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Reînoiți abonamentele la ziare și reviste 
pe anul 1955.

Abonamentele se primesc la toate ofi
ciile^ poștale, factori poștali și difuzorri 
voluntari din întreprinderi și instituții.

Să îmbunătățim activitatea culturală 
la sate în perioada de iarnă

Declarația tov. Chivu Stoica 
prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 

conducătorul delegației guvernamentale a R. P. R. 
la conferința de la Moscova, 

făcută la posturile noastre de radio

Lunile de iarnă sînt deosebit de 
folositoare pentru o intensă activi
tate culturală, deoarece la cămi
nul cultural țăranii muncitori pot 
asculta diferite conferințe, sfaturi 
agricole etc. Experiența anilor tre- 
cuți a dovedit că acolo unde a 
fost preocupare în această direcție, 
activitatea culturală a fost rodnică. 
La cercurile agrotehnice ținute 
;arna trecută țăranii muncitori au 
învățat cum pot să obțină recol
te bogate. Astfel, urmînd cu regu
laritate cercurile agrozootehnice, 
colectiviștii și întovărășiții din 
Berghin, Țelna,' Pețelca, Galtliu, 
etc., au obținut prin aplicarea me
todelor agrotehnice înaintate, în 
medie peste 2.000 kg. de porumb 
■la hectar. Rezultate asemănătoare 
au obținut și numeroși țărani mun
citori cu gospodării individuale.

Multe cămine culturale, ca cele 
ojn Bărăbanț, Totoi, Stremț, Pețel. 
ca și altele, au desfășurat o rodni
că activitate culturală,’ activitate 
care s-a văzut prin rezultatele ob
ținute de aceste cămine în cadrul 
celui de al . IlI-lea concurs 
al echipelor artistice de amatori.

Analizînd însă munca cultura'i 
din satele raionului, se poate spu
ne că ea n-a contribuit în cei mai 
mare măsură la traducerea în via
ță a- hotărîrilor partidului și guver
nului, unele cămine culturale nu 

ta.u constituit un focar de răspîn- 
di.re a științei și culturii. Așa, de 
pildă, conducerile căminelor cultu
rale din comunele Mihalț, Vințul 
■de Jos, Teiuș, Cricău și altele, în 
loc să se preocupe de problemele 
de bază ale muncii culturale în 
mod permanent, cum ar fi forma
rea de echipe artistice, ținerea regu
lată a conferințelor, organizarea de 
.seri literare, etc., s-aii limitat la 
organizarea de petreceri în cadrul 
căminului, lucru care a făcut ca în 
urma acestor petreceri bunurile că
minului să fie uneori distruse. De 
asemeni, localurile căminelor cul
turale din Partoș, Ș.ard, și 
din alte părți nu sînt bine păstrate.

Unele sfaturi populare și orga
nizații de bază, ca cele din Sîntim- 
bm, Galda de Jos, Ighiu și altele, 
au subapreciat rolul și însemnăta
tea instituțiilor culturale, nu le:au 
ajutat în mod efectiv. Sfatul Popu
lar din comuna Zlatna, de pildă, 
nu a analizat în mod temeinic felul 
cum se desfășoară activitatea cul
turală din comună, nu a tras la 
răspundere pe directorul căminu
lui cultural, pentru lipsurile lui în 
muncă. Nici Sfatul popular al 
comunei Berghin nu a tras la răs
pundere pe tov. Popa Aurel, direc
torul Căminului cultural din satul 
Hemig, pentru delăsarea sa în acti
vitatea culturală.

S-a observat că numeroase că
mine culturale și colțuri roșii, cum 
ar fi cele din Cistei, Obreja, Teiuș, 
Hăpnia și altele, duc o activitate 
întîmplătoare, schematică, datorită 
faptului că nu au fost sprijinite su
ficient atît de sfaturile populare

comunale cît și de secțiunea cultu
rală a Sfatului popular raional. 
Aici, conferințele ținute nu se a- 
datptează specificului local, nu se 
concretizează cu exemple practice 
din viața satelor.

In această perioadă căminele 
culturale trebuie să folosească cele 
mai diferite forme de activitate, să 
explice țăranilor muncitori rezulta
tele însemnate pe care le pot obți
ne prin aplicarea regulilor agroteh
nice la lucrările de sezon,, cum ar 
fl: reținerea zăpezii pe ogoare, 
folosirea îngrășămintelor naturale, 
îngrijirea animalelor, pregătirea 
din vreme a muncilor agricole de 
primăvară etc.

.Una din sarcinile mari ale ins
tituțiilor culturale în perioada de 
iarnă este și lămurirea țăranilor 
muncitori, asupra avantajelor ce le 
pot obține prin înscrierea de bună 
voie în asociații de producție agri
colă, în întovărășiri și GAC. De a. 
semenea trebuie intensificată infor
marea cu regularitate a țărănimii 
muncitoare asupra problemelor ex
terne. La căminul cultural trebuie 
atrași fruntașii recoltelor bogate 
care săi a.răte în nîod 'concret cum 
au folosit metodele înaintate, dato
rită cărora au obținut recolte bo
gate. Organizarea în unitățile cul
turale a unor formații artistice, 
cum ar fi coruri, echipe de joc, tea
tru, brigăzi artistice de agitație, 
orchestre, trebuie să constituie o 
sarcină permanentă a conducerilor 
căminelor culturale.

Munca cu cartea este un.a din 
principalele mijloace pentru ridi
carea nivelului politic și cultural 
ai țărănimii muncitoare. In aceas
tă iarnă bibliotecarilor le revine 
sarcina de a îmbunătăți populari
zarea cărții și atragerea cititorilor 
spre cele mai bune lucrări.

Munca cu’.tural-educativă face 
parte din munca ideologică a par
tidului și de aceea este necesar ca 
organizațiile de bază să sprijine și 
să orienteze conducerile căminelor 
culturale spre susținerea sarci
nilor principale și imediate 
ale partidului. Sfaturile popu
lare comunale au datoria
de a se îngriji de aprovizionarea 
căminelor culturale cu lemne de 
foc, să analizeze în sesiuni și în 
ședințele comitetelor executive, ac
tivitatea culturală. Secțiunea cul
turală a, Sfatului popular raional 
trebuie să asigure prin instruc
torii săi îndrumarea metodică 
și practică a unităților cul
turale, să le întărească cu 
cadre bine pregătite și în spe
cial din rîndul cadrelor didactice 
care au dat rezultate în munca 
culturală.

Rezultatele concrete ale muncii 
culturale de maisă din această iar
nă se vor oglindi, bineînțeles, în 
succesele care vor fi obținute de 
țăranfi muncitori în anul viitor, și 
de aceea trebuie depuse toate efor
turile ca activitatea cultural-educa- 
tivă de la sate să ia un avînt din 
ce în ce mai puternic.

Marți seara, *a posturile noastre de radio, tovarășul 
Chivu Stoica, prim vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, conducătorul delegației guvernamentale a 
Republicii Populare Romîne la conferința de la Mos
cova, a făcut următoarea declarație :

Conferința țărilor europene pentru asigurarea păcii 
și securității în Europa, care s-a ținut la Moscova in
tre 29 noiembrie și 2 decembrie 1954, constituie un 
eveniment istoric în viața Europei. Hotărîrile ei. con
cretizate în Declarația celor 8 state participante, 
aduc o contribuție esențială la cauza păcii și securită
ții în Europa și în lume.

Delegația guvernului Republicii Populare Romine 
a participat la lucrările conferinței și a semnat Decla
rația, deoarece ea corespunde năzuințelor și voinței de 
pace a poporului romîn, ca și a altor popoare, punîn- 
du-și ca scop să asigure pacea și securitatea necesa
re înfăptuirii operei de construcție pașnică, de dez
voltare a economiei și culturii, de ridicare continuă a 
nivelului de trai al populației.

După cum se știe, din inițiativa cercurilor agresive 
din S.U.A., Anglia, Franța, au fost semnate recent la 
Paris o serie de acorduri, care prevăd remilitarizarea 
Germaniei occidentale și atragerea ei în blocul nord- 
atlantic și în alte grupări tot atit de agresive. Acum 
se depun mari stăruințe pentru a se grăbi ratificarea 
acestor acorduri, a se grăbi adică reînvierea militaris
mului german — dușman vechi și neîmpăcat al secu
rității popoarelor europene.

