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Pentru pace și securitate în Europa
Intre 29 noiembrie și 2 decembrie, a avut 

loc la Moscova Conferința țărilor europe
ne, la care au (participat reprezentanți ai 
U.R.S.S., Republicii Populare Polone, Re
publicii Cehoslovace, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare Ungare, Re
publicii Populare Romine, Republicii Popu
lare Bulgaria și Republicii Populare Al
bania. La lucrările Conferinței a participat 
din partea Republicii Populare Chineze, 
un observator.
. Conferința, după ce a examinat sub toate 
aspectele situația creată de unele state 
occidentale în Europa, în legătură cu ho
tărârile Conferinței de la Londra și Pa
rts, și-a încheiat lucrările, prin adoptarea 
unei Declarații comune de către guver
nele țărilor participante.

Acest document de o uriașă însemnătate 
internațională, demonstrează cu tăirie voin
ța hotărâtă a țărilor iubitoare de pace, în 
scopul de a-și uni eforturile spre crearea 
unui sistem de securitate colectivă în Eu
ropa. Declarația comună, după ce anali
zează temeinic situația primejdioasă crea
tă de Statele Unite, Anglia și Franța pen
tru grăbirea remilitarizărâi Germaniei oc
cidentale, atrage atenția popoarelor asu
pra pericolului ce îl reprezintă pentru pa- 
C'ea și securitatea Europei, încercările fe
brile ale puterilor occidentale de a reîn
via militarismul german prin ratificarea a- 
cordurilor de la Paris. Aceasta cu atît mai 
mult cu cî't popoarele au făcut să eșueze 
faimoasa „Comunitate defensivă euro
peană” iar acum, imperialiștii caută să 
refacă militarismul sub un alt steag în 
scopul de a grăbi ratificarea acordurilor 
de la Paris.

In ciuda voinței de pace a popoarelor, 
aceste acorduri dă mînă liberă militariști- 
lor revanșarzi din Germania occidentală 
să înjghebeze o armată vest-germană cu 
un efectiv de 500.000 de oameni, în fruntea 
căreia să se afle generali militariști care 
au fost nu de mult timp organizatorii a- 
gresiuinii fasciste în Europa.

Planurile militariștilor americani și a 
celorlalți din statele occidentale, în vede
rea reînvierii militarismului german și în
cadrarea lui în blocul agresiv al Atlanti
cului de nord, dovedesc cu prisosință sco
pul urmărit.

Iată deed la Conferință s-<a subliniat cu 
tărie asupra măsurilor ce trebuiesc luate 
în vederea ocrotirii muncii noastre pașnice.

In această privință în Declarație se spu
ne : „Statele participante la această Con
ferință declară că sânt hotărâte ca în cazul 
că acordurile de la Paris vor fi ratificate, 
să ia măsuri comune în domeniul organi
zării forțelor armate și comandamentelor 
tor, cât și alte măsuri necesare, pentru în
tărirea capacității lor de apărare, pentru a 
ocroti munca pașnică a popoarelor lor, a

Întreprinderea 402 Construcții 
și-a îndeplinit planul anual

Strădania care au depus-o muncitorii și 
tehnicienii întreprinderii nr. 402 Construc
ții pentru a-și îndeplini sarcinile anuale, 
a devenit un fapt împlinit. In urma cen
tralizării situațiilor de întrebuințare a; 
parcului de mașini, a rezultat că din ziua 
de 7 decembrie, muncitorii întreprinderii 
lucrează în contul anului 1955. Realiza
rea, precum și depășirea planului anuul, 

garanta inviolabilitatea frontierelor și te
ritoriilor lor și a asigura apărarea lor îm
potriva unei eventuale agresiuni". Aceste 
măsuri sînt în conformitate cu dreptul 
statelor la autoapărare, cu Carta Organi
zației Națiunilor Unite, precum și cu cele
lalte tratate încheiate anterior, îndreptate 
împotriva reînvierii militarismului german 
și preîntâmpinării unei noi agresiuni în 
Europa.

Cu toate acestea, participanții la Confe
rință au căzut de acord să persevereze și 
deacum înainte pentru a clrea în Europa 
un sistem de securitate colectivă fiind 
convinși că numai cu eforturile comune 
ale statelor europene s-ar putea crea o 
bază pentru o pace trainică și îndelungată 
în Europa. Statele participante la Confe
rință sînt gata să colaboreze și de acum 
înainte cu celelalte state care vor exprima 
dorința să urmeze această cale.

Poporul nostru muncitor, oare a suferit 
consecințele războaielor este hotărât să 
sprijine și să-și dea toată contribuția la 
eforturile comune ale popoarelor iubitoare 
de pace.

