
75 de ani de la nașterea 
_______ lui I. V. Stalin_______
La 21 decembrie s-au împlinit 

75 de ani de la nașterea lui Iosif 
Vissarionovici Stalin — discipol și 
tovarăș de luptă credincios al lui 
Lenin — marele continuator al o- 
perei .leniniste. întreaga sa viață 
și activitate și-a consacrat-o lup
tei eroice a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, cauzei mă
rețe a proletariatului, luptei pentru 
triumful socialismului și luptei po
poarelor pentru apărarea păcii.

I.V. Stalin, credincios leninis
mului și intereselor clasei munci
toare și a tuturor oamenilor mun
cii, a luptat neobosit pentru elibe
rarea lor de sub jugul exploatato
rilor și izbăvirea omenirii de răz
boaie de exterminare, pentru pace, 
pentru democrație, pentru socia- 
ism. El a apărat cu fermitate pu
ritatea marxism-ten, infernului și 
l-a aplicat îr mod creator la 
noile condiții istorice și întir-o se
rie de probleme a îmbogățit teo
ria revoluționară cu teze noi.

încă de la începutul activității 
sale revoluționare-, I.V. Stalin a 
mers pe drumul lui Lenin. In con
dițiile grele și complicate . ale 
luptei pentru crearea și întărirea 
Statului Sovietic, Stalin a fost u- 
nul din cei mai .apropiați colabo
ratori ai lui Lenin. împreună cu 
Molotov, Kaganovici, Hnusciov, 
Jdanov, Sverdlov și a,Iți fruntași 
ai Partidului Comunist a parti
cipat activ la zdrobirea acțiunilor 
coptra-revoluționare ale dușmani
lor și încercările de restaurare a 
capitalismului1, contribuind astfel 
la obținerea victoriei depline asu
pra intervenționiștilor- și gardiști
lor albi.

După moartea lui V. I. Lenin, 
dușmanii clasei muncitoare de tea
pa troțkiștilor, buhariniștilor, na
ționaliștilor burghezi, și-au inten
sificat uneltirile împotriva liniei le
niniste a Partidului Comunist, 
împotriva programului leninist de 
construire a socialismului. P.C.U.S. 
sub conducerea Comitetului său 
Central in frunte cu I. V. 
Stalin, a zdrobit pe trădători și 
oapitularzi și a insuflat poporu
lui sovietic -o mare încredere în 
forțele sale, ridicîndu-1 la lupta 
pentru înfăptuirea unor grandioa
se transformări socialiste.

Urmînd calea indicată de Lenin, 
P.C.U.S., sub conducerea Comite
tului Central în frunte cu I. V. 
Stalin, a elaborat și tradus în via
ță politica de industriali zare so
cialistă a țării și de colectivizare 
a agriculturii. Astfel, înțr-o perioa
dă -istorică scurtă, Uniunea So
vietică s-a transformat dintr-o 
țară agrară înapoiată, într-o pu
ternică țară îndustrial-colhoznică, 
într-un stat socialist. In lupta pen
tru victoria socialismului s-a întă
rit mai mult alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănime, s-a ci
mentat frăția dintre popoare
le din U.R.S.S. Partidul Comunist 
a lichidat înapoierea economică și 
culturală a popoarelor asuprite în 
trecut, a unit toate națiunile țării 
într-o singură familie frățească, a 
creat puternicul stat multinațional 
— U. R. S. S.

Marele Război pentru Apărarea 
Patriei a constituit o verificare se
rioasă a tăriei orânduirii sociale și 
de stat sovietice, a demonstrat for
ța șt invincibilitatea principiilor 
leniniste de construire a socialis
mului, marea forță a primului par
tid de tip nou. Zdrobind ,pe agre
sorii fasciști, poporul sovietic, e- 
roica Armată Sovietică sub con

ducerea gloriosului Partid Comu
nist, nu numa,i că au apărat liber
tatea și independența Patriei. lor, 
dar au salvat și popoarele Euro
pei și Asiei de înrobirea fascistă. 
Toate aceste mari victorii ale po
porului sovietic sînt strîns tiegate 
de numele lui Stalin, care a con
dus în anii grei ai războiului Co
mitetul de Stat al Apărării și For
țele Armate Sovietice. Zdrobirea 
Germaniei, hitlerfete și a Japoniei 
imperialiste, desprinderea din sis
temul imperialist a unor țări din 
Europa și Asia, constituie un se
rios avertisment al istoriei dat ce
lor care plănuiesc noi agresiuni.

După moartea lui Stata, călău- 
zindu-se după învățătura atotbirui
toare marxist-leninistă, Comitetul 
Central al P.C.U.S. — colectiv de 
conducători înțelept și cu prestigiu, 
alcătuit din discipoli și tovarăși de 
luptă ai 'lui Lenin și Sta,lin — 
conduce ferim și sigur Partidul Co
munist la înfăptuirea cu deplin 
succes a programului măreț de 
construire a comunismului. Ca ur
mare a politicii externe înțelepte a 
Partidului Comunist și Guvernu
lui U.R.S.S., a crescut fără pre
cedent prestigiul Uniunii Sovieti
ce pe arena internațională.

I.V. Stalin a arătat în repetate 
rânduri că politica fermă și con
secventă pentru pacea și securita
tea popoarelor pe care o duce 
U.R.S.S, pornește de la posibilitatea 
coexistenței pașnice pentru o pe
rioadă îndelungată a celor două 
sisteme — socialismul și capita
lismul — și urmează în mod ferm 
linia relațiilor pașnice cu toate sta
tele catepmănifestă dorința unei co
laborări prietenești cu condiția res
pectării . principiilor reciprocității și 
îndeplinirea obligațiilor asumate.

Această politică, și-a găsit o 
puternică expresie în hotărârile is
torice ale conferinței de la Mosoo- 
vu a țărilor europene pentru asi
gurarea păcii și securității în Eu
ropa.

Conducătorii cercurilor agresi
ve caută însă să interpreteze do
rința de pace a Uniunii Sovietice 
și a țărilor democrat-populare ca 
„semne de slăbiciune” și încearcă 
să adopte față de ele așa-numita 
„politică de pe poziții de forță”, 
„Noi — spunea I.V. Stalin — sîn- 
tem pentru pace și apărăm cauza 
păcii. Dair noi nu ne temem de 
amenințări și sîntem gata să răs
pundem cu lovituri ta loviturile a- 
țîțătorilor la război”.

De uriașa forță a. lagărul ui pă
cii, în rândurile căruia luptă și 
construiesc 900 milioane de oa
meni, se izbesc și se vor izbi toa
te uneltirile ațîțătorilor la război. 
In rândurile acestor forțe se gă
sește și poporul romîn, care, ală
turi de toate popoarele frățești, 
sprijină Declarația de ila Moscova, 
care arată că în .cazul ratificării 
acordurilor de la Paris, statele la
gărului socialist vor lua toate mă
surile necesare pentru a apăra 
munca pașnică a popoarelor.

Poporul nostru muncitor nu va 
șterge din memoria sa adînca re
cunoștință față de U.R.S.S. a că
rei armată condusă de I.V. Stalin 
i-a adus eliberarea.