Astfel, în Europa s-a creat o situație nouă deosebit 
de primejdioasă pentru cauza păcii. In fața ei popoa
rele și statele iubitoare de pace nu pot rămîne indife
rente, pasive. In numele asigurării propriei lor secu
rități și a păcii generale, ele au datoria să ia măsu 
rile corespunzătoare situației create. Tocmai acest im
perativ a determinat ținerea conferinței de la Mosco
va și a inspirat lucrările și hotărîrile ei

La conferința de la Moscova, delegația noastră a 
reamintit că guvernul romîn consideră reînarmarea 
Germaniei occidentale și atragerea ei în blocuri și gru
pări militare sub forma Uniunii vest-europene și a 
blocului Atlanticului de nord, ca o gravă primejdie pen
tru pacea și securitatea popoarelor, printre care și a 
poporului romîn. Intr-adevăr, nu poate fi uitat faptul 
că în decursul unei singure generații, poporul nostru a 
cunoscut în două rînduri urgia adusă de militarismul 
german. In primul, război mondial, fiecare al zecelea 
locuitor al țării a căzut pe front, iar pagubele prici
nuite economiei naționale prin război și ocupația ger
mană au fost de 31 miliarde lei aur.

In cel de al doilea război mondial, dezlănțuit de a- 
ceiași imperialiști germani, poporul romîn a avut de 
asemenea enorm de suferit. In preajma declanșării 
războiului, datorită politicii de creare a unor gru
pări agresive în Europa și prin politica cercurilor im
perialiste din Occident și a reacțiunii din țara noa
stră, Romînia a fost inclusă în așa.zisa „sferă ger
mană de interese” din estul și sud-estui Europei, 
ceea ce a avut ca urmare jefuirea nemiloasă a bogă
țiilor Romîniei de către imperialismul german, trans
formarea ei într-o anexă agrară și furnizor de mate
rii prime pentru economia de război nazistă. Jugul 
hitlerist a pricinuit economiei naționale pagube însu- 
mînd bugetul țării pe 12 ani și a creat totodată o 
frînă în calea progresului economic și cultural al 
patriei. Romînia și-a pierdut independența națională 
și, tîrîtă în criminala aventură a războiului antiso- 
vietic, a fost împinsă pe marginea catastrofei națio
nale. Peste 500.000 de tineri au fost sacrificați.

Numai datorită eliberării țării noastre de către Ar
mata Sovietică și în urma răsturnării dictaturii fas
ciste și a întoarcerii armelor împotriva ocupantului 
hitlerist poporul nostru renăscut și-a făurit statul său 
independent și democrat, factor de pace și progres 
în Europa.

Ținînd seama de experiența din trecut, poporul nos
tru este pe deplin conștient de primejdia reînvierii 

militarismului german și este vita! interesat ca în Eu
ropa să se creeze asemenea condiții încît să nu mai 
fie cu putință repetarea unei agresiuni din partea mi- 
litariștilor germani.

Aceleași sînt și interesele celorlalte popoare euro
pene, atît din Răsăritul cît și din Apusul Europei în
deosebi ale vecinilor Germaniei, care nu odată au fost 
victime ale agresiunilor dezlănțuite de militariștii ger
mani. Aceleași sînt și interesele poporului german în
suși. Popoarele Europei nu pot să admită ca — sub 
pretexte înșelătoare — să reînvie odiosul Wehrmacht 
care a semănat moartea și ruina pe tot întinsul conti
nentului nostru. Tocmai de aceea popoarele europene, 
inclusiv poporul german, se ridică cu o hotărîre cres- 
cîndă împotriva acordurilor de la Paris, prin care se 
dă mină liberă militariștilor germani.

Apărînd interesele tuturor popoarelor Europei, De
clarația conferinței de ia Moscova atrage în mod so
lemn atenția statelor europene asupra situației pri
mejdioase ce s-ar crea prin ratificarea acordurilor de 
la Paris. Ratificarea acestor acorduri ar submina po
sibilitatea reglementării problemelor europene nere
zolvate, in primul rînd a problemei germane. Ratifica
rea acordurilor de Ia Paris înseamnă intensificarea 
continuă a cursei înarmărilor și ca urmare agravarea 
încordării internaționale; ea înseamnă accentuarea în 
cea mai mare măsură a primejdiei unui nou război 
mondial. Perspectiva acordurilor de la Paris este 
perspectiva subminării păcii în Europa.

Există și o altă perspectivă : a întăririi păcii în Eu
ropa. Declarația de la Moscova arată limpede calea 
înfăptuirii acestei perspective, corespunzătoare intere
selor popoarelor. In acest scop este necesar să se re
nunțe la politica de blocuri și să se înfăptuiască un 
sistem de securitate colectivă cu participarea tuturor 
statelor europene, indiferent de orînduirea lor socială. 
Este necesar să se renunțe la planurile de remilitari- 
zare a Germaniei occidentale și să se realizeze, pe 
calea tratativelor între cele patru puteri, un acord cu 
privire la efectuarea în 1955 a unor alegeri libere pe 
întreaga Germanie, în baza cărora să se constituie 
un guvern al întregii Germanii, al unei Germanii 
unite, democrate, iubitoare de pace.

O adevărată securitate în Europa — arată Declara
ția — poate fi asigurată numai în cazul cînd în lo
cul creării de grupări militare închise ale unor sta
te europene, îndreptate împotriva altor state europe
ne, va fi creat un sistem de securitate colectivă în 
Europa. Un asemenea sistem de securitate, bazat pe 
participarea tuturor statelor europene, indiferent de 
orînduirea lor socială și de stat, ar permite unirea e- 
forturilor statelor europene în interesul asigurării pă
cii în Europa.

Popoarele Europei pot și trebuie să trăiască în pace, 
pe baza principiului coexistenței pașnice a diferitelor 
state, fără deosebire de regim social, pe baza nea
mestecului în treburile altor state și a respectării inde
pendenței lor. Popoarele Europei nu au nevoie de do
minația cercurilor agresive din Statele Unite, care 
vor să stăpînească întregul glob pămîntesc. Făurind 
o pace trainică în Europa, dezvoltînd relațiile econo
mice și culturale între diferitele state ale Europei, po
poarele acestui cont nent, în loc să-și îndrepte forțele 
și capacitatea spre -istougerea de bunuri materiale și 
vieți omenești, v"r -tea să le folosească-pentru dez
voltarea economiei. '"'n*ru ridicarea nivelului lor ma
terial și cultural.

Poporul romîn care, asa cum am arătat, a avut 
atît de suferit în trecut de pe urma divizării Europei 
în grupări militare ocfî'e. suspine cu hotărîre princi
piile care au fost formu'ate în proiectul Tratatului ge
neral european cu privire la securitatea colectivă în 
Europa, prezentat Je U.R.S.S.

Principiile și căii > neutru reglementarea probleme
lor europene, arătate în Declarația conferinței de la 
Moscova, sînt aprobate călduros și găsesc un spri-

(Continuare în pag. 2-a)
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Alegerile de asesori populari

(Urmare din pag. l-a)

jiu tot mai ferm in masele largi din țările Europei 
care își dau seama că numai in acest fel s-ar putea 
înlătura primejdia de război.

Acest larg ecou pe care propunerile conținute în 
Declarație îl stîrnește pretutindeni îngrijorează pro
fund pe adversarii destinderii internaționale. Astăzi 
nu este ușor lucru a nesocoti voința popoarelor, care 
cheamă insistent la reglementarea pașnică a proble
melor litigioase, la tratative între marile puteri. Așa 
se explică că oamenii politici din Occident, adepți ai 
ratificării acordurilor militariste, se văd siliți să re
curgă la tot felul de manevre și subterfugii pentru a 
adormi vigilența popoarelor. In vorbe, ei se declară 
pentru tratative, dar acționează în fapt astfel ca fele 
să aibă loc — cum se spune — la calendele grecești. 
Zhătîndu-se să obțină ratificareă acordurilor de la 
Paris, ei încearcă să convingă pe cei neinițiați că 
după ratificare s-ar crea condiții mai favorabile pen
tru tratative cu Răsăritul. Dar, odată ratificate acest» 
acorduri și înfăptuită remilitarizarea Germaniei occi
dentale, tratativele între cele patru puteri în proble
ma germană — pr6blemă fundamentală pentru inte
resele păcii în Europa — nu mai au nici un obiect.