Șeful delegației române la Conferința de 
la Moscova, tovarășul Chivu Stoica, a ară
tat în discursul său că în trecutul ei, Ro
mânia a cunoscut în întregime consecințele 
politicii de creare de blocuri și grupări 
agresive în Europa. In timpul primului 
război mondial, care a fost de asemenea 
precedat de grupări militare opuse una al
teia, paguba pricinuită economiei noastre 
naționale în război și ocupația germană a 
fost de 31 miliarde lei în aur. Fiecare al 
zecelea locuitor al țării a căzut pe front. 
Iar în cel de ăl 2-lea război dezlănțuit de 
blocul agresiv de state fasciste, poporul 
român a avut de suferit pierderi de-a drep
tul uriașe. Și oa noi, au avut de suferit 
majoritatea popoarelor Europei.

De aceia, oamenii muncii din patria 
noastră salută cu bucurie Declarația co
mună a statelor participante la Confe
rința de la Moscova și își exprimă ferm 
hotărârea de a apăra viața liberă și fe
ricită pe care o trăiesc astăzi. Poporul 
nostru muncitor va lupta hotărât, alături 
de celelalte popoare iubitoare de 
pace, împotriva ratificării acordurilor 
de la Paris, împotriva reînvierii milita
rismului german. El este convins că nu 
există forță în lume capabilă să întoar
că roata istoriei și să împiedice con
struirea socialismului.

Declarația comună a țărilor iubitoare 
de pace, ce au participat la Conferința 
de la Moscova, găsește sprijinul tuturor 
forțelor păcii din lumea întreagă, oare 
se pronunță hotărât împotriva războiu
lui, pentru triumful a tot ce e mai 
scump omenirii — cauza nobilă a păcii.

dovedește că conducătorii auto au folosit 
din plin timpul de lucru-rutier și de a- 
semenea și-au îngrijit cu seriozitate ma
șinile. Printre cei mai vrednici conduc
tori auto, oare au contribuit la realizarea 
acestui însemnat succes se numără Se- 
vastița loan, Fotea Vasite, Păouraru Du
mitru și alții, care au realizat pe toată 
perioada anului oițe 2 norme.

A 70-a aniversare 
a tovarășului dr. Petru Groza 

Tovarășului dr. Petru Groza 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale

a Republicii Populare Romîne

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romlîn și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Române vă trimite, iubite prieten și tovarăș, calde felicitări ou 
prilejul împlinirii a 70 de ani.

încă în anii întunecați ai regimului burghezo-moșieresc, dumneavoastră v-ați 
alăturat luptei forțelor democratice antifasciste pentru pace, democrație și progres 
social. In timpul celui de al 2-lea război mondial ați participat la lupta pentru 
răsturnarea dictaturii militare-fasciiste și trecerea României de partea lagărului an
tihitlerist.

Oamenii muncii din țara noastră văd în persoana Dv. pe eminentul om po
litic și de stat care, după 23 August 1944, a desfășurat o activitate plină de ener
gie pentru înfrângerea cercurilor reacționare, pentru înfăptuirea transformărilor 
democratice, pentru apărarea independenței patriei. Ați câștigat stima celor mai 
largi straturi ale poporului nostru, ca slujitor credincios al intereselor patriei, ca 
militant neobosit pentru pacte și prietenie între popoare, pentru prietenie și colabo
rare frățească cu țările lagărului democratic, în frunte cu Uniunea Sovietică.

Noi vă urăm, iubite tovarășe Groza, ani rnulț.i de sănătate, fericire și muncă 
rodnică pentru dezvoltarea și întărirea Republicii Populare Rornîne.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN 
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
A REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

DECRET
Pentru conferirea Ordinului Steaua Republicii Populare Romine, clasa I-a, 

tovarășului dr. Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Române.

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la nașterea tovarășului dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Ro- 
mîne, pentru merite deosebite în opera de făurire și întărire a Statului demo
crat-popular,

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine, decre
tează:

1. — Se conferă Ordinul Steaua Republicii Populare Romine, clasa I-a, to
varășului dr. Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Române.
Vicepreședintele Prezidiului Marii Adunări Naționale

M. SADOVEANU
Secretarul Prezidiului Marii Adunări Naționale 

A. BUNACIU
București, 6 decembrie 1954

Solemnitatea decorării 
tovarășului dr. Petru Groza

Luni după amiază a avut loc la Prezi
diul Marii Adunări Naționale solemnita
tea decorării tovarășului dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii Adunări! 
Naționale, cu Ordinul Steaua Republicii 
Populare Romine clasa I-a.