Călăuzit de măreața învățătură 
a lui Marx-Engels-Lenin-Stata 
și sub conducerea partidului, po
porul romîn pășește iau încredere 
înainte spre noi v’ctorii, spre so
cialism.
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La șezătoare în
Satul Presaca, așezat de o parte 

și de alta a Ampoiului, era cufun
dat în noapte. Din cașurile case
lor se înălțau fuioare de fum care 
apoi se destrămau în undele nop
ții. Luminile, asemeni unor stelu
țe, scînteiau voioase. In casa lui 
Trifon Gogoî era gălăgie. Șeză
toarea începuse de mult. Se adu
naseră aici multe femei și fete. U- 
nele torceau caiere de lînă albă 
ca neaua, altele răsuceau lîna 
toarsă, iar două fetișcane împle
teau de zor la ciorapi. Singur Iri- 
mie cînta din fluier, Iar Lina îl 
ajuta cu glasul ei .limpede. Veselia 
puse stăpînire pe fiecare. O bătrâ
nică, care stătea pe un scăunel, 
prinse să zîmbească și privea cu 
multă bucurie la tot ce se petrecea 
în jurul ei. Fusele pline de fire ră
sucite creșteau. începură povești
le. Ce povești frumoase, numai la 
șezătoare le poți auzi. Deodată, 
Stănilă Ana zise:

— la ascultați-mă, am și eu ce
va de spus. Toți își îndreptară pri
virea spre ea. Și Ana începu să 
citească cu glas rar.

—... S-a născut în orașul Gori, 
la 21 decembrie 1879, un om care 
mai tîrziu a devenit părintele cel 
mai iubit al milioanelor de oameni 
din lumea întreagă... Toți o ascul
tau. In cameră se făcuse liniște, 
iar bătrînica lăsase și ea pentru 
un moment furca apropiindu-se 
cu pași ușori, de Ana. Ana ci
tea. Glasul ei sonor făcea ca slo
vele să fie mai bine înțelese. In 
cartea aceea se vorbea despre 
Stailin. Și Ana se opri cînd ajunse 
pe la mijlocul cărții să se mai o- 
dihnească.

— Mîine e ziua de naștere a 
Marelui Stalin, nu-i așa Ano? — 
o întreabă Agafia.

Vineri, 24 decembrie 1954

miez de noapte
— Da. La 21 decembrie se îm

plinesc 75 de anii de la nașterea 
lui Stalin. 75 de ani. Cine nu l-a 
cunoscut pe Stalin? Nu cred să 
existe om cinstit în lume care să 
nu fi auzit de Stata.

— Așa-i — intră în vorbă Iri- 
mie, — lui Stalin îi datorăm viața 
noastră fericită. El ne-a dat li
bertatea și bucuria. Irimie scoa
se cu grijă fluierul din cingătoare, 
și se adresă celor din casă: 
Hai să cîntăm un cîntec despre 
Stata, și cîntecul începu. Ana se 
apropiase de el acompaniindu-L 

Spune glas, cântați cavale 
Dragostea cea mare , 
Pentru cel ce ne-a deschis 
Drumul larg spre soare...

Femeile se opriseră din tors. A- 
cum ascultau cîntecul, murmurând 
melodia lui. Și așa cîlntînd și ci
tind trecuse de miezul nopții. Ni
meni nu se îndura să plece. Ana 
terminase de citit broșura. Din filile 
ei cei adunați Ja șezătoare au aflat 
multe lucruri despre Stalin. Unde 
s-a născut, cum a luptat alături 
de Lenin pentru făurirea Statului 
Sovietic, pentru binele omenirii.

Stalin a murit — spuse Ana — 
dar pentru noi el trăiește și va trăi 
prin însăși învățătura lui, trăiește 
prin noi cei mulți din lumea în
treagă. Și să nu cuteze vreodată 
cineva să ne calce țara, să ne 
răpească viața liberă și bucuria că 
vai și amar va fi de acela. Da — vor
bi Ana. Stalin va trăi, iar noi vom 
urma învățăturile lui Stalin, căci 
învățătura lui este însuși drumul 
pe care ne conduce partidul. Și ...

Vor trece anii cum trec norii 
In lume mullte se vor face 
Dar Stalin pentru veci rămîne 
Libertate, pîine, pace!

L. DUMBRAVA

Editarea 
operelor lui I. V. Stalin 

în limba romînă
Lucrările lui Iosif Vissarionovici 

Stalin — marele continuator al 
operei lui Vladimir 11 ici Lenin — 
se bucură de o largă răspîndire 
în țara noastră.

Intre anii 1944—1954, Editura 
de Stat pentru literatură politică 
a tipărit lucrările lui I.V. Stalin 
intr-un tiraj total de 7.495.516 
exemplare. Cele 13 volume de Ope
re a,u fost tipărite într-un tiraj 
de 1.435.000 exemplare; Proble
mele leninismului (3 ediții) în 
296.825 exemplare; Despre ma
terialismului dialectic și ma
terialismul istoric (2 ediții) 
252.000 exemplare; Despre Ma
rele Război al Uniunii So
vietice pentru Apărarea Patri
ei (3 ediții) — 242.000 exem
plare; Marxismul și problema na
țională (5 ediții) — 162.000 exem
plare; Problemele economice ale 
socialismului în U.R.S.S. — 
370.000 exemplare; Cuvîntare ros
tită la Congresul al XIX-lea al 
P.C.U.S. — 550.000 exemplare etc.

(Agerpres)

Bătălia pentru cît mai 
multe economii

încă de la începutul acestui an, 
colectivul de muncă de la fabrica 
de încălțăminte „Simian Bămuțiu” 
din orașul nostru, a acordat o deo
sebită atenție luptei pentru reali
zarea unui volum cît mai mare de 
economii.

La capătul celor 11 luni ce au 
trecut, rezultatele cele mai bune 
au fost dobîndite de colectivul sec
ției de croit, care a realizat pînă Ia 
30 noiembrie o economie de peste 
79.000 dm. pătrațî piele, peste 
38.200 dm. pătrați meșină și peste 
1.760 m. pînză interior și. exterior. 
Din pielea economisită se pot con
fecționa mii de perechi ghete pen
tru copii.

In fruntea luptei pentru econo
mii s-'m situat tov. Moldovan 
Ana, Gligor Florica, Mateiaș 
Francisc, Dumitru Gh. și alții.

Realizări însemnate
De curând, secției raionale 

D.C.A. din Alba-Iulia i-a fost de
cernat drapelul de secție fruntașă 
pe regiune, pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan. In cursul lunii 
noiembrie secția raională D.C.A. 
și-a realizat sarcinile de plan în 
proporție de 114,45% și a înche
iat peste 110 contracte de lînă.

O contribuție importantă la a- 
ceste realizări au adus-o agențiile 
D.C.A. din Ighiu și Teiuș, care 
și-au depășit sarcinile de plan cu 
80—100%.

M. PREDUȚOIU 
coresp. voluntar



Pe marginea proiectului Directivelor Congresului al ll-lea al P. M. R.

Pentru continua dezvoltare a agriculturii în raionul nostru
818 hectare teren desțelenit

Jn multe comune din raionul 
nostru, ca Vințul de Jos, Alba- 
Iuilia, Stremț și altele, țăranii mun
citori au obținut succese de sea
mă 7a .punerea în valoare a tere
nurilor neproductive. Ca rezultat 
al muncii .politice și organizato
rice desfășurată de către organi
zațiile de bază și sfaturile popu
lare din aceste comune, pînă la 20 
decembrie au fost desțelenite pes
te 800 hectare de teren.

Așa de pildă, în comuna Vințut 
dd Jos desțelenirea s-a executat 
cu tractoarele S.M.T.-u-lui și de 
către un mare număr de țărani 
muncitori, ca Ispas Androni-c, Gal

Cît mai mult teren
Cu prilejul sesiunilor sfaturilor 

populare comunale au fost făcute 
propuneri prețioase care,, traduse 
în viață, vor duce la creșterea sim
țitoare a producției agricole.