Angajlndu-se într-o alianță militară cu militariștii 
vest-germani, forțele agresive din țările occidentale 
încearcă să creeze iluzia că și-ar putea impune voin
ța statelor iubitoare de pace, vorbind cu ele „de pe 
poziții de forță”. Experiența istoriei a arătat însă nu 
odată că „politica de pe poziții de forță" — menită 
să intimideze pe cei slabi și peSrei lași — nu are nici 
un fel de șanse de succes in raporturile cu Uniunea 
Sovietică și cu țările de democrație populară, care 
ifti fac parte din categoria celor slabi. Țările partici
pante la conferința de la Moscova duc în permanen
ță'o politică externă de ' pace, corespunzătoare țeluri
lor hobile de construcție pașnică pe care și le pun 
în politica lor internă. Dar se înșeală amarnic și 
plătesc scump aceia care sini dispuși să considere nă
zuințele spre pace ale țărilor democratice ca un semn 
de slăbiciune. Nu este mult de cîiîd Hitler rîvnea și 
el să nimicească Uniunea Sovietică șî^ sa'supună lu
mea prin „forță". Aceasta s-a terminat, după cum 
se știe, cu pieirea Iul Hitler și cu zdrobirea agreso
rului în propriul său bîrlog. Este de mirare că laurii' 
unei asemenea „glorii" nu lasă să doarmă pe noii 
pretendent! la dominația mondială.

In prezent situația s-a schimbat mult față de cea 
din timpul celui de-al doilea război mondial. Uniunea 
Sovietică, care a distrus mașina de război hitleristă. 
este acum cu mult mai puternică ca în trecut. Ajun
ge să amintim că numai industria ei grea este de 
trei ori și jumătate mai dezvoltată ca în 1940. Pro
gresele științei și tehnicii sovietice din ultimii zece 
ani sînt considerabile în toate domeniile, inclusiv în 
domeniul înzestrării cu arme de cea mai modernă 
perfecțiune. Alături de Uniunea Sovietică se află 
astăzi marea Chină populară, cu cei 600 milioane de 
locuitori ai săi; se află țările de democrație populară 
din Europa și Asia. Uriașul lagăr ăl păcii, democrați
ei și socialismului, care cuprinde 900 milioane de oa
meni și care se întinde de la Elba la Pacific, a de
venit o forță fără precedent în istorie, un bastion de 
nădejde al păcii în lume. Lagărul păcii și socialismu
lui este puternic prin inepuizabilele sale resurse u 
mane și materiale, prin economia in continuă dezvol
tare a Uniunii Sovietice și a țărilor de democrație 
populară, prin trăinicia orînduirii sociale a acestor 
țări, prin superioritatea morală care îl caracterizează. 
Lagărul socialismului și al păcii este puternic prin 
unitatea indestructibilă a popoarelor și statelor dină
untrul său, lucru care a apărut încă odată cu toată 
forța cu prilejul conferinței de la Moscova. Insfirșit. 
lagărul democratic este puternic prin simpatia și 
sprijinul atît de mare de care se bucură din partea 
popoarelor iubitoare de pace din țările capitaliste și 
din țările dependente și coloniale. Niciodată încă for
țele păcii și socialismului n-au fost mai puternice 
și mai unite ca acum !

Dimpotrivă, lagărul forțelor agresiunii oferă tabloul 
crizelor economice și al șomajului, al contradicțiilor

La cea de a 2-h tragere la 
sorți a obligațiunilor C. E. C. 
4% cu cîștiguri, care va avea 
Ioc la 30 decembrie 1954, par
ticipă din oficiu toți dețină
torii de obligațiuni. La această 
tragere se acordă 3.400 cîș- 

Informații C. E. C. 
tiguri în valori de 25.000, 
10.000, 5.000, 1.000 și 400 lei.

Obligațiunile C. E. C. 4% cu 
cîștiguri se pot cumpăra de 
la oficiile P. T. T. R., ghișeele 
C. E. C. din instituții și între
prinderi, precum și de la sate

de neîmpăcat înăuntrul fiecărui stat și al ciocnirilor 
de interese între diferitele state capitaliste. Trebuie ți- 

■ nut seama încă de un lucru esențial. Pentru a duce 
războiul, cercurile agresive au nevoie de oameni. 
Dar muncitorii, țăranii, intelectualii patrioți din ță
rile occidentale nu pot să fie de acord cu țelurile a- 
gresive ale amatorilor de profituri nemăsurate de pe 
urma vărsărilor de sînge. In plus, oamenii cu jude
cată sănătoasă nu pot să nu țină seama de riscurile 
grave ale unui război desfășurat în condițiile tehnicii 
moderne, riscuri mai ales pentru statele cu populație 
densă, pentru marile centre aie civilizației.

Dar, orice subestimare a primejdiei planurilor război
nice constituie o greșeală de neiertat. Popoarele au 
datoria să fie din ce în ce mai vigilente. In ceeace pri
vește statele din lagărul păcii și socialismului, ele 
nu se vor lăsa surprinse de evoluția evenimentelor. In 
Declarația conferinței de la Moscova a fost în
scrisă hotărîrea unanimă a statelor participante 
ca, în cazul ratificării acordurilor de la Paris, ele să 
ia toate măsurile necesare pentru a ocroti munca paș
nică a popoarelor noastre și a asigura apărarea îm
potriva unei eventuale agresiuni. In acest scop și 
numai în acest scop, țările iubitoare de pace vor lua 
măsuri pentru întărirea mijloacelor lor de apărare, 
ele își vor uni eforturile luînd măsuri comune în 
domeniul organizării forțelor lor armate și a coman
damentelor lor, precum și aite măsuri necesare pentru 
întărirea capacității lor de apărare. Așa, cum se arată 
și în Nota guvernului sovietic adresată guvernelor 
Franței, Angliei și Statelor Unite — „Uniunea Sovie
tică și celelalte țări iubitoare de pace sînt silite să 
întreprindă imediat tot ce este necesar pentru a opu
ne forței armate crescînde a statelor agresive, care 
amenință menținerea păcii, o forță nu mai puțin pu
ternică, precum și pregătirea lor pentru apărare și 
pentru salvgardarea păcii”.

Hotărîrea conferinței de la Moscova a găsit cea 
mai caldă aprobare în masele largi ale poporului nos
tru și i-au inspirat noi forțe in munca lui creatoare. 
In mitingurile și adunările ce au avut loc în aceste 
zile în orașele și satele patriei, în scrisorile adresa
te ziarelor, muncitorii, inginerii, tehnicienii, țărani, sa- 
vanți, dintre care muiți cu renume mondial, ofițeri ca
re au luat parte la cele 2 războaie mondiale, reprezen
tanți ăi diferitelor culte din țara noastră, funcționari, 
gospodine, mame, aprobă Declarația și exprimă voința 
nestrămutată de a-și înzeci eforturile îndreptate spre un 
avînt continuu al economiei și culturii, spre ridicarea 
producției industriale și agricole și totodată spre în
tărirea puterii patriei, a capacității ei de apărare. 
Toți patrioții din țara noastră își afirmă hotărîrea de 
a apăra independența țării și marile cuceriri obținute 
în anii puterii populare. In lupta împotriva planurilor 
ațîțătorilor la război se întărește continuu alianța 
dintre muncitori și țărani, prietenia dintre poporul ro- 
mîn și toate naționalitățile din R.P.R., se dezvoltă 
conștiința patriotică a tuturor celor care-și iubesc 
țara și care vor s-o vadă mereu mai înfloritoare.

Chezășia securității noastre este prietenia frățeas
că cu popoarele marii Uniuni Sovietice, cu marele 
popor chinez, cu popoarele țărilor de democrație popu
lară. In cadrul uriașului front a! păcii și socialismu
lui, poporul nostru se simte puternic și nu se teme 
de nici un fel de amenințări din partea ațîțătorilor la 
război. Poporul nostru nu este singur. EI se simte 
puternic, știind că face parte din uriașul front al 
păcii, democrației și socialismului.