La solemnitate au asistat tovarășii: 
Gh. Gheorghiu-Dej, Gh. Apostol, I. Chi- 
șiruevschi, Chivu Stoica, Miron Constan- 
tinescu, P. Borilă, acad. Mihail Sadovea
nu, acad. prof. dr. C. I. Parhon, acad, 
prof. Traian Săvulescu, M. Dalea, D. Pe
trescu, Constanța Crăciun, L. Răutu, So
rin Toma, acad. prof. P. Constantinescu- 
lași, acad. I. Murgulescu, A. Bunaciu, 
general locotenent L. Sălăjean și alții.

Tov. A. Bunaciu, secretarul Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, a dat citire 
Decretului prin oare Prezidiul Marii A- 
dunări Naționale conferă tovarășului dr. 
Petru Groza Ordinul Steaua Republicii 
Populare Romîne clasa l-a ou prilejul 
împlinirii a 70 de ani de la nașterea sa, 
pentru menite deosebite în opera de fău

rire și întărire a Statului democrat-popu
lar.

Apoi acad. Mihail Sadoveanu, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, a înmânat tovarășului dr. Pe
tru Groza înalta distincție, felicitîndu-1 
călduros.

Răspunzînd, tovarășul dr. Petru Groza 
a spus între altele:

Mulțumesc partidului și tuturor prie
tenilor pentru marele ajutor ce mi l-au 
dat în îndeplinirea sarcinilor mele, pen
tru învățămintele lor care mi-au servit 
atît de bine în muncă. Mulțumesc din 
toată inima pentru cinstea care mi se face. 
Ea constituie pentru mine o obligație de 
a da o contribuție tot mai mare la con
struirea noii noastre orînduiri, la întă
rirea patriei noastre, la întărirea frontu
lui păcii. îmi iaiu angajamentul să depun 
toate eforturile pentru a-mi îndeplini a- 
ceastă obligație.

Cei prezenți au adresat apoi călduroa
se felicitări tovarășului dr. Petru Groza.

(Agerpres).



Așa cresc fiii constructorilor
Pe drumul vechi, ce duce către orașul 

muncitoresc, în imediata apropiere a aces
tuia, se află căminul de zi al întreprin
derii 40! construcții din Hunedoara. îm
prejmuit cu un gard micuț ce protejează 
locul de joacă în aer liber al copiilor, 
căminul se distinge cu ușurință din mij
locul celorlalte construcții. Amenajat după 
principalele reguli higienice și înzestrat 
eu ceea ce e6te necesar pentru dezvol
tarea tinerelor vlăstare, acest locaș social 
joacă un rol important în pregătirea co
piilor constructorilor hunedoreni, din toate 
punctele de vedere: fizic, moral, cultu
ral, educativ.

In fiecare zi de dimineață și până sea
ra — cu excepția orelor de somn — că
minul răsună de cînteeele. de veselie și 
jocurile multiple ale micuților, în cadrul 
cărora ei își petrec timpul. Iarna aceasta 
ce se revarsă în valuri cuprinzând întreg 
căminul, înmănunchează în vâltoarea ei 
toate bucuriile care asigură micuților o co
pilărie cu adevărat fericită.

★
.. .Copiii se găseau în sala de mese cere, 

deseori servește și pentru spectacolele 
teatrului de păpuși al căminului. Luaseră 
în liniște o gustare compusă din bomboa
ne și rahat după care, larma îi învălui 
din nou. Prinși de mână doi cite doi și 
cîntînd în cor, începură un joc însoțit de 
gesturi care, simulau mișcări desprinse 
din clocotul diferitelor munci. In mijlocul 
lor, tovarășa directoare Cristea Silvia, bă- 
tee din palme tactul cântecului și îi ajuta 
pe copii să execute cît mai corect figu
rile jocului.

Lingă scena păpușilor, pe un scăunel pi
tic, stătea foarte „serios" un băiețel bru
net care să fi tot avut vreo 4 ani. Era 
Hoea Petru, fiu de ferar betonist. El nu 
intrase în joc, ci se mulțumea numai să 
privească.

Succese în munca de inovații
Colectivul de muncitori și tehnicieni din 

cadrul uzinei „Victoria“-Călan, având la 
îndemână peste 9.000 de cărți tehnice și 
reviste în cadrul Cabinetului tehnic, gă
sesc în acestea un izvor nesecat de cu
noștințe tehnice pe care căută să le aplice 
în practică. Astfel tov. Ay Iosif s-a 
preocupat de modificarea tiparelor din 
hala de turnare a furnalului II, înlocuin- 
du-le cu un tip nou de tipare care per
mite spargