
ale războiului, la mizeria și foa
metea pe care am îndurat-o, lai 
chinurile familiei, la teroarea în
durată sub ocupația hitleristă și 
nu pot să nu-mi ridic glasul meu 
plin de mînie către acei ce vreau 
să ducă omenirea într-un nou mă
cel. Și asemenea glasuri se fac 
auzite pretutindeni din rîndul tu
turor popoarelor iubitoare de pace, 
care sînt hotărîte să dea o ripostă 
zdrobitoare acelor ce vor încerca să 
le tulbure liniștea.

Noi, oamenii muncii din raion, 
aprobăm cu toată căldura Declara
ția conferinței de la Moscova și 
sîntem hotărîți să obținem noi vic
torii în munca pașnică de constru
ire a socialismului, conștienți fiind 
căci. în felul acesta contribuim la 
victoria cauzei păcii.

MOCANU TRAIAN
mecanic ia Depoul C.F.R. Teiuș

pentru securitate colectivă
maniei. In locul ratificării acordu
rilor de ,1a Paris, popoarele și gu
vernele să discute propunerile so
vietice pentru organizare^ securi
tății colective în Europa. Unifica
rea Germaniei poate fi realizată 
prin acorduri. Dar în cazul că se 
părăsește calea păcii și se ratifică 
acordurile de la Paris, popoarele 
nu pot rămîne. cu mîinile în sîn. 
Ele au dreptul și sarcina istorică 
de -a lua. măsuri corespunzătoare 
pentru a-și apăra perspectiva dez
voltării pașnice, cuceririle lor so
cialiste Și viitorul lor. De aceea, eu 
sînt cu totul de.acord cu Declara
ția conferinței de la Moscova și sînt 
alături de toți iubitorii de pace, 
în lupta pentru a bara calea războ
iului, și a realiza securitatea* colec
tivă în Europa.

DEMCO NICOLAE.
președintele Comitetului de luptă 

pentru pace al raionului Alba

rători din sîrmă, acesta se vor fixa 
de tutore sau de șipci și se vor 
înfige în pămînt. înălțimea aces
tor apărători trebuie să lie de la 
1,20—1,50 cm. Dacă apăraturile le 
vom face din șipci, atunci acestea 
vor fi legate una. lîngă alta de tu
tore și înainte de înfigere în pâ- 
mînt le vom impregna sau unge 
cu carbolineum pentru a fi ferite 
de intemperii sau de rozătoare.

Pe lîngă aceste sisteme, ponticul- 
tarii mai obișnuiesc să lege pomii 
cu tulpini de floarea soarelui, ceti 
nă, paie, papură, etc. Aceste apă
rători pe lîngă că prezintă deza
vantajul că nu sînt rezistente, u 
nele din ele, ca cele de paie și pa
pură, oferă condiții de adăpostire 
a diferitelor insecte vătămătoare, 
sau a unor rozătoare care cauzează 
stricăciuni pomilor.

Mijloacele chimice. Cu mult suc
ces se întrebv’nțeazâ anumite pre
parate chimice, care au un gust 
sau miros ce îndepărtează iepurii 
de pom, ca carbolineum, petrol, ele. 
De asemenea văruitul repetat al 
pomilor, sau ungerea acestora cu 
un amestec -le sînge de vilă și bă
legar, sau lut, împiedică într-o 
mare măsură roaderea pomilor de 
către iepuri.

Ing. LIPOVAN TEOFIL



Interesele tuturor popoarelor Europei 
cer împiedicarea reînvierii militarismului german !

Glasul puternic al poporului sovietic
MOSCOVA (Agerpres). — TASSpentru a apăra omenirea de prî

Din trecutul de luptă al clasei muncitoare

13 DECEMBRIE 1918

transmite :
Pe întreg cuprinsul Țării. Sovie

tice au loc numeroase adunări șl 
mitinguri la care participă munci
tori, colhoznici, intelectuali. Oa- 
tnenii sovietici sprijină în unani
mitate declarația semnată la con
ferința de la Moscova a țărilor eu
ropene. Ei aprobă în întregime , ho- 
tărîrea statelor iubitoare de pace 
de.a-și uni eforturile și de a între
prinde măsuri menite să opună 
forțelor agresive ale blocului mili
tar al puterilor occidentale forța 
unită a statelor iubitoare de pace 
în interesul asigurării securității 
lor.