Poporul romîn privește cu încredere viitorul. El 
luptă și va continua și de aci înainte să lupte pentru 
pace, pentru a cruța omenirea de nenorocirile unui 
nou război. Iar dacă cercurile agresive vor încerca 
să tulbure pacea, forța unită a popoarelor iubitoare de 
pace va da o ripostă zdrobitoare oricărui agresor.

Popoarele au datoria să facă totul pentru a îm
piedica cursul spre război. Să ne înzecim eforturile 
în muncă, să ne încordăm toate forțele pentru a con
tribui necontenit la întărirea patriei și a capacității 
ei de apărare, ia consolidarea lagărului păcii și socia
lismului, la triumful cauzei scumpe a păcii în Iu. 
mea întreagă !

In zilele acestea a,u avut loc în 
raionul nostru adunări populare, 
în cadrul cărora oamenii muncii au 
propus și ales din rîndurile 'lor a- 
sesori populari care vor funcționa 
pe lîngă Tribunalul popular al ra
ionului Alba, în anul 1955. Partici
parea asesorilor populari în compu. 
nerea instanțelor judecătorești și 
alegerea lor de către mase, scot în 
evidență conținutul profund demo
cratic al justiției noastre puse în 
slujba poporului muncitor.

Alegerile au constituit un nou 
pas înainte pe calea întăririi legă
turii dintre masele populare și jus
tiție. Au. fost aleși ca asesori, ele
mente cinstite, hotărîte, care prin 
activitatea lor au dat dovadă de 
devotament, respect față de legali, 
tatea populară și o înaltă vigilență 
de clasă.

. Din totalul de 120 asesori popu
lari, 63 sînt femei. Un mare nu
măr de asesori au fost aleși din
tre tineri.Minoritățile naționale sînt 
proporțional și just reprezentate.
Justiția pqpulară este un instrument 

de rezervă, care după epuizarea altor 
mijloace, intervine să constrînga 
pe recalcitranți să respecte regulile 
de conviețuire socialistă și să ape
re cu strășnicie avutul obștesc. 
Existența proprietății socialiste a 
descătușat energia creatoare a ma
selor. Conștiința că nu mai lu
crează pentru profitul capitaliștilor 
ci pentru ele însăși ,a dat nașttene în 
masele populare unei noi atitudini 
în muncă, a produs entuziasmul în
trecerii. Oamenii muncii văd în pro
prietatea socialistă propriul lor 
avut, chezășia și temelia îmbunătă
țirii vieții lor și a familiilor lor.

Dar mai sînt încă unele foste 
elemente exploatatoare și cozilie lor 
de topor precum și elemente îna
poiate, care aduc atingere proprie
tății întregului popor, baza con
strucției socialismului în țara noas
tră. Aceștia se folosesc de mijloa

ce ticăloase și comit furturi și de
lapidări, fie pentru a se îmbogăți, 
fie pentru a trăi mai ușor, fără de 
muncă.

Rămășițele capitalismului în min
tea oamenilor nu se pot lichida de 
pe o zi pe alta. împotriva lor tre
buie dusă o luptă continuă. Aseso
rii populari au contribuit prin ho- 
tărîri juste la educarea infractori
lor. Ei au stat de veghe avutului 
obștesc cînd au condamnat pe spe
culantul Griffel Ludovic la 2 ani 
închisoare, pentru comerț clandestin 
de ceasuri și medicamente. S-a dat 
de asemenea dovadă de vigilență 
și hotă.rîre aplicîndu-se o pedeap
să de 3 ani închisoare lui Ionaș 
Ion care a falsificat librete C.E.C. 
și a sustras de la stat 8.000 liei. 
Inculpatul Todoruț Candin a fost 
pedepsit la fel, pentru că a furat 
struguri din două vii ale gospodă
riei de stat, din sectorul Grlicău.

Oamenii muncii privesc cu sa
tisfacție pedepsirea celor care con
travin regulilor de conviețuire socia
listă. Asesorii populari trebuie să 
ducă muncă de prevenire a infrac
țiunilor și să ajute la întărirea at- 
mosferii de boicot moral contra ho
ților, delapidatorilor și chiulangii
lor, în mijlocul colectivelor de 
muncă unde lucrează. Ei trebufîe 
să judece cu grijă și cauzele civile, 
ca divorțurile, problemele în legă
tură cu spațiul locativ, litigiile de 
muncă etc. Pe viitor, ei trebuie să 
ridice tot m».i sus importanța man
datului de asesor. Prin activitatea 
asesorilor populari, masele partici
pă la rezolvarea treburilor statului 
și -astfel această instituție a deve
nit o școală a maselor în rezol
varea treburilor obștești și contri
buie la întărirea justiției noastre 
populare și la întărirea statului 
nostru democrat-popular.

DEMCO NICOLAE 
președintele Tribunalului popular 

Alba

pînă la data de 25 decembrie, 
iar de la sucursala C. E. C. 
Alba-Iulia pînă la 29 decem
brie orele 20. Obligațiunile 
cumpărate pînă la 29 decem
brie, participă la tragerea 
suplimentară din 30 septem
brie 1955.

Stilul birocratic în 
trebuie

Pentru rezolvarea tuturor sar
cinilor deosebit de complexe 
care stau în fața lor, sfaturile 
populare trebuie să lupte pentru a 
folosi activ acele metode și forme 
organizatorice cane permit cel mai 
bine mobilizarea oamenilor munci) 
în sprijinul lor, asigură dezvoltarea 
inițiativei creatoare a mas-elor și 
nu dau loc sistemelor de muncă bi
rocratică și formalistă. Or, tocmai 
din acest punct de vedere unele 
sfaturi populare din raionul nos 
tru comit încă multe greșeli.
La Sfatul popular al orașului neți- 

nîndu-se seama’ de faptul că recla- 
mațiile și sezisăril-e oamenilor mun
cii constituie un ajutor prețios în 
muncă, ele sînt rezolvate cu în- 
tîrziere și fără prea multă atenție. 
O sezisare, care a venit din partea 
locuitorului Rusu Ion, a fost rezol
vată abia în 40 de zile, iar sezisanea 
înregistrată la nr. 9, n.a fost rezol
vată în mod operativ și temeinic ;o 
altă sezisare venind din partea u- 
nuii locuitor din cetate s-a pierdut. 
Altfel, nu s-ar explica de ce în cu
prinsul orașului nu s-a întreprins 
o acțiune de împrăștiere a pietrișu
lui pe toate străzile, de ce se per
mite ca G.L.L., să folosească fon
dul de locuințe după bunul 
plac, de ce s-a tărăgănat atîta timp 
construirea W.C.-ului public, etc.

Aceeași lipsă de inițiativă și 
spirit gospodăresc se manifestă și 
în munca Sfatului popular raional 
care deși are posibilități de valorifi
care a unor resurse locale importan
te, ca guano din peștera Ainpoița 
(îngrășămînt), surse de diferite

munca sfaturilor populare 
lichidat
materii prime ș.a., s-a mulțumit nu
mai să constate acest lucru fără a 
întreprinde vreo acțiune mai temei
nică pentru exploaiarea lor.

In problemele aprovizionării oa
menilor muncii cu produse alimen
tare s-au manifestat de asemenea 
lipsuri mari. Din cauză că secțiile 
comerciale ale sfaturilor populare 
raional și orășenesc (tov. Simescu 
Gh. și Moldovan O. — șefi de sec
ție) au lucrat birocratic la îndru
marea unităților socialiste îm pro
blema aprovizionării și a justei 
repartizări a mărfurilor pe piață, • 
bună parte din oamenii muncii au 
fost nevoiți să cumpere legume și 
zarzavaturi la prețuri ridicate de la 
producătorii particulari. W

Acest stil birocratic în îndeplini
rea unor sarcini s-a resfrîns și asu
pra muncii unor sfaturi populare 
comunale. La Teiuș, la Galda de 
Jos și în alte locuri, cererile și 
sezisăriie sînt rezolvate formal și 
oamenii sînt purtați pentru un răs
puns de cîte 4—5 ori. La Galda de 
Jos, sfatul popular n-a luat mă
suri de .amenajarea unor drumuri 
care acum au devenit impractica
bile. Pentru repararea unui podeț 
cu circulație intensă, Sfatul popu
lar din Teiuș face de lunii de zile 
demersuri, adrese, etc., în loc să 
inițieze o acțiune locală pentru 
efectuarea lucrării.

Imbunătățindu-și metodele de 
muncă, sfaturile populare vor 
obține noi succese în lup'ta pentru 
făurirea unei vieți fericite a celor 
ce muncesc din patria noastră.



VIAȚA DE PARTID

Să ridicăm munca organizațiilor de bază la nivelul noilor sarcini
Din viața gospodăriilor agricole colective 

întocmirea planurilor de producție
In urma prelucrării și dezbaterii 

proiectului Statutului modificat al 
P.M.R., multe organizații de bază 
din raion și-au ridicat activitatea 
pe o treaptă superioară, contribu
ind activ la înfăptuirea sarcinilor 
•construcției socialismului.

Organizația de bază de lă între
prinderea „Gh. Doja” — sectorul 
Nr. 1, de pildă, în ultimul timp s-a 
preocupat mai mult de îndrumarea 
.comitetului de întreprindere, în. 
•dreptîndu-i activitatea Spre o des
fășurare largă a întrecerii socialis
te, pentru creșterea productivității 
muncii. Ca rezultat al acesteia, co 
mitetul de întreprindere desfășoară 
•o activitate vie și concretă, ajuitînd 
practic muncitorii pentru a-și înde, 
plini angajamentele care și le-au 
luat; Astfel, echipa condusă de 
tov. Burz Vasile a depășit planul 
de producție pe luna noiembrie cu 
107%, echiipa condusă de tov. Bo 
tunduț I. cu 78%, echipa condusă 
de tov. Mihai I. cu 52%, iar echipa 
condusă de tov. Jiler1 Petru a obți
nut o depășire de plan de 41%;

Biroul organizației de bază se 
preocupă îndeaproape de dezvolta
rea democrației, interne de partid. 
Adunările organizației de bază se 
■țin cu regularitate și în cedrul -lor 
■se dezbat probleme legate de pro
ducție. O deosebită .atenție 6e a- 
cordă activului fără de partid, cu 
care organizația de bază se consul
tă regulat în probleme în legătură 
cu munca, curentă. Organizația d'e 
bază se preocupă cu grijă de edu
carea candidaților' de partid, de ri
dicarea nivelului lor politic și pro
fesional. De pildă, tov. Pețruș I., 
candidat dfe partid, a primit o sar
cină concretă în cadrul muncii sin
dicale și a fost îndrumat spre 
școala de calificare ipe care o ur
mează, obținînd rezultate bune.

Din inițiativa organizației de 
bază m.ai mulți -membri de partid 
din întreprindere au dus muncă de 
lămurire în comuna Almașul Mare 
pentru crearea întovărășirii de 
•creșterea oilor. Comuniștii Tritu

Atenție mai mare muncii de alfabetizare!
Lichidarea completă a analfabetis

mului constituie una din sarcinile 
mari ale revoluției culturale oare 
se înfăptuiește în țara noastră, 
revoluție ,1a care își dă concursul 
organele noastre de partid, de stat 
și economice, cît și toți oamenii 
■muncii. Dacă în raionul nostru 
existau înainte vreme un mare nu
măr de neștiutori de ca-rte, în mo
mentul de față numărul lor a scă
zut simțitor, iar cei rămași urmea
ză să fie alfabetizați în această 
per-ioadă.

Cursurile de alfabetizare exis
tente în raionul nostru, desfășoară 
în majoritatea lor o activitate bo
gată. De pildă, -la cursurile de al
fabetizare care funcționează pe 
'lingă școlile elementare din 
'Ciugud, Mihalț etc., de la școala e- 
lementară maghiară din Alba-Iuilia 
și altele -se respectă plănui 
-de alfabetizare, obținîndu-se suc
cese însemnate. Tovarășii S.ilagyi 
Andrei, Sto-ia Ion și Enăchescu 
Aurică se străduiesc zi de zi ca 
în cursurile în care predau, elevii 
să fie înarmați cu cunoștințe te
meinice.

Dar, pe Ungă exemplele bune, 
sînt î-n raionul nostru și unele 
cadre didactice care nu se intere
sează de acest lucru. La cursuri
le care furicțiortează pe lîngă șco
lile de 7 ani Nr. 3 și Nr. 1, din 
Alba-Iu-lia, la cele din Vtințul de 
Jos, Stnemț, Zlatna, Almașul Mare 
și altele, participarea elevilor este 
mult redusă față de plan. Aici, ca

Arcul. Elorea Gh. și candidatul de 
partid Trifan Ariton au fost printre 
primii care și->au lămurit membrii 
familiei pentru a intra în întovără
șire. in ultimul timp și organiza
ția de bază din comuna Almașul 
Mare și din satul Nădăștfe și-au 
îmbunătățit activitatea, reușind ca 
prin munca ce o desfășoară să 
mobilizeze țăranii muncitori la 
traducerea in viața a hotărîritor 
partidului și guvernului.

Totuși mai sînt unele organizații 
de bază care încă, deși au pri
mit ajutorul necesar, nu depun toa
tă străduința să-și îmbunătățească 
activitatea. Așa. de pildă, organi
zația de bază de la sectorul II al 
întreprinderii (secretar tov. Ben- 
covici Carol) nu ține cu regulari
tate adunările. Astfel de practici 
sînlt profund dăunătoare pentru în
treaga muncă de partid. Ele 
frânează' inițiativa comuniști
lor,'. îi ■ împiedică să-și exercite 
drepturile lor statutare de a dez
bate și rezolva problemele politicii 
partidului, de a participa activ la 
lupta pentru '.aplicarea hotărârilor 
partidului. Biroul organizației de 
bază nu se preocupă de antrena
rea membrilor de partid pentru 
difuzarea presei de partid, din 
care cauză numărul abonamentelor 
la ziare este scăzut. Slab se preo
cupă organizația de bază și de 
muncă politică în întreprindere. A- 
gitatorii nu sînt instruiți cu regu
laritate și nici nu desfășoară o ac
tivitate rodnică. Biroul organizației 
a rămas pasiv, față de faptul că 
șeful sectorului, tov. Lupșan I., ane 
abateri de la disciplina muncii, că 
folosește unii muncitori în tim
pul orelor de program pen
tru rezolvarea unor proble
me personale și că neglijează 
în mod rte permis cneerea de condi
ții cît mai bune de muncă pentru 
muncitorii tineri.

Organizațiile de bază din satele 
Cib și Glod de asemenea desfășoa.

drele didactice nu s-au străduit să 
lămurească e'.e însăși pe neștiuto
rii de carte, ca aceștia să vadă în 
cursul de -alfabetizare un factor 
determinant în dezvoltarea capaci
tății, în cunoașterea mai temeini
că a vieții. Tovarășii directori de 
Ia aceste cursuri, cum ar fi Țăr-a- 
nu Gheorghe, Ciocotoi Constantin, 
Pătrășcan Traian, au datoria să 
spriji-ne mai mult cursurile din 
școlile -l-or, să tragă la răspunde
re pe acei învățători și profesori 
care neglijează sau privesc cu ne
încredere munca de -alfabetizare.

Situația -existentă în munca de 
alfabetizare în momentul de față 
impune sfaturilor populare comu
nale, directorilor de întreprinderi 
și organizațiilor de partid să acor
de toată atenția acestei munci 
Sfaturile populare comunale tre
buie să asigure prin toate mijloa
cele aprovizionarea cu lemne de 
foc a sălilor unde se țin cursurile 
de alfabetizare și să controleze în 
rn-od permanent feiul cum se des
fășoară activitatea la cursuri. Sec
țiunea de învățămînt a sfatului 
popular -raional trebuie să se ocu
pe mai mult de problema alfa
betizării, să îndrume colectivele și 
să tragă la răspundere pe acei 
care nu-și îndeplinesc în mod con
știincios datoria.