Așa, de pildă, țăranii muncitori 
din comuna Sîntimbru au hatărît 
să treacă Ia executarea Unor lu
crări de canalizare/ spre a reda 
producției agricole' o suprafață de 
peste 40 ha. teren, care astăzi 
este neproductiv și supus inunda
țiilor. După ce' au terminat mun
cile agricole de toamnă, mulți ță
rani muncitori din satul Galtiu, 
mobilizați de organizația de bază 
și de deputați, au trecut la cură
țirea și adîncirea canalului de ia 
locul „Izvoare”. Datorită muncii 
neobosite, acest canal lung de 4 
km. a fost curățit și adîncrt, pînă 
la 20 de'cembrie, pe o lungime' de 
aproape 2 km. Printre primii cate

Lucrări de ameliorare
Cu fiecare zi ce trece tot mai 

multe realizări se obțin prin tra
ducerea în fapte a proiectului de 
Directive. Astfel, în satele așezate pe 
valea Ampoiu.lui au încăput nu de 
mult lucrări de ameliorare' a unor 
terenuri care erau degradate de 
ape.

Țăranii muncitori din satul Pre- 
saca, comună Feneș, au suferit de 
niulte' ori mari pagube pricinuite 
prin revărsarea pîrîului Chilia, a 
cărui apă ă distrus locuințe, și a 
inundat ogoarele. In momentul de 
față acest pîrîu a devenit rieputin-

Viața’ și activitatea lui Iosif 
VisSarionovici Stalin — de la naș
terea căruia - s-au împlinit la 21 
decembrie, 75 de ani — sînt -strîns 
legate de cauza sfîntă a proletaria
tului, de lupta eroică pentru tri
umful socialismului, de nobila 
luptă a popoarelor pentru apăra
rea bunului lor cei mai de preț — 
pacea. Numele ilui Stalin este nes
pus de scump oamenilor sovietici 
și oamenilor ' muncii din întreaga 
lume.

In lupta crîncenă împotriva ța
rismului și capitalismului el a fost 
însuflețit de mărețele idei aile 
inarxism-leninismului. I.V. Stalin 
a avut încredere profundă în po
por, în energia revoluționară ne
secată și în inițiativa creatoare a 
muncitorilor și țăranilor văzînd în 
mase pe adevăra.ții făuritori ai 
Istoriei.

I.V. Stalin s-a manifestat întot
deauna ca uri discipol credincios 
și demn a lui V.I. Lenin. El a vă
zut în Lenin pe genialul creator 
și conducător al partidului, .pe 
conducătorul de tip superior.

împreună cu V.I. Lenin și sub 
conducerea lui., LV. Stalin 'a lup
tat pentru partidul de tip nou, l-a 

ben Avram, Hațegan Ilie, Javla 
Ilie, Crișan Nicolae și alții. Dato
rită folosirii din plin a timpului 
prielnic, aici lucrările de desțele
nire au fost terminate, planul fiind 
îndeplinit în proporție de 110%.

In foarte mică măsură a fost 
însă realizat planul în comunele 
Berghin, Bărăbanț și Pețelca, unde 
cu toate că terenul este propriu 
desțelenirii cu atelajele, sfaturile 
populare comunale și organiza
țiile de bază din aoeste comune nu 
au mobilizat țăranii muncitori 
spre a participa Ia această lucrare 
atît de importantă pentru dezvol
tarea agriculturii.

redat agriculturii
se află în fruntea acestor impor
tante lucrări de folos obștesc sînt 
țăranii muncitori Mîrza Pave'., 
Mîrza Fior ea, Barbu Aurel, Poto
pea Vasile, Jurca Emil și alții.

In cuprinsul comunei Sîntimbru 
sînt însă și unele sate unde țăra
nii muncitori nu sînt suficient în
drumați spre a participa la lucră
rile de canalizare. Așa, de pildă, 
în satul Coșlariu, deși s-ar putea 
obține rezultate bune, organizația 
de bază nu mobilizează țăranii 
muncitori spre a urma exemplul 
celor din satul Galtiu. De asemeni, 
nici Comitetul executiv ai sfatu
lui popular din comuna Mihalț nu 
îndrumă țăranii muncitori din co
mună, care posedă terenuri pe te
ritoriul satului Coșlaniu, să con
tribuie în aceeași măsură <la lu
crările menite să asigure crește
rea suprafețelor agricole.

pe valea Ampoiului
etos în fața oamenilor, fiindcă ță
ranii muncitori, îndrumați de partid 
și avînd la dispoziție mijloace teh
nice, au trecut la ameliorarea lui 
prin construire de baraje, adînci
rea albiei etc. Astfel, s-au con
struit șase baraje și alte lucrări. 
Asemenea baraje s-.au construit și 
pe pîrîul Remeți. Munca de a- 
meliorare a apelor continuă cu 
suoces, dovedindu-se . astfel hotă- 
rfrea. cu care au pornit țăranii 
muncitori din aceste slate la lup
ta pentru traducerea în' viață a 
sarcinilor puse în față de partid 
și guvern.

I. V. Stalin — marele continuator 
ai operei lui Lenin

călit în lupta intransigentă împo
triva tuturor dușmanilor leninis
mului. Organizînd alianța de lup
tă dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, partidul a 
asigurat victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, instaura
rea dictaturii proletariatului.

După victoria Revoluției Socia
liste din Octombrie în fața parti
dului s-a pus cu toată ascuțimea 
cele mai complexe probleme ale 
creării unui stat nou, socialist și 
ale construirii socialismului. LV. 
Stalin -a fost ce! mai apropiat a- 
jutor a lui V.I. Lenin în construirea 
și întărirea primului stat socialist 
diin lume. In calitate de comisar 
al poporului pentru problemele na
ționalităților, I.V. Stalin a condus 
în mod direct înfăptuirea politicii 
naționale a Partidului Comunist, 
care a' unit popoarele sovietice în- 
tr-o singură familie frățească.

In anii grei ai războiului civil și 
ai luptei împotriva intervenției 
străine, .partidul a ridicat întregul

Trebuiesc lichidate lipsurile în desfășurarea 
învățămîntului agricol de masă

Sporirea neîncetată a producției 
agricole la hectar, ca sarcină prin
cipală ce se desprinde din proiec
tul Directivelor Congresului al 
II-lea al partidului cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2—3 ani, cere aplicarea pe 
scară cît mai largă de către oa
menii muncii de la sate a reguli
lor agrotehnice și zootehnice avan
sate.

Anul acesta, secția agricolă a 
sfatului popular raional a luat u- 
nele măsuri în vederea deschiderii 
cursurilor agro-zootehnice, astfel 
că într-un număr însemnat de 
gospodării colective și întovărășiri 
agricole, ca Cistei, Obreja, Benic, 
Căpud, Cetea și altele, cursurile 
s-au deschis predîndu-se una sau 
chiar două lecții.

Cu toate acestea, în problema 
învățământului agricol de masă 
sînt încă numeroase lipsuri. Deși 
sîntem la sfîrșitul lunii decembrie, 
în raionul nostru în multe gospo
dării colective și întovărășiri 
cursurile agro-zootehnice n-au în
ceput nici pînă în prezent. Aceas
tă situație își găsește explicația în 
însăși modul birocratic și fără 
răspundere în care înțeleg să 
muncească unii tehnicieni ai sec
ției .agricole. Tehnicianul Pop Va- 
sii'e, de pildă, răspunde de des
chiderea și buna funcționare a 
cursului din gospodăria colectivă 
din Țelna. Datorită însă faptulpi 
că nu s-a preocupat de acest lu
cru, cursul agro-zootehnic nu era 
deschis nici la data de 20 decem
brie. Nu se pot spune cuvinte de 
laudă nici despre felul în care

In numeroase comune din raionul 
nostru, îndeosebi în cele de mun
te, țăranii muncitori acordă o aten
ție to<t mai mare plantării de po
mi fructiferi.

Astfel, în comunele Feneș și 
Zlalna, pomicultorii îndrumați de 
către tehnicienii agricoli au pre

GLIGA EMIL
-secretar al Comitetului raional 

de partid Alba

popor la războiul pentru apărarea 
■patriei, pentru apărarea mărețelor 
cuceriri ale Revoluției Socialiste 
diin Octombrie. Sub conducerea 
Comitetului Centrad al P.C.U.S., în 
frunte cu Lenin, poporul sovietic 
a zdrobit contrarevoluția -internă și 
pe in-tervenționiștii străini și și-a 
asigurat condițiile pentru con
strucția economică, pașnică.