Peste 1.500 de persoane s-au a- 
dunat în aula Universității din 
Moscova de pe colinele Lenin la 
mitingul consacrat rezultatelor 
conferinței de la Moscova a țări
lor europene pentru asigurarea pă
cii și securității în Europa.

întregul popor sovietic, popoa
rele țărilor lagărului democrat, în
treaga omenire iubitoare de pace 
au întîmpinat cu profundă mulțu
mire declarația adoptată la confe
rință, a spus în cuvînlarea sa do
centul S. Andreenko. Oamenii so
vietici nu își vor precupeți efortu
rile pentru a apăra cauza păcii,

Planul reînvierii
VARȘOVIA (Agerpres). — Po

porul polonez salută și aprobă căl
duros declarația adoptată la confe
rința țărilor europene, care a avut 
loc la Moscova. Pe întreg cuprin
sul țării se desfășoară mitinguri și 
adunări, ai căror participanți se 
pionunță cu hotărîre împotriva po
liticii puterilor occidentale îndrep
tate spre reînvierea militarismului 
german.

Participanții la un mare miting 
care a avut loc la Cracovia au a- 
doptat în unanimitate o rezoluție 
în care se spune : „Sîntem ferm so
lidari cu politica de pace a statului 
nostru, ai cărui reprezentanți la 
conferința de la Moscova, împreu
nă cu reprezentanții altor state iu
bitoare de pace, au adoptat o de
clarație care are o uriașă însemnă
tate pentru asigurarea păcii și se
curității în Europa '.

Tineretul vest-german luptă împotriva militarizării 
Germaniei occidentale

BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
In clădirea primăriei din Solin

gen, Germania occidentală, a avut 
loc un miting de masă al tineretu
lui la care au participat 1.500 de 
reprezentanți din partea a 11 orga
nizații de tineret.

Participanții la miting și-au ex
primat hotărîrea de a lupta împo
triva remilitarizării Germaniei oc-

Demisia guvernului
TOKIO (Agerpres). — Agențiile 

de presă anunță demisia guvernu
lui japonez condus de Shigeru Io- 
șida. Potrivit știrilor sosite din To
kio, cabinetul japonez a luat aceas
tă hotărîre în dimineața de 7 de
cembrie fără a mai aștepta dezba
terile parlamentare programate 
pentru după amiaza aceleiași zile, 
cînd guvernul trebuia să înfrunte 
o moțiune de neîncredere propusă 
de partidele de opoziție.

Se știe că în ultimul timp, ca 
urmare a creșterii nemulțumirii 
populare provocate de criza econo
mică gravă prin care trece Japonia 
și de politica pro-americană a pre- 
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mejdia unui nou răzb’oi distrugă
tor.

Numeroasele mitinguri care au 
avut loc în fabricile și uzinele din 
republicile baltice s-au transformat 
într-o puternică manifestare a po
poarelor eston, leton și lituanian 
pentru pace și prietenie între toate 
popoarele, pentru! înlf.ărirea conti
nuă a puterii Țării Sovietice.

Emoționantă a fost cuvîntarea 
vestitului miner sovieti^ Nikolai 
Serbinovici, care a luat cuvîntul la 
mitingul muncitorilor de la mina 
Nr. 1 „Cei de pe Celiuskin", din 
Donbas.

— M-am întors de cur.înd din 
Republica Populară Romînă, a 
spus el. Acolo am văzut un popor 
liber care își făurește o viață paș
nică și este ferm hotărît, ca și ce
lelalte popoare din lagărul păcii și 
socialismului, să apere această via
ță de atentatele oricăror agresori. 
Noi dorim să trăim în pace, dar 
dacă vom fi obligați, sîntem gata 
să ne apărăm și să nimicim forțele 
agresiunii 1

Din Stalingrad, Minsk, Vilnius, 
Sverdlovsk, • Tașkent și numeroase 
alte orașe și sate din U.R.S.S. so. 
seșc știri care arată că oamenii so
vietici aprobă cu căldură hotarîrile 
conferinței europene de la Moscova.