Munca de alfabetizare -face par
te din -planul de stat și ca atare 
trebuiesc folosite toate forțele po
sibile ca în aicest -an școlar anal
fabetismul șă fie li-chidat. 

ră o slabă activitate. Tovarășii 
Bondea Eleonora și Ha-ncheș C. 
secretari, lasă ca -munca or
ganizațiilor de bază să se desfășioa- 
ne de la sine. Adunările organiza
ției de bază și instruirea agitatori
lor se fac doar cînd merg instruc
torii de la raionul de partid. Aceas
ta face ca majoritatea membrilor 
de partid să nu participe la activita
tea -organizației de bază, să nu-și 
îndeplinească rolul de av-angardă 
în viața politică și economică din. sat.

Deși în satul Glod există nume
roși tineri muncitori care și-au ex
primat dorința de a deveni candi
dați de partid, totuși biroul orga
nizației de bază (locțiitor de secre
tar tov. Hancheș C.) a neglijat 
problema -îndrumării acestor tineri 
pentru a-și procura recomandările 
necesare. Ba mai mult, tov. H-an- 
cheș C. a frînat .primirea tînărului 
Boca Iosif în- rînduriile candidați
lor de partid, susținînd că este ne
corespunzător, ca totuși adunarea 
organizației de bază să-1 confir
me, el dovedindu-se a, fi un ele
ment cinstit și devotat -partidului, 
iar în prezent se achită cu cinste 
de sarcinile încredințate.

In prezent, ridicarea continuă a 
nivelului muncii politice și organi
zatorice de -partid, dezvoltarea ac
tivității comuniștilor constitue un-a 
din cele mai importante condiții 
ale înfăptuirii cu succes a- sarcini
lor trasate de partid și guvern. De 
a-oeea, este necesar ca organiza
țiile de bază să încredințeze sar
cini concrete fiecărui comunist, să 
lupte -pentru ținerea regulată a a- 
dunărilor de partid ș: pentru diez, 
baterea în cadrul acestora a celor 
ma;i -arzătoare -probleme legate de 
locul de muncă.

In acest fel se poate asigura în 
fapt ridicarea activității comuniști
lor, întărirea spiritului de răspun
dere .pentru -îndeplinirea sarcinilor 
încredințate.

DUMITREAN GHEORGHE
instructor al Comitetului raional 

de partid Alba

Mai mult spirit gospodăresc
O sarcină statutară -a fiecărui co

lectivist, este de a îngriji cu dra
goste de bunurile obștești. In multe 
gospodării -colective din raion, ca 
cea din Țelna, Oiejdea și altele, co
lectiviștii îndeplinesc cu cinste a- 
ceastă sarcină.

Gospodăria agricolă „23 August" 
din satul Obrcja, este înzestrată cu 
construcții și inventar -agricol de 
mare valoare. Păcat însă că aci nu 
sie acordă atenția -cuvenită -păstrării 
acestor importante bunuri obșteș
ti. Astfel, grajdurile nu sînt vă
ruite, ușile și ferestrele nu sînt 
reparate, cu toate că gospodăria 
ane materialele necesare și meș
teri pricepuți din .rîndul colecti
viștilor, care ar putea cu ușurin
ță să eiecute aceste lucrări.

De asemenea păstrarea .inventa
rului și a produselor se face în 
condițiuni necorespunzătoare. In 
curtea gospodăriei, sub șopron și 
în -magazii, datorită nepăsării ma
gazionerului Muntean Ștefan și 
brigadierului Breazu Vasile, unele 
produse se strică sub ochii lor, 
plugurile și rotilele stau împrăști
ate prin curte, iar unele semănă
tori deși s-a terminat de mult se
mănatul, se găsesc și acum în 
cîmp.

Este timpul ca conducerea gos
podăriei colective să ia cele mai 
potrivite măsuri pentru a pune or
dine în întreținerea construcțiilor, 
păstrarea inventarului, și a produ
selor.
Ing. agronom HABAȘESCU N.

Sîntem în plină campanie de 
desfășurare a lucrărilor de întoc
mirea -planurilor de producție în 
gospodăriile colective pe anul 1955.

An-u-l acesta, datorită faptului 
că în multe gospodării colective, 
ca -cele -din Țelna, Oiejdea și alte
le, planurile de producție au fost 
întocmite just, s-au dobîndit suc
cese de seamă în dezvoltarea ra
murilor anexe, în creșterea produc
ției la hectar etc.

In fața sectorului socialist din 
agricultură stau în momentul de 
față sarcini de o deosebită impor
tanță. Proiectul Directivelor Con
gresului al Il-lea al partidului cu 
privire l-a dezvoltarea -agriculturii 
în următorii 2—3 ani, deschide 
gospodăriilor colective largi pers
pective de dezvoltare, perspective 
ce trebuie să-și găsească expresia 
în noile planuri de producție.

Principala sarcină ce stă acum 
în fața sfaturilor populare și a 
tehnicienilor agricoli este de a în
druma în mod concret gospodării
le colective, ca să întocmească a- 
semenea planuri de producție care 
să reflecteze întru totul sarcinile 
de viitor. Trebuie combătute ace
le practici dăunătoare care s-au 
manifestat anul trecut în întocmi
rea; planurilor de producție, cînd 
muncindu-se birocratic, în gospo
dăriile colective din Benic, Căpud 
și altele s-au prevăzut sarcini în 
construcții peste (posibilitățile de 
realizare. Deopotrivă de dăunătoa
re este și tendința de a umfla su
prafețele unor culturi cu un volum 
mare de lucrări, fără o ana.iliză 
profundă a forțelor din .gospodă
rie. Practicînd-u-se o astfel de me
todă, în gospodăria colectivă din 
Cistei s-a destinat o suprafață 
mare culturii legumelor. Asta 
n-ar fi fost greșit dacă ar fi exis
tat forțele necesare îngrijirii aces
tor culturi. Gravitatea greșelii a 
fost însă că gospodăria n-a dis
pus de aceste forțe și din cauza 
întîrzierii lucrărilor de îngrijire 
s-au pricinuit pagube în recoltă.

Planurile de producție nu se în
tocmesc pentru a sta închise în 
6ertar, ci ele trebuie să călăuzeas
că întreaga activitate a gospodă
riei colective în decursul unui an. 
Acest lu-cru însă n-a fost .pe de
plin înțeles de multe consilii de 
conducere din gospodăriile colec
tive. Cu toate posibilitățile pe 
care le avea, gospodăria colectivă 
din Căpud nu și-a îndeplinit sar-

16,800 kg. porumb
Membrii gospodăriei colec

tive „Gheorghe Doja“ din co
muna Berghin și-au primit 
zilele trecute veniturile cuve
nite pentru zilele-muncă efec
tuate în gospodărie în timpul 
anului.

încă în primăvară colecti
viștii și-au propus să lupte 
pentru a obține o producție 
sporită la hectar. In acest 
scop ei au folosit metode 
avansate de muncă, însămîn- 
țînd 23 hectare de porumb în 
cuiburi așezate în pătrat și 
au executat polenizarea arti
ficială la o mare parte din 
suprafața însămînțată cu floa
rea soarelui. Ca rezultat, ei 
au obținut o producție de

INFOR
Oficiul raional P.T.T.R. Alba- 

Iulia, face cunoscut publicului că 
dispune de mari posibilități de 
instalare de posturi telefonice pen
tru abonați.

Costul lucrării de instalare este 
de tei 150 pînă la distanța de 100

cina prevăzută în plan de a dez
volta creșterea păsărilor și stiu- 
păiritul, cea din Cistei Ia. dezvolta
rea fermei de vaci, iar la cele din 
Benic, Obreja și altele n-a fost 
respectată sarcina planificată pen
tru însiloza.rea de porumb.

Locul principal în planurile de 
producție trebuie să-l ocupe 
creșterea neîncetată a produc
ției agricole și animale. De 
aceea, cifrele ce se stabi
lesc trebuie să fie judecate pe baza 
condițiilor de climă și sol, după 
puterea gospodăriei și forțele ei de 
muncă. Trebuie pus capăt unor 
atitudinii dăunătoare ca acelea de 
a trece cifre sub posibilitățile gos
podăriei, deoarece aceasta consti
tuie o frînă în dezvoltarea aceste
ia. In fiecare moment trebuie cerut 
ajutorul prețios al colectiviștilor 
fruntași, să se țină cont de propu
nerile juste ale acestora, căci toc
mai acest lucru face ca .planurile 
să fie reale.