După moartea lui Lenin, I.V. 
Stalin a apărat cu fermitate puri
tatea marxism-leninismului, a 
dus o luptă intransigentă împotri
va tuturor dușmanilor leninismu
lui. El a considerat întotdeauna 
marxism-leninismuil ca o știință 
creatoare ce se dezvoltă neconte
nit în legătura cu viața, cu prac
tica revoluționară a maselor. Ur- 
mîndu-1 pe V.I. Lenin, Stalin a 
subliniat că teoria nu este o dog

s-au organizat cercurile agroteh
nice în raion. Ce e drept, de cîte- 
va săptămîni la secția culturailă a 
raionului (șef secție tov. Popa 
Ion) se tot fac pregătiri pentru 
organizarea acestor cursuri în ca
drul căminelor culturale, dar pă
catul este că din cele peste 30 cer
curi programate a se .deschide, a- 
bia s-a- deschis unul .singur. încă 
la data de 20 decembrie nici nu 
fuseseră date decizii lectorilor care 
răspund de aceste cercuri, fără 
să mai fie vorba de pregătirea lor. 
Față de această pasivitate intole
rabilă rămîne nepăsătoare și sec
ția agricolă a sfatului popular ra
ional (șef secție tov. ing. Hăbă- 
șescu Nadejda).

Cu totul birocratic s-a muncit 
și în ce privește recrutarea cursan- 
ților. Nici un argument în această 
direcție nu poate să justifice su
perficialitatea manifestată în re
crutarea cursanților și organiza
rea învățămîntului. In unele gos
podării colective și întovărășiri, în 
loc ca numărul cursanților să 
crească, el a scăzut față de anul 
trecut. Sau despre ce anume re
crutare de cursanți poate fi vor
ba, cînd nici la data deschiderii 
învățămîntului în multe cazuri nu 
era încă stabilit numărul celor 
ce vor participa :1a lecții.

Multe din organizațiile de ba
ză, ca cele din gospodăriile colec
tive din Benic, Obreja, Qiejdea și 
altele, au neglijat desfășurarea u- 
nei munci politice în jurul acestei, 
probleme, din care cauză s-.au în
scris la învățămînt un număr mic 
de colectiviști și în multe cazuri 

Să plantăm cît mai mulți pomi fructiferi
gătit din timp gropile necesare, în 
care apoi au plantat peste 900 meri 
și peri. Numeroși pomi au fosl 
plantați în toamna aceasta și în 
comunele de șes, cum este bună
oară comuna Bărăbanț, unde s-a 
plantat un număr însemnat de 
cireși.

mă ci o călăuză în acțiune și în 
întreaga sa activitate a dat exem
plu de aplicare creatoare a teo
riei marxist-leniniste.

I. V. Stalin a dezvoltat în mod 
creator teoria marxist-leninistă 
ap!icînd-o la noile condiții istorice. 
In lucrările lui I.V. Stailin este 
dezvoltată învățătura leninistă cu 
privire la imperialism, se face o 
analiză a crizei generale a siste
mului capitalist, este formulată 
legea economică a capitalismului 
contemporan. I.V. Stalin a îmbo
gățit cu noi teze învățătura lui 
Lenin despre partidul de tip nou, 
despre revoluția proletară și dic
tatura proletariatului, despre stra
tegia și tactica luptei de clasă a 
proletariatului. Stalin a apărat cu 
hotărîre ideea leninistă a alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare împotriva atacurilor 
clicii dușmane troțkisto-buhari- 
niste.

V.I. Lenin a elaborat teoria, 
programul și tactica partidului în 

aceștia nici nu participă regulat la 
lecții. La cursul agro-zootehnic ce 
funcționează în cadrul gospodări
ei colective din Ș-ard sînt înca
drați și întovărășiți! din sat. Dato
rită însă faptului că organizația 
de bază din cadrul întovărășirii nu 
s-a ocupat de mobilizarea cursan
ților, nici un întovărășit n-a par
ticipat la prima lecție predată.

Desfășurarea în bune condiții a 
învățămîntului agricol de masă 
este de multe ori îngreunată 
de faptul că unele sfaturi popu
lare comunale, ca cele din Teiuș, 
Cricău și altele, nu acordă nici o 
atenție acestei probleme, nu se o- 
cupă de mobilizarea țăranilor 
muncitori spre a participa la lec
țiile ce se predau.

întreaga perioadă de desfășurare 
a învățămîntului agricol de masă 
trebuie susținută printr-un bogat 
material de propagandă agricolă. 
Sînt de netolerat asemenea lipsuri, 
ca cele care se manifestă la sec
țiile agricolă și culturală a raio
nului, unde stâu săptămîni la rînd 
numeroase materiale de propagan
dă, ca broșuri, afișe etc., fără ca 
acestea să fie trimise la comune și 
sate.

Pentru lichidarea acestor lip
suri grave ce se manifestă în des
fășurarea învățămîntului agricol 
de mase, secția agricolă și secția 
culturală a raionului, cu sprijinul 
organizațiilor de bază și al sfatu
rilor populare, au datoria de a 
munci cu toată răspunderea spre a 
mobiliza un număr cît mai mare 
de oameni ai muncii de la sate la 
aceste cursuri.

Din pomii primiți de ia gospo
dăria agricolă de stat din Galda 
de Jos pentru plantări în raion, 
peste 1.600 meri, peri și cireși au 
fost plantați de către Serviciul 
drumurilor pe marginea șoselei 
naționale.

problema națională. Principiile pro
gramatice leniniste în problema 
națională au fost dezvoltate în 
operele lui Stalin și hotărîrile par
tidului.

Sintetizînd experiența construc
ției socialiste, I.V. Stalin a elabo
rat noi probleme de economie po
litică. Pornind de' la indicațiile le
niniste, el a fundamentat căile și 
metodele înfăptuirii industrializă
rii socialiste a țării și a colecti
vizării agriculturii. In lucrările 
sale I.V. Stalin a dezvoltat princi
piile -leniniste cu privire la meto
dele gospodăririi socialiste, La ne
cesitatea folosirii -legii valorii și 
banilor, la hoznasciot, la principiul 
cointeresării materiale a lucrăto
rilor în rezultatele muncii lor. El 
a dezvoltat și a concretizat prin
cipiile marxist-leniniste cu pri
vire la legile de dezvoltare a so
cietății socialiste și la trecerea ei 
treptată în faza superioară — co
munismul. I.V. Stalin a formulat 
legea economică fundamentală a 
socialismului și legea dezvoltării 
planice, proporționale a economiei 
naționale.

I.V. Stalin a .luptat neîncetat 
pentru întărirea statului sovietic.



VIAȚA DE PARTID

Organizațiile de bază să lupte pentru 
o mai largă răspîndire a presei

Aplicînd în viață sarcinile reie
șite din Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. și a C.C. al 
P.M.R. din 1 august 1952, multe 
organizații de bază din raionul 
nostru au obținut însemnate rea
lizări în munca de răspîndire a 
presei și de colectare a abonamen
telor, ajungîndu-se ca în raion 
numărul ziarelor difuzate în rîn- 
dul oamenilor muncii să treacă de 
18.000 de exemplare.

Ne .apropiem de începutul unui 
an nou, cînd Se impune ca o nece
sitate luarea de măsuri urgente 
pentru asigurarea răspândirii pe o 
scară largă a presei în -anul viitor.

Multe organizații de bază, ca 
acelea de ia C.F.R. Coș.leriu, De
poul C.F.R. Teiuș, cooperativa de 
producție meșteșugărească „Pro
gresul” din Alba-Iulia, I.I.V.P.A. 
Alba-Iulia și altele, înițetegînd în
semnătatea politică ia difuzării 
presei .s-au preocupat îndeaproape 
de sprijinirea în muncă a difu- 
zorilor voluntari, de felul cum pă
trunde presa în întreprinderile res
pective, cuim este difuzată și stu
diată de muncitori și funcționari.

Nu se poate spune însă, că toa
te organizațiile de bază sînt pă
trunse de însemnătatea pe care o 
are pătrunderea ziarelor în mase
le largi. Așa, de pildă, birourile 
organizațiilor de bază de la C.F.R. 
Mișcare și C.F.R. întreținere Te
iuș (secretari tovarășii Chiorean 
I. și Tîirtescu Vintilă) nu-și îndepli
nesc îndatoririle ce le revin pe linia 
difuzării presei. Din această cau
ză, în cadrul adunării organizați
ei de bază nu s-a «analizat nicio
dată felul' cum pătrunde 1 presa în 
unitățile respective, nu au fost a- 
jutați practic difuzorii volun
tari pentru a-și realiza sarci
nile și nici nu s-a luat vreo 
altă măsură menită să .asigure 
răspîndirea presei în rîndurilie 
muncitorilor. Acest fel de a privi 
sarcinile face ca numărul! abona
mentelor la ziarul „Scinteia” să 
fie foarte scăzut, iar 1a zi.airud lo

veai „Steaua Roșie” și lâ Carnetul 
■agitatorului să nu existe nici un 
abonament. De .aceeași neglijență 
față de sarcina asigurării .pătrun
derii ziarelor în masele largi • au 
dat dovâdă și organizațiile de 

pentru întărirea capacității de 
apărare a patriei sovietice. Victoria 
U.R.S.S. în Marele Război pentru 
Apărarea Patriei a ilustrat marea 
forță și viabilitatea orînduirii de 
.stat sovietice.

înfăptuind cu consecvență hotă- 
■rîrile Congresului al XIX-lea, par
tidul consolidează unitatea și ca
pacitatea de luptă a rîndurilor sa
le, dezvoltă prin toate mijloacele 
democrația internă de partid, au
tocritica și îndeosebi critica de jos. 
In învățătura leninistă cu privire la 
partid, unul din cele mai impor
tante principii este principiul mun
cii Colective.

P.C.U.S. duoe cu consecvență 
politica externă de pace bazată 
pe teza leninistă cu privire la 
posibilitatea coexistenței îndelun
gate și a întrecerii pașnice între 
cele două sisteme.— capitalist șl 
socialist.

I.V. Stalin .a făcut în lucrările 
sale o temeinică analiză caracte
risticilor actualei mișcări pentru 
pace, țelurilor ei, posibilităților ei 
de izbîndă.

Popoarele lagărului socialist se 
opun cu cea mai mare fermitate 
uneltirilor cercurilor agresive din 

bază de la cooperativa „9 Mai” 
Teiuș (secretar tov. Szabo Mihai) 
întreprinderea de Panificație Alba- 
lulia (secretar tov. Eneșel V.), 
Autobaza de transport Alba-Iulia 
(secretar tov. Bododel I.), unitățile 
C.F.R. Alba-Iulia, sfatul popular 
raional și altele.

Deși .s-a dovedit că atît presa 
centrală ca și cea locală constituie 
un sprijin de seamă în activitatea 
propagandiștilor, o bună parte din 
aceștia, printre care și tovarășii 
Pop Mihai, Dumitrescu Ioana, Ursu 
Ion, Fiorea Ion, Doroftei Leon și 
alții nu s-au abonat .la ziarul lo
cal „Steaua Roșie”, iar tov. O- 
preanu I., propagandist în învăță- 
mîntul politic U.T.M., nu este a- 
bonat la nici un fel de ziar.

Trebuie spus însă că există și 
un număr însemnat de tovarăși cu 
munci de răspundere care privesc 
cu multă ușurință această impor
tantă problemă și n-u dau sprijinul 
necesar în vederea asigurării mă
ririi numărului de abonamente. De 
pildă, președinții sfaturilor popu
lare din comunele Almașul Mare, 
Hăpria, Galda de Jos, tovarășii 
Dragosin S., directorul școlii ele
mentare din comuna Vințul de 
Jos și Ivancu Constanța, directoa
rea Liceului de fete din Alba-Iu- 
lia, .au dovedit un totali dezinteres 
față de această sarcină.

Este momentul ca organizațiile 
de bază să ia toate măsurile în 
vederea lichidării lipsurilor exis
tente în munca de răspîndire a 
presei în mase.

Organizațiile de bază trebuie să 
se preocupe serios de îmbunătăți
rea activității difuzorilar voluntari, 
să ducă o intensă activitate poli
tică în vederea colectării de abo
namente, în așa fel îneît fiecare 
om al muncii să fie abonat la pre
sa centrală și locală.

■Nu este îngăduită nici o tărăgă
nare în rezolvarea problemelor de 
care depinde îmbunătățirea răs- 
pîndirii presei. De aceea este nece
sar să se depună toate eforturile 
pentru a face Că ziarul să pătrun
dă în casa -fiecărui om al muncii, 
ca el să devină un bun de Care să 
nu se poată lipsi.

MUNTEANU AUREL
■ activist ai! Comitetului raional

de partid Alba

S.U.A., Anglia și Franța, care 
plănuiesc în văzul lumii reînvierea 
militarismului german în cap cu 
foștii generali hitleriști, pășind pe 
calea agravării situației interna
ționale și a dezlănțuirii unui nou 
război.

Politica fermă și consecventă de 
luptă pentru pacea și securitatea 
popoarelor pe care o duce U.R.S.S. 
corespunde, intereselor vitale ale 
poporului sovietic și ale tuturor 
popoarelor iubitoare de' pace. In 
anii de după război Țara Sovietică 
a devenit și mai puternică, ea pă
șește în avangarda luptei pentru 
pace. O puternică forță în lupta 
pentru pace o constituie .lagărul 
democrației și ■ socialismului. 
P.C.U.S. și întregul popor sovietic 
consideră consolidarea continuă a 
acestui lagăr drept o datorie inter
națională sfîntă ă lor.

Partidul Comunist este Condu
cătorul poporului sovietic. In uni
tatea partidului și poporului rezi
dă marea forță a comunismului. 
Sub steagul lui Marx-Engels-' 
Lenin-Stalin sub conducerea în- 
țe'.captă ,a partidului comunist, po
porul sovietic pășește cu încredere 
spre triumful comunismului.

FILE DE CARNE!

De vorbă cu Csapai Irina
Pe Csapai Irina am întîlnit-o 

dăunăzi prin curtea fabricii „Sîn- 
timbru” dînd o mînă de ajutor u- 
nor zidari. M-am apropiat de dîn- 
sa, i-am strîns mîna și ,pe urmă 
i-am vorbit: După cîte știu, dum
neata te ocupi cu munca cultura
lă de masă din partea comitetului 
de întreprindere. Ai putea să-mi 
spui ceva despre activitatea cul
turală ?

— Da, eu răspund de munca 
culturală și dacă-i vorba de spus 
despre activitatea noastră, apoi 
cîte nu sînt — îmi răspunse voioa
să tovarășa Csapai. Avem echipe 
artistice, de teatru, o echipă de cor 
și de dans, iar rezultatele sînt 
bune. Am făcut și deplasări la 
Galda de Jos, la Coșlariu și nu 
mai vorbesc de reprezentațiile date 
la clubul nostru.

— Ceea ce mi-ai spus dumnea
ta dovedește că te ocupi serios de 
problemele culturale. Dar voiam 
să .te mai întreb dacă în echipă a- 
veți și tineri maghiari.

— Păi, se poate — interveni 
Irina — aici lucrăm laolaltă, și 
maghiari și romîni. Numai pe tim
pul patronului eram despărțiți u- 
nii de alții. Dar vremurile rele au 
trecut. Acum avem altă viață. îmi 
amintesc despre cele auzite odată 
de la Trif Ștefan, oare acum este 
președintele comitetului de între
prindere. De multe ori el povesteș
te tinerilor despre traiul greu pe 
care-1 duceau .atît muncitorii ro
mîni cît și cei maghiari pe timpul 
cînd director al fabricii era Lapat 
„cel rău”, cum îl porecliseră oame
nii. Privirea Irinii se încruntă cîte-

Secție de bunuri de
In cadrul întreprinderii de in

dustrie locală „Horia” din Alba- 
Iulia sînt numeroase secții care în 
acest an au început să producă 
bunuri de larg Consum.

Secția de tinichigerie, de exem
plu, este una din secțiile fruntașe 
pe întreprindere. Aci se produc nu
meroase articole de larg consum, 
ca : găleți zincate, mașini pentru 
încălzit, vane din tablă zincată, 
etc. Colectivul acestei secții face

Trebuie acordată mai mare atenție îngrijirii reproducătorilor
In dezvoltarea creșterii anima

lelor, un rol deosebit de important 
îl au reproducătorii din stațiunile 
de montă. Crearea unor condiții op
time pentru iernarea acestora este 
deci o sarcină de mare importanță 
care trebuie să stea în centrul a-, 
tenției sfaturilor populare.

In multe comune din raion acest 
lucru a fost pe deplin înțeles. Co
mitetul executiv al sfatului popu
lar din comuna Vințul de Jos, de 
exemplu, a luat din timp măsuri 
pentru repararea și spoirea graj
dului, s-a amenajat un padoc pen
tru plimbatul taurilor, etc. Aten
ție cuvenită acestei probleme au 
acordat și sfaturile populare din 
Alba-Iulia, Zlatna etc.

Sînt însă multe comitete execu
tive ale sfaturilor populare comu
nale care nu țin cont de îndrumă
rile tehnicienilor zootehniști și, mai 
grav, dovedesc nepăsare față de 
problema asigurării iernatului re
producătorilor. Comitetul executiv 
al Sfatului popular din Ighiu, de 
pildă, s-a îngrijit de .asigurarea 
condițiilor de iernare a reprodu
cătorilor din Ighiu, dar a neglijat 

odată, ochii ei veseli se întunecau, 
iar pe fruntea-i lată apăreau în
crețituri.

— Ce-i cu dumneata ? — am 
întrebat-o.

— Aa... nimic, mă gîndeam la 
bătaia pe care a lu.at-o tovarășul 
Credun Pavai pe timpul! directoru
lui cel rău. Ce mîrșăvenie! Cînd 
mi-aduc aminte de .acest lucru 
totdeauna mă tulbur.

— Dar unde-i acum tovarășul 
Gredun ?

— Unde să fie, în fabrică, e to
cător, face și inovații și-i tare 
mîndru de inovațiile lui — îmi răs
punse ea. In timp ce discutam se 
apropia de noi o altă tînără.

— Aa, a venit tovarășa Toth 
Margareta — grăi plină de voioșie 
Irina. Ea este animatoarea echipei 
noastre. E maghiară dar cîntă deo
potrivă de bine și romînește ca 
și ungurește. E destul să apară pe 
scenă și spectatorii o primesc cu 
ropote de aplauze. Și tov. Drăghici 
Aurelia, Urcan Elisabeta, Nicula 
Maria fac ca formațiile noastre ar
tistice să-și trăiască viața. Irina 
mi-a vorbit și despre Trif Ion, Du
mitrescu Vasile, Toth Niooilae și 
despre alții, care după orele de 
muncă se ocupă de repetiții, fă- 
cînd ca programele să fie cît mai 
bune.

In locul urii și discordiei, semă
nate de burghezie, acum printre 
muncitorii de diferite naționali
tăți, înfrățiți pe viață trăieș
te prietenia. Ei luptă cu hotărîre 
pentru ca viața lor liberă să 
înflorească tot mai mult.

larg consum fruntașă
acum la sfîrșit de an un bilanț 
rodnic. La sfîrșitul lunii noiembrie 
planul anual pe secție a fost înde
plinit și depășit cu 8%, iar numă
rul sortimentelor a crescut cu 
mult față de început, îmbunătățin- 
du-se și calita(tea produselor.

In curînd în cadrul întreprinderii 
„Horia” va lua ființă o nouă sec
ție, secția de nichelaj, care va 
contribui și mai mult la ridicarea 
calității și aspectului produselor.

această problemă în satele apar
ținătoare. Aceasta o dovedește 
faptul că în satul Șard reproducă
torii n-au asigurate condiții de 
iernare, adăposturile nu sînt repa
rate, iar îngrijirea ce se face este 
necorespunzătoare. In condiții 
proaste se face îngrijirea repro
ducătorilor și în comunele Mihalț, 
Pețelca și Stremț. Sfatul popular 
al .comunei Pețelca tărăgănează 
în.tr-un mod nepermis luarea de 
măsuri pentru înlocuirea țiglei 
sparte de pe grajdul reproducăto
rilor din satul Beldiu, iar în co
muna Mihalț, datorită proastei a- 
limentații și îngrijiri, taurii sînt 
slabi.

Numeroase lipsuri se manifestă 
și în ce privește asigurarea bazei 
furajere. La stațiunea de montă 
din Galtiu, din cauză că n-au 
fost luate măsuri de păstrare, în 
multe cazuri, nutrețul este, prădat 
de animalele din sat. De aseme
nea, în satul Totoi, nici în pre
zent sfatul popular Sîntimbru n-a 
luat măsuri pentru transportarea 
furajelor la centrul de iernare a 
berbecilor.

VEȘTI 
DIN RAION 

417 kg. cotă 
de carne în contul 

anului 1955
Țăranii muncitori din comuna 

Oarda de Jos, considerînd preda
rea cotelor ca o înalltă îndatorire 
patriotică, s-au străduit să achite 
la .timp cotele cuvenite statului.

Astfel, ei au predat cota de car
ne pe anul 1954 în proporție de 
108% și au trecut .la predarea o- 
bligațiilor către .stat pe anul 1955, 
predînd 417 kg. carne de vită.

In fruntea acestei acțiuni pa
triotice se situează comuniștii Ca
zan Ion, Moldovan Simion, Rusu 
Ion și Pătruț Gheorghe, urmați 
de țăranii muncitori Josan Zeno- 
vie, S'toi.a Pavel și alții.

Planul de încasare 
a impozitelor 

a fost îndeplinit
Colectivul de muncă al secției 

financiare a raionului nostru a 
muncit cu însuflețire în vederea 
realizării planului anual de înca
sare a impozitelor. C.u sprijinul 
sfaturilor populare, agenții fis
cali au intensificat munca în rîn- 
du.l contribuabililor, astfel că tot 
mai mulți dintre ei au înțeles să-și 
achite ila timp această importan
ță obligație față de stat.

Făcînd bilanțul realizărilor obți
nute, a reieșit că pînă la data de 
20 decembrie planul global de în
casare a impozitelor a fost înde
plinit în proporție de 104%. La u- 
nele capitale planul de încasare a 
fost cu mult depășit. Așa, de pil
dă, la impozitul agricol cifra de 
plan a fost'depășită cu 8%, iar la 
taxe locale.cu. 29..°^.

O atenție deosebită a ,foșț . acor
dată încasării taxelor « A.D.A.Ș., 
astfel că și la atest capitol planul 
de încasare a fost în întreg'ime în- 
deplinit. ,

Faptul că în unele locuri, carițițatea 
de furaje nu este pe deplijri. asigurată, 
se datorește și . lipsei ,dp spirit 
gospodăresc a unor .sfaturi popu
lare comunale. In comuna. Șără- 
banț, de exemplu, lipsa furajelor 
se datorește faptului că comitetul 
executiv n-a lliat măsuri pentru 
transportul ovăzului ..furajer, ast
fel că acesta s-a stricat în cîmp. 
In comuna Oarda de Jos reprodu
cătorii n-au asigurată .baza ,de su
culente, fiindcă comitetul executiv 
a dat în schimbul lemnelor nece
sare pentru încălzit 6 căruțe de 
sfeclă furajeră, lucru profund gre
șit și care nu trebuie trecut cu 
vederea.

Toate aceste lipsuri trebuiesc 
din rădăcini .lichidate. Sfaturile 
populare comunale au datoria de 
a se preocupa cu toată răspunde
rea de problema iernării reprodu
cătorilor, iar secția agricolă a sfa
tului popular raional, respectiv sec
torul zootehnic, să-și sporeas
că munca de îndrumare și con
trol, propunînd la timp luarea de 
mă.suri necesare bunei iernări a 
reproducătorilor.



Alături de toate popoarele iubitoare de pace vom zdrobi
orice încercare de agresiune a atîțătorilor la război

Oamenii sovietici își afirma hotărîrea 

de a apăra cauza păcii și securității în Europa

Nu ne vor găsi nepregătiți !

Evanghelistul Matei a spiis: 
„Toți cei ce scot sabia, de sabie 
vor pieri1’ (Matei XXVI, 52). Ade
vărul acestor cuvinte a fost dove
dit în trecut de cele două războaie 
înspăimîntătoare cu rănile încă 
deschise și cu urmări directe asu
pra generației noastre și va fi do
vedit și în viitor. In lăcomia lor 
pentru bogăție, pe aceia care vor 
război nu-i înduioșează lacrimile 
văduvelor, nu-i tulbură gemetele 
răniților, nu-i înspăimîntă pustii
rile și incendiile, nu-i interesează 
cultura și civilizația, iar fericirea 
și viața ce se nimicesc nu-i stin
gheresc.

Cînd am iscălit apelul pentru 
pace, am crezut că s-a sfîrșit răz
boiul, am crezut că nu se vor mai 
întoarce noaptea și întunericul, că

Să apărăm pacea
Rănile celui de al doilea război 

mondial nu s-au vindecat încă și 
imperialiștii, provocatori de răz
boaie, prin acordurile de Ia Lon
dra și Paris, caută să deslănțuie 
un nou măcel mondial. Cercurile 
monopoliste ale S.U.A., Angliei ș; 
Franței încearcă, prin reînarmarea 
Germaniei occidentale, să împiedi
ce crearea unui sistem de securi
tate colectivă în Europa. Con
ducătorii guvernelor acestor 
țări au refuzat să participe la 
conferința de la Moscova unde pu
teau să-și aducă contribuția la 
cauza păcii și securității în Euro
pa și în lume.

Popoarele Europei pot și trebuie 
să trăiască în pace, însă pacea

Adunarea intelectualilor din orașul Alba-Iulia
In ziua de 20 decembrie, s-au 

întrunit pentru a spune un cate
goric „Nu” reînvierii militarismu
lui german și a-și exprima totala 
adeziune la Declarația comună a 
țărilor participante la conferința 
de la Moscova, peste 250 de inte
lectuali — medici, ingineri, tehni
cieni, profesori, învățători, judecă
tori, avocați și funcționari din. 
orașul nostru.

Cu acest prilej a conferențiat 
tov. Demco Nicoiae, care în expu
nerea sa „Conferința țărilor euro
pene pentru asigurarea păcii și se
curității”, a scos în relief perico
lul ce-l prezintă pentru popoarele 
Europei acordurile de la Londra și 
Paris, care odată ratificate, înles
nesc militariștilor germani să pună 
din nou mîna pe arme. Conferen
țiarul a vorbit în continuare des

In curînd va începe tradiționala 
competiție sportivă „Spartachlada 
de iarnă a satelor" la care pot 
participa tinerii din mediul sătesc, 
fără nici o olasificare, de la vîrsta 
de 15 ani împliniți.

Desfășurarea pe etape este ur
mătoarea :

La șah : etapa I de la 24 de
cembrie 1954 la 31 ianuarie 1955.

Etapa II la data de 13 februa
rie 1955.

Cauza păcii va învinge
ADORJĂN KÂROLY 

vicar general — Alba-Julia 

omenirea va fi lăsată, să trăiască 
în liniște.

Astăzi, forțele oarbe ale agre
siunii ridică din nou pe cerul o- 
menirii nori negri și amenințători. 
In fața lor se ridică însă cuvîntul 
greu și hotărît al popoarelor iu
bitoare de pace din lumea întreagă.

Popoarele nu vor să se lepede 
de armătura luminii, de pace, nu 
vor să deschidă robinetele conduc
telor războinice ; ele nu se vor lă
sa prinse în capcana celor ce ur» 
zesc încăierări între popoare.

Declarația guvernelor europene 
care au participat la conferința de 
la Moscova exprimă întru totul și 
cu putere voința omenirii iubitoare 
de pace de a-și apăra viața cu hotă-

- bunul cel mai de
va putea fi apărată — așa 
după cum a arătat marele Stalin
— dacă popoarele vor lua în pro
priile lor mîini cauza menținerii 
păcii și o vor apăra pînă la capăt.

Oamenii muncii din țara noas
tră, alături de toți oamenii cinstiți 
din lumea întreagă, doresc pacea 
și luptă pentru consolidarea și 
menținerea ei. Cadreie didactice de 
la școala noastră, precum și ele
vii acestei școli, alături de toți 
oamenii iubitori de pace sînt ho- 
tărîți ca prin munca lor de zi iu 
zi, să contribuie cu toate forțele la 
opera de întărire și apărare a 
patriei.

Noi ne vom opune acelor forțe, 
care în trecutul nu tocmai înde- 

pre însemnata contribuție adusă 
cauzei păcii de conferința de la 
Moscova, care în locul pactelor a- 
gresive, preconizează un sistem de 
securitate colectivă cu participarea 
tuturor statelor Europei.

După expunere, cei prezenți luînd 
cuvîntul au înfierat uneltirile pro
vocatoare ale imperialiștilor ame- 
ricano-englezi și ale revanșarzilor 
vest-germani.

Tov. Dărămuș loan, președinte
le sindicatului muncitorilor dinîn- 
vățămînt a spus : „Atrocitățile, din 
lagărele de exterminare și bombar
damentele barbare săvîrșite de 
hitleriști pe teritoriile țărilor din 
Europa, nu trebuie să se mai re
pete. Popoarele au cunoscut prin 
fapte pe militariștii germani și

Spartachlada de lamă a satelor
Etapa III la 20 februarie 1955. 

Etapa IV la 27 februarie 1955 și 
etapa finală la 13—17 martie 1955.

La schi și săniuțe: etapa I de 
la 20 decembrie 1954, la 1 februa
rie 1955, etapa II la 6 februarie 
1955, etapa III la 13 februarie 1955, 
etapa IV la schi 20 februarie 1955 
și etapa finală la 13 martie 1955.

Pentru o cît mai bună organi

rîre dîrză, neșovăitoare. Peste aceas
tă voință, cercurile agresive nu pot 
trece, iar dacă totuși vor încerca 
să treacă, ele se vor lovi de ripos
ta zdrobitoare a lagărului păcii în 
frunte cu Uniunea Sovietică și în- 
frîngerea o vor suporta dușmanii 
păcii.

Slujitorii bisericii nu pot tăcea. 
Ei au astăzi o datorie sfîntă, âteea 
de a sprijini năzuințele de pace 
ale popoarelor, de a sta strîns u- 
niți în jurul stindardului păcii.

Munca preotului, prin propaga
rea mîntuirii, nu servește numai in
teresele individului ci și bunul co
mun spiritual.

Prin prisma aceasta privesc 
problemețe pământești și călăuzit 
de atare spiritualitate am scris a- 
ceste rînduri.

preț al omenirii
părtat au provocat atîtea jertfe și 
suferințe poporului nostru. Copii
lor care cresc sub ochii noștri tre
buie să le asigurăm o viață fru
moasă și fericită și de aceea tre
buie să împiedicăm cu orice preț 
deslănțuirea unui nou război. Noi 
iubim cu tărie pacea și nu vom 
îngădui nimănui să ne cotropească 
pămîntul patriei noastre dragi.

Sîntem hotărîți să nu precupe
țim nimic și să ne dăm toată si
lința ca din tinerii școlii noastre 
să formăm cadre conștiente nece
sare societății socialiste și vajnici 
apărători ai păcii.

RUSU ION
director adjunct la Școala medie 

de băieți Alba-Iulia

de aceea luptă cu forțe unite îm
potriva reînvierii Werhmachtului 
incendiator de noi războaie.

Inginerul Negruțac Alexandru 
de la I.I.V.P.A. și tehnicianul Po
pa Nicoiae de la fabrica „Simion 
Bărnuțiu”, în cuvîntul lor, și-au 
exprimat încrederea în victoria 
forțelor păcii asupra celor ale răz
boiului „Să fim prevăzători însă 
și să nu ne lăsăm surprinși de e- 
venimente — au spus cei doi vor
bitori. Să ne pregătim temeinic 
pentru ca în caz de nevoie sâ dăm 
agresorilor riposta cuvenită, a- 
păr-înd în acest fel marile noastre 
cuceriri”.

In încheierea adunării, moțiunea 
adoptată pentru a fi trimisă Co
mitetului Permanent pentru Apă
rarea Păcii a fost aprobată în a- 
plauzele întregii adunări.

zare și desfășurare a acestei com
petiții, profesorii de educație fizi
că, învățătorii și instructorii spor
tivi voluntari au sarcina de a spri
jini și îndruma concurenții în pe
rioada pregătirii lor, pentru des
fășurarea la un înalt nivel tehnic 
a concursurilor.

MORARU NICOLAE 
instructor regional al asociației 

„Recolta”

Pe strada principală a orașu
lui Rostov-pe-Don se demontează 
schelele care au fost folosite la 
construcția cîtorva case noi. Pe
reții acestor clădiri lucesc de un 
alb imaculat. Trecătorii se opresc 
pentru a admira frumoasele clă
diri.

Pe orice stradă din Rostov-pe- 
Don se pot vedea case noi. N-au 
trecut însă mulți ani de cînd car
tiere întregi ale orașului zăceau 
sub dărîmături, de cînd la fiecare 
pas întîlneai rămășițe de case dis
truse sau incendiate de hoardele 
hitleriste în timpul războiului.

Noile case, uzine, fabrici, pala
te ale culturii, școli din Rostov- 
pe-Don — toate sânt rezultatul 
muncii pașnice creatoare a oame
nilor sovietici.

Colectivul uzinei constructoare 
de combine cerealiere din Rostov 
a sărbătorit recent un eveniment 
remarcabil : de pe conveierul uzi
nei a coborît a 1.000-a combină 
construită în perioada de după 
rălzbioi.

Uzina, distrusă de fasciști și 
refăcută prin munca oamenilor so
vietici, dă astăzi o producție cu 
mult mai mare decît înainte.

Proiectanții uzinei, în colabora

Jos acordurile de la Paris!
de GASTON MONMOUSSEAU

secretar al Confederației Generale a Muncii din Franța

Sentimentele de prietenie 31e 
popoarelor Franței și Uniunii So
vietice. sî,nt consfințite în Trata
tul franco-sovietic de alianță și 
asistență mutuală. Potrivit Trata
tului franco-sovietic, cele două 
puteri s-au obligat să ia toate 
măsurile necesare pentru a nu ad
mite o nouă agresiune germană.

Poate că guvernul Mend£s-Fran- 
ce nu vrea să-și amintească des
pre aceste obligații ale Franței. 
Poporul francez însă nu le-a ui
tat. El este ferm hotărît să nu ad
mită reînvierea militarismului ger
man și să apere independența na
țională și securitatea patriei sale. 
Nici un fel de argumente aile cer
curilor guvernante nu-1 pot con
vinge despre necesitatea de a da 
arme, inclusiv anma atomică, re
vanșarzilor vest-germani. Nici un 
fel de propagandă calomnioasă 
nu-1 poate determina să creadă că

Ziarul „lzvestia“ despre lupta 
poporului romîn împotriva reînvierii 

militarismului german
MOSCOVA (Agerpres).
Ziarul „Izvestia” publică sub 

semnătura corespondentului său 
la București, A.M. Aleksandrov, o 
corespondență despre miile de mi
tinguri și întruniri în cadrul cărora 
muncitorii, țăranii și intelectualii 
din Republica Populară Română 
condamnă încercările cercurilor a- 
gresive din unele țări, în primul 
rînd din S.U.A., de a reînvia mili
tarismul german, și sprijină căl
duros Declarația de la Moscova.

Ca o dovadă a unității tuturor 
păturilor populației din Republica 
Populară Romînă, fără deosebire 

re cu fruntașii în producție, mun
cesc în prezent ,1a crearea de noi 
mașini și mai perfecționate. Vor 
permite ei oare să le fie tulburată 
munca lor pașnică constructivă, 
munca lor pentru binele poporului 
și al patriei ?

Constructorii de combine, ca și 
toți oamenii muncii de pe maluri
le Donului, aprobă cu căldură De
clarația statelor europene-partici- 
pante la conferința de la Moscova 
pentru asigurarea păcii și securi
tății în Europa. In secții au avut 
loc mitinguri. Luînd cuvîntul, cel 
mai bătrîn fierar al uzinei, Petrov, 
a spus următoarele :

— Declarația exprimă senti
mentele și năzuințele tuturor po
poarelor care nu doresc război. Ea 
va deveni o puternică barieră în 
calea militarismului german în 
curs de refacere.

— Stăruind asupra înfăptuirii- 
propunerilor cu privire la crearea 
securității colective în Europa — 
a spus lăcătușul Miscenko — De
clarația exprimă cu o forță neclin
tită voința popoarelor de a-și apă
ra independența, viața, munca lor 
pașnică. Dacă imperialiștii vor 
dezlănțui războiul, ei nu ne vor 
găsi nepregătiți.

(Agerpres).

cu Uniunea Sovietică trebuie să 
se vorbească numai „de pe poziții 
de torță”.

Clasa muncitoare franceză , își 
dă bine seama că Țara Sovietică 
prețuiește prietenia franco-sovie- 
tică, îndeplinindu-și cu fermitate 
și consecvență obligațiile prevă
zute în Tratatul franco-sovietic. 
Ne dăm bine seama de întreaga 
seriozitate a avertismentului dat 
de Guvernul Sovietic în nota sa 
din 15 decembrie adresată guver
nului Franței. Oamenii muncii din 
Franța sînt gata să focă totul 
pentru ca Tratatul cu U.R.S.S. să 
devină piatra de temelie a păcii în 
Europa.

Oamenii muncii din Franța știu 
că a sosit momentul hotărîtor în 
bătălia pentru fericirea patriei, a 
întregii omeniri, pentru menținerea 
păcii. Și ei sînt ferm hotărîți să 
iasă învingători din această bătă
lie. (Agerpres).

de convingeri politice și religioa
se, în lupta împotriva reînvierii 
militarismului german, sînt citate, 
în încheierea corespondenței o se
rie de personalități cnre au deți
nut posturi de conducere în tre
cut și care-și exprimă indignarea 
față de politica de remilitarizare 
a Germaniei occidentale și neli
niștea pentru soarta păcii și cer 
oamenilor politici francezi să îm
piedic© ratificarea acordurilor de 
la Londra și Paris și să depună 
toate eforturile pentru menținerea 
păcii.
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