Wehrmachtului trebuie zădărnicit
Participanții la mitingul care a 

avut loc în orașul Czehanow au 
piotestat cu hotărîre împot’iva 
încercărilor de a reînvia armata 
vest-germană.

Profund convins de justețea, cau
zei noastre drepte, a declarat la 
miting A. Iwanicki, locuitor din 
Czehanow, mă alătur hotărîrilor 
conferinței de. la Moscova. Planuri
le militariste ale imperialiștilor a- 
mericani și planul reînvierii milita
rismului german trebuie zădărni
cite.

Un miting de protest împotriva 
înarmării Germaniei occidentale a 
avut loc de asemenea pe șantierul 
de construcții navale „Comuna din 
Paris" din Gdynia, la o serie de în- 
tieprinderi din Poznan, Lublin, 
Lodz, precum și în numeroase ora
șe și sate din Republica Populară 
Polonă.

cidentale, împotriva recrutării ti
neretului în armata vest-germană 
în curs de refacere.

Participanții la miting au adop
tat în unanimitate un apel adresat 
deputaților din Bundestag, prin 
care li se cere să nu ratifice acor
durile de la Paris și să examineze 
toate posibilitățile unei reunificări 
pașnice a Germaniei.

j a ponez
mierului Ioșida, poziția guvernu
lui japonez devenise tot mai ne
sigură. In urma recentei călătorii 
întreprinse de primul ministru în 
străinătate și în special a încheierii 
unor acorduri economice înrobitoa
re cu S.U.A., cercurile politice ja
poneze au luat poziție împotriva 
guvernului, cerînd 'cu tot mai mul
tă insistență demisia lui Ioșida. De 
curînd, un mare număr de depu- 
tați ai partidului guvernamental 
— partidul liberal — au demisio
nat din partid constituind o nouă 
grupare politică de opoziție față de 
regimul Iui Ioșida.

Noi angajamente în muncă
BUDAPESTA (Agerpres). — 

M.T.I.
Poporul ungar a primit cu viu 

interes și cu mare satisfacție de. 
clarația comună a statelor partici
pante la conferința de Ta Moscova. 
Muncitorii de la secția laminoare 
a combinatului metalurgic „Mâfyâs 
Rakosi", după ce au citit șr au dis
cutat declarația comună, și-au 
luat noi angajamente în muncă.

Inginerul Mihâly Solymos din 
Tațtabjariyă, președintele comitetu
lui local al Frontului popular pa
triotic, a declarat: Această decla
rație arată nu numai pericolul care 
amenință pacea. Europei ei și sco
pul pentru care toate popoarele — 
deci și poporul ungar — trebuie să 
lupte pentru menținerea păcii. Mi
nerii din Tatabănya n-au uitat cri
mele comise de fasciștii germani. 
Ei își amintesc de asasinarea ce
lor mai buni dintre ei. De aceea e! 
vor să răspundă prin fapte hi de» 
clarația comună a statelor partici
pante la conferința de la Moscova.

Pî.nă la 3 decembrie, minerii din 
Tatabănya au îndeplinit planul de 
producție în proporție de 105,4 la 
sută.

In orașele și satele 
Albaniei

TIRANA (Agerpres). — Agenția 
Telegrafică Albaneză transmite :

Opinia publică albaneză continuă 
să manifeste un mare interes pen
tru rezultatele conferinței de la 
Moscova a țărilor europene cu pri
vire la asigurarea păcii și securi
tății în Europa. In întreprinderi in
dustriale, la sate și în școli a'u loc 
numeroase mitinguri în cadrul că
rora oamenii muncii sprijină pe 
deplin declarația adoptată la con
ferința de la Moscova.

Consiliul de stat al Belgiei 
și-a exprimat părerea că 

acordurile de la Paris 
sînt anticonstituționale 
PARIS (Agerpres). — După 

cum transmite corespondentul din 
Bruxelles al agenției France Pre- 
sse, Consiliul de stat al Belgiei 
și-a exprimat părerea că acordurile 
de la Paris cu privire la înarmarea 
Germaniei occidentale sînt în con
tradicție cu Constituția. Consiliul 
de stat consideră că parlamentul 
belgian poate să ratifice aceste a- 
corduri numai în cazul cînd vor 
fi adoptate unele amendamente la 
Constituție, care sînt studiate în 
prezent.

Consiliul de stat al Belgiei, care 
este format din cei mai în vîrstă 
oameni de stat, este convocat pen- 
tiu discutarea celor mai importan
te probleme și are funcții consulta
tive.

Montgomery confirmă 
declarațiile făcute de 
Churchill la Woodford

LONDRA (Agerpres). — După 
cum relatează ziarul „Liberation", 
răspunzînd întrebărilor unui cores
pondent al agenției Reuter, mare
șalul Montgomery a confirmat 
din nou faptul că încă înainte de 
(terminarea războiului .împotriva 
(Germaniei hitleriste, Winston 
Churchill i-a transmis ordinul de 
a depozita armele germane pentru 
a fi redistribuite germanilor în sco
pul unei eventuale folosiri a aces- 
tora împotriva Uniunii Sovietice 
— aliatul Angliei în războiul an
tihitlerist.

După,primul război mondial care 
abia.. luaș.e. șfîrșit, țara noastră șe 
afla într-o .situație .critică. In urma 
jafului organizat de către ocupan- 
ții germani în ..perioada 19f6 — 
1918, Romînia a fost jefuită de ce
reale,. produse petrolifere, vite, 
lemn, sare, etc- Acest fapt a agra
vat situația, economică a țarii. Pro
ducția , întreprinderilor era dezorga
nizată, șomajul creștea vertiginos, 
salariile muncitorilor și funcționa
rilor crescuseră de 300 de ori, iar 
prețurile s-au ridicat de 824 ori, re- 
ducinuu-se astfel nivelul lor de trai 
ia o treime față de perioada de 
dinainte de război. In același timp, 
capitaliștii și moșierii îmbogățiți 
în timpul războiului, căutau să-și 
păstreze în întregime cîștigurile, 
aiuncînd toate greutățile pe spina
rea clasei muncitoare.

Guvernul reacționar pregătea 
participarea sa la agresiunea impe
rialiștilor împotriva tînărului stat 
sovietic, luind totodată o serie de 
măsuri represive pentru stăvilirea 
avîntului revoluționar al maselor. 
Cu toate acestea, în Capitală și în 
alte centre din țară,, sub influența 
grupurilor comuniste, se organi
zează și se desfășoară . numeroase 
grev'e, demonstrații ițe stradă și, 
mitinguri împotriva regimului de 
foamete și. mizerie, împotriva stă
rii de asediu, pentru libertate de 
organizare în sindicate, pentru so
lidaritatea cu Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie.

In decembrie 1918, peste 6.006 
ceferiști declară grevă, iar la 3 de
cembrie intră în grevă aiți 5.000 de 
muncitori de la Regie. Paralel cu 
aceasta izbucnește. greva muncito
rilor tipografi de la „Sfetea" șl 
„Minerva” la care se alătură mun
citorii de la „Lemaitre” (azi uzi
nele „Mâtyăs Răkosi"), petroliștii 
de la Moreni, Țintea, Ochiuri și 
Cîmpina. Numeroase delegații ale 
muncitorilor din orașele Moldovei 
și Ardealului sosesc la București și 
participă la demonstrații și la ce
lelalte acțiuni.

Față de creșterea valului revolu
ționar, guvernul burghezo-moșie- 
resc, în frunte cu regele Ferdinand, 
pentru a-și putea îndeplini mîrșa- 
va misiune de jandarm și unealtă 
antisovietică a reacțiunii mondiale, 
iâ hotărîrea de a înăbuși în sînge 
voința de luptă a oamenilor care 
cereau pîine și libertate. Fiind in
format, că în după amiaza zilei de 
13 decembrie muncitorii din Capi
tală se vor întruni la sediul sindi
catelor din str. Sî. Ionică, guver
nul liberal organizează în noaptea

Pentru triumful cauzei păcii 
și securității în Europa!

(Urmare din pag. l-a)

apăra munca pașnică a popoarelor 
lor, De asemenea, în cazul că acor
durile de la Paris vor fi ratificat®, 
țările participante la conferință vor 
lua măsuri comune în domeniul or
ganizării forțelor armate și a co
mandamentelor lor, cît și alte mă
suri necesare pentru întărirea ca
pacității lor de apărare. Cît de 
profund s-au înșelat cel care au 
crezut că popoarele țărilor lagăru
lui democratic ,pot fi surprinse ne
pregătite. Popoarele din țările la
gărului democratic au încredere în 
forțele lor, în resursele lor inepui
zabile. Niciodată forțele păcii și 
socialismului nu au fost atît de pu
ternice și de unite ca acum.

Orice încercări de agresiune, de 
dezlănțuire a unui război și de tul
burare a vieții noastre pașnice se 
vor izbi de o ripostă zdrobitoare. 

de 12 spre 13 decembrie planul de 
masacrare a muncitorilor care vor 
ieși la demonstrație. Din ordinul 
regelui sînt așezate în gangurile 
din jurul pieții Teatrului Național 
posturi fixe de mitraliere. Pe Calea 
Victoriei și în diferite unghere au 
fost masate trupe pregătite pentru 
măcel.

In ziua de 13 decembrie, la ora 
prînzuiui, muncitorii de la Vulcan, 
(azi uzinele „Mao Tze-dun") în 
haine subțiri și zdrențuite, se în- 
dieptau spre centrul Capitalei. Ei 
erau urmați de coloanele de mum 
citori de ia uzinele „Wolf" (azi 
Steaua Roșie”), de la Arsenal, Pi- 
rotehnia Armatei, Regie, etc. Co
loana tranvaiștilor a fost oprită în 
cîteva rînduri de baionete, iar ce
feriștii rămași în afara cordonului 
încercau să ajungă la locul adu
nării. Spre seară, majoritatea co
loanelor au ajuns în fața Teatruluf 
Național. La un semnal al genera
lului călău, Mărgineapu, ofițerii și 
soldații, cărora li se dase înainte- 
dc băut, au deschis focul asupra 
ucenicilor, femeilor și muncitorilor 
lipsiți de apărare. Masacrul s-a 
soldat cu 102 morți și 164 răniți.

După masacru au fost arestați 
peste 2.000 de muncitori, printre 
care și I.C. Frimu, unul din frun
tașii mișcării muncitorești din a- 
cel timp. In urma maltratărilor șf 
schingiuirilor, I.C. Frimu a înce
ta: din viață după cîteva săptămînî 
de chinuri.

Dar nici înfrîngerea și pierderile 
însemnate pe care le-a avut clasa 
muncitoare în luptele de la 13 de
cembrie și de-a lungul anilor, n-au 
putut să oprească valul revoluțio
nar al maselor muncitoare. In focuf 
acestor lupte și sub influența Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie s-a născut Partidul Comunist* 
din Romînia, statul major al cla
sei muncitoare.

Au trecut 36 de ani de la masa
crul din Piața Teatrului Național. 
Astăzi, poporul romîn condus de* 
Partidul Muncitoresc Romîn luptă 
și muncește în scopul ridicării ne
încetate a bunăstării celor ce mun
cesc. Amintirea eroilor căzuți la 13 
decembrie 1918, a celor căzuți la 
Lupeni și Grivița, a acelora care 
au înroșit cu sîngele lor. caldarî- 
mu.l fostei piețe a palatului, la 24 
februarie și ia 8 noiembrie 1945 
luptînd pen+ru libertatea și ferici
rea poporului, dă oamenilor mun
cii un ptiternic imbold în lupta 
pentru apărarea cuceririlor,, pentru 
apărarea păcii.

Alături de popoarele tuturor ță
rilor care doresc pacea, poporul 
nostru salută cu căldură și sprijină 
pe deplin hotărîrile conferinței de 
la Moscova. Sarcina fiecărui om al 
muncii, a fiecărui om cinstit din 
raionul nostru, este ca. alături de 
toți oamenii muncii și cetățenii pa- 
trioți a,i republicii noastre popu
lare, să muncească cu însuflețire 
pentru continua ridicare a nivelu
lui de trai și de cultură a poporu
lui și totodată pentru întărirea pu
terii patriei noastre.

Oamenii muncii din raionul nos- 
ru, alături de întreg poporul ro
mîn, sprijină din toată inima hotă- 
rîiile conferinței de la Moscova și 
sînt convinși că ele vor contribui 
în cea mai mare măsură la trium
ful cauzei păcii și securității în 
Europa și în lumea întreagă.