Chezășia obținerii' unor produc
ții sporite, vegetale și animale 
este extinderea experienței înain
tate de muncă. Și faptele dove
desc acest lucru. Anul acesta ma
joritatea gospodăriilor colective au 
însămînțat suprafețe însemnate de 
porumb în cuiburi așezate în- pă
trat. La recoltare, producția a "fost 
cu mult mai mare decît de pe su
prafețele. înisămînțate obișnuit. E 
simplu pentru fiecare gospodărie 
să facă acum o comparație, iar 
pe viitor să se aplice întregul com
plex -de măsuri agrotehnice, și pe 
întreaga suprafață. Totodată, în
tocmirea planurilor de producție 
trebuie să constituie prilejul în
tăririi muncii în gospodărie, a u- 
nei mai bune organizări a1 muncii 
brigăzilor. De asemenea este nece
sar să se planifice chibzuit zilele- 
muncă necesare pentru fiecare lu
crare și valoarea aproximativă a 
zilei-muncă.

După ce proiectul planului de 
producție a fost temeinic dezbătut 
și apoi aprobat de adunarea gene
rală, el trebuie defalcat pe brigăzi 
și echipe, astfel ca fiecare colec
tivist să-și cunoască sarcinile, să 
lupte pentru îndeplinirea lor.

Numai planurile de producție, 
just întocmite contribuie în mod 
nemijlocit la consolidarea gospo
dăriilor colective, la sporirea pro
ducției agricole, la îmbunătățirea 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

pentru o zî-muncă
peste 3.000 kg. porumb la 
hectar. Acest fapt a permis 
colectiviștilor să primească 
pentru o zi-muncă 16,800 kg. 
porumb. Rezultate frumoase 
au obținut colectiviștii și la 
culturile de grîu, floarea soa
relui, cartofi etc.

Astfel, ca urmare a stră
daniei sale în muncă, colec
tivistul Kir Martin, pentru cele 
279 zile-muncă, a primit 4.687 
kg. porumb, 753 kg. grîu, 447 
kg. cartofi, 178 kg. floarea 
soarelui, 35 kg. fasole și peste 
3.000 kg. diverse furaje,

Importante cantități de pro
duse au primit după zilele- 
muncă și colectiviștii Seghedi 
Ion, Dușa Ispas și alții.

M A Ț I E
metri de .ramificația de la cutia de 
comandă. De la această distanță 
materialul folosit în plus se plă
tește la prețul oficial per metru.

Amatorii sînt rugați a se adresa 
în scris Oficiului poștal raional 
Alba-Iulia.



Vom apăra pacea și cuceririle noastre socialiste
libertatea

Cu deosebit interes am 
lucrările conferinței de la. Moscova.

Nu poate exista om de bună-cre- 
dință, care își iubește vtiața, po
porul său, să nu iubească pacea. 
De aceea eu salut cu nespusă bu
curie și aprob din toată inima De
clarația statelor participante la 
conferința de la Moscova.

Ratificarea acordurilor de la Pa
ris înseamnă reînvierea militaris
mului german. Acest fapt ar des
chide drumul cercurilor agre
sive spre un nou război. 
Poporul romîn a avut ocazia să 
cunoască în două rînduri ocupația

Protestez energic împotriva reînvierii militarismului german
In ziua de 3 mai 1944, ora 

4 dimineața, călăii lui Horty, 
alugi credincioase a lui Hitler, 
au pornit prin comuna Ozun 
(acum face parte din Regiunea 
Autonomă Maghiară), să a- 
dune oamenii pașnici pentru 
a-i nimici în lagărele morții 
de la Aushwitz, Buchenwald 
Dachau și alt ele.împreună cu 
frații și părinții, am fost duși 
în vagoane de marfă ticsite, 
fără hrană, fără apă, în lagă
rul din Auschwitz. Am cunos
cut și îndurat soarta pe care 
hitleriștii au pregătit-o popoa
relor din Europa. Am trăit mai 
bine de un an o viață mai 
mult decît animalică, văzînd 
coșurile crematoriilorfumegînd, 
în care au dispărut oameni 
nevinovați, frați de suferință 
și chiar întreaga mea familie. 
In aceste lagăre, împrejmuite 
cu sîrmă ghimpată, prin care 
trecea curent de înaltă ten
siune, puteai găsi oameni de

Vreau
Nu a fost ștearsă încă bine din 

amintirea noastră mizeria și sufe
rința îndurată de pe urma războ
iului trecut, și imperialiștii, duș
mani înrăiți ai .popoarelor, vor 
să aprindă iar flacăra războiului. 
Acest lucru noi nu-d putem îngădui 
și va trebui să facem totul pentru 
a merge ma)i departe pe calea pă
cii, a construcției pașnice și a pro. 
greșului.

In comuna noastră șirurile în
tregi de case noi, căminul cultural, 
școala de 7 ani, etc., dovedesc gră
itor căci noi am devenit cu adevă-

IN GERMANIA OCCIDENTALĂ CREȘTE CURENTUL ÎMPOTRIVA REMILITARIZÂRII

O declarație sovietică în legătură cu tratatul 
dintre S. U. A. și Cian Kai-și

Sîntem hotărîți a ne apăra
urmărit HÎNSA ION

colonel în rezervă

militarismului german și timp 
îndelungat regimurile' de asuprire 
ale imperialiștilor. De aceea, ală
turi de toți iubitorii de pace, stat 
tmpotrivai Reînvierii militarismului 
german.

Să nu creadă imperialiștii ame
ricani și slugile lor din Europa că 
pot înșela buna-credință a popoa
relor, le pot adormi vigilența prin 
numirea acțiunilor lor mîrșave 
„defensive11.

Hotărîrea statelor participante 
la conferința de la Moscova este

toate naționalitățile, oameni 
care n-au avut altă vină decît 
că au luptat pentru libertate 
și pace. Șl nici aici unde au 
suferit atrocitățile hienelor S.S., 
torturați pînă la sînge, ne
vinovați, bolnavi în preajma 
munților de cadavre din curtea 
crematoriului, acești fii credin
cioși ai luptei pentru pace, fii 
ai tuturor naționalităților ca: 
ruși, francezi, polonezi, greci, 
evrei, romîni, unguri, n-au ui
tat cauza sfîntă a păcii, au 
dus o luptă eroică împotriva 
bestiilor hitleriste.

Dar, Hitler și complicii lui nu 
au reușit să transforme Eu
ropa într-o temniță, și acum, 
urmașii lor, imperialiștii ameri
cani, se străduiesc să reînvie 
militarismul german, dușman 
de moarte al popoarelor iubi
toare de pace. Nu se vor uita 
niciodată acei ani îngrozitori 
de ocupație hitleristă, nici la
crimile a miilor de văduve și 
orfani, cadavrele familiilor

să-mi muncesc pămîntul în
rat oameni liberi și ducem o viață 
tot mai bună.

Noi în comună ne-am făcut și 
întovărășire și vrem ca viața noa
stră liberă să înflorească tot mai 
mult.

Eu, ca tată a 7 copii, ca unul ce 
am suferit pe spinarea mea orori
le războiului, vreau ca copiii mei 
să crească în pace, să ajungă să 
înjghebeze și ei familii, să se bu
cure de o viață fericită. Această 
dorință a mea este și dorința mul
tor milioane de oameni aii muncii 

un serios și sever avertisment dat 
imperialismului american și cercu
rilor războinice din Anglia și Fran
ța și ea le arată acestora că eveni
mentele nu ne vo- găsi nepregătiți. 
Noi sîntem ferm hotărîți a ne apă
ra libertatea și sîntem gata a da 
lovituri nimicitoare celor ce ar în
cerca să ne împiedice în munca 
noastră pașnică pentru crearea 
unei vieți fericite și luminoase.

Să depunem toate eforturile, toai- 
tă priceperea noastră, toată munca 
noastră pentru continua întărire 
a capacității de apărare a patriei !

noastre arse în lagăre și alte 
atrocități săvîrșite de ei. Toate 
acestea ne îndeamnă la luptă 
contra reînvierii militarismului 
german, aducător de războaie.

Alianța frățească între po
porul romîn și minoritățile 
naționale, independența dobîn- 
dită prin jertfe comune, sînt 
chezășia apărării și frăției, 
chezășia unității noastre.

Ca fost deținut în lagărul 
din Auschwitz, purtînd numă
rul 88788, a cărui mamă și 
întreaga familie a fost exter
minată în acest lagăr hitlerist, 
îmi înzecesc eforturile în mun
ca mea de zi cu zi pentru a 
obține noi succese și protestez 
energic împotriva reînvierii 
militarismului german. Salut 
cu căldură și bucurie hotărîrea 
statelor participante la confe
rința de la Moscova, pentru 
pace și securitate în Europa.

FEDER IULIU 
gestionar la coop.

„30 Decembrie 1947“ 
Alba-Iulia

pace !
din țara noastră hotărîți a contri
bui prin munca lor la înflorirea și 
întărirea patriei noastre dragi.

Imperialiștii ațîțători l.a război, 
care vor să reînvie militarism ui 
germana uită de faptul că noi nu 
vom cedai niciodată ceea ce ne este 
drag. Cu atît mai mult astăzi cînd 
noi nu mai sîntem singuri, căci ală
turi de noi se găsesc celelalte po
poare iubitoare de pace, care ne 
face să fim de neînvins.

FARA GL1GOR
țăran muncitor din comuna

Bărăbanț

Note și comentarii externe

Opinia publică engleză luptă împotriva 
reînvierii militarismului german

de F.
Deși cercurile oficiale en

gleze și o parte considerabilă 
a presei burgheze manifestă 
tendința de a trece sub tăcere 
protestele opiniei publice din 
Anglia împotriva înarmării 
Germaniei occidentale, pro
testele opiniei publice engle
ze împotriva reînvierii mili
tarismului german nu înce
tează.

Un loc de seamă în rindu- 
rile luptătorilor activi împo
triva politicii de reînviere a 
militarismului german îl ocu
pă sindicatele engleze.

Potrivit știrilor apărute in 
presă, 170 filiale ale sindica
tului unit al muncitorilor din 
industria prelucrătoare a lem
nului au adoptat rezoluții 
prin care condamnă delega
ția lor la recenta conferință 
a partidului laburist, pentru 
că a sprijinit politica de re. 
militarizare a Germaniei.

Ziarele relatează de ase
menea că o serie de alte or
ganizații sindicale au cerut 
convocarea unei conferințe a 
partidului laburist pentru dis
cutarea problemei germane.

Dezbaterile din 6 decem
brie în Cameră Comunelor 
au oglindit nemulțumirea 
crescîndă a opiniei publice 
din Anglia față de actuala 
orientare a politicii externe 
engleze.

Nu încape îndoială că rati
ficarea acordurilor de la Pa
ris ar reprezenta un act în
dreptat împotriva menținerii

Povestea unor
ÎNCHIPUIȚI-VĂ un manual 

de istorie a Franței care na-r 
pomeni un cuvînt despre răz
boiul franco-prusac din 1870 
—1871 (război care a costat 
Franța 300.000 de morți și 
mutilați), un manual care na-r 
pomeni nimic despre jefuirea 
teritoriului Franței de către 
hoardele germane în perioada 
1914—1918 și iarăși nimic 
despre invazia trupelor hit
leriste în Franța în anii 1940 
—1944...

inchipuiți-vă un manual de 
istorie a Franței din care ar 
fi suprimate capitolele ce vor
besc despre zecile de mii de 
patrioți francezi uciși în chi
nuri de naziști, despre distru
gerea satului francez Oradour- 
sur-Glîne, despre asasinarea 
ostatecilor la Chîteaubriant și 
Mont-Valerien, despre eroica 
mișcare de Rezistență...

Nu-i așa că vă e greu să 
vă închipuiți aceasta?

Dar tocmai astfel apreciază 
multe ziare pariziene conse
cințele „convenției culturale 
franco-germane" care a fost 
semnată la Paris și care va 
intra în vigoare dacă acor
durile de la Paris vor fi rati
ficate. Articolul 13 din această 
convenție glăsuiește:

„ înaltele părți contractante se o- 
bligă... să elimine din manualele 
școlare, și îndeosebi din manualele

OREHOY
păcii și spre pregătirea unui 
nou război în Europa și că 
ar înrăutăți în mare măsură 
întreaga situație în Europa și 
ar submina posibilitatea re
glementării problemelor euro 
pene nerezolvate și, în primul 
rînd, a problemei germane. 
Faptul că în Anglia se înțele
ge acest adevăr incontestabil 
este ilustrat în special de a- 
vertismentul împotriva înar
mării Germaniei occidentale, 
cuprins în cuvîntarea deputa
tului laburist Noel Baker, ca
re a declarat că o conferință 
pentru asigurarea păcii și se
curității în Europa ar putea 
constitui punctul de plecare în 
vederea creării unui larg sis
tem de garanții internaționale 
pentru securitate.

Și o serie de alți membri 
aj parlamentului englez, au 
făcut declarații împotriva po
liticii de înarmare a Germa
niei occidentale. Discursurile 
membrilor parlamentului en
glez îndreptate împotriva 
înarmării Germaniei occiden
tale și preconizînd tratative 
în problema germană, ca și 
numeroasele proteste împotri
va acestei politici, exprimate 
de oameni de diferite con
vingeri politice și de di
ferite stări sociale, re
flectă neliniștea crescîndă în 
legătură cu politica de reînvie
re a militarismului german și 
năzuința spre întărirea păcii 
în Europa. (Agerpres)

pasaje cenzurate
de istorie, toate pasajele cu caracter 
părtinitor care pot prejudicia bunei 
înțelegeri dintre cele două popoare".

în legătură cu acest articol 
din convenție, profesorul Mar
cel Hamon scrie:

„Grija pentru obiectivitatea isto
rică, pe care convenția o proclamă 
în vorbe, urmărește falsificarea is
toriei, obișnuită la militariștii ger
mani... Dacă act rdurile de la Paris 
vor f ratificate, toate fărădelegile 
naziste vor trebui să fie trecute sub 
tăi ere în manualele de istorie a țării 
noastre. Asasinatele î i masă și ridi
carea cu forța a locuitorilor vor 
deveni „pasaje părtinitoare".

Scopul eliminării acestor 
„pasaje cu caracter părtinitor" 
este limpede: se încearcă a-i 
face pe francezi să uite cri
mele săvîrș:te pe teritoriul 
Franței de către militariștiiger
mani, care ridică din nou ca
pul. Dar este limpede și alt
ceva : e prea puțin probabil 
ca aceste scopuri să poată fi 
realizate.

Se pot elimina din manu
alele de istorie capitole în
tregi, se pot trece sub tăcere 
operele patriotice ale clasici
lor fmneezi, se pot distruge 
36.000 de monumente ridicate 
în cinstea francezilor victime 
ale militarismului german și 
pot fi s'ărîm te mii de plăci 
comemorative, — un singur 
lucru, însă, nu e cu putință: 
să răpești unui popor întreg 
memoria.

Nu vrem să purtăm uniforme, a fost lozinca de luptă a organiza
ției de tineret din cadrul Uniunilor Sindicate din Bavaria, care au 
demonstrat în cursul lunii noiembrie, la Munchen și Augsburg, îm-

essa, demonstrează împotriva rati

ficării acordurilor de la Londra și

Paris.
potriva recrutărilor din Germania occidentală.

MOSCOVA (Agerpres). — La 15 

decembrie. a.c. a fost dată publici
tății o declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. în

legătură cu așa-numitul „tratat de 
securitate mutuală” semnat la. 2 
decembrie 1954 la Washington în
tre Statele Unite ale Americii și 
clica lui Cian Kai-și.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Alba-Iulia, Piața „1 Mai” Nr. 14. Telefon Nr. 262 — Tiparul: Intrepr. Poligr. Alba-Iulia — c. 1993—1954, — STAS 3452—52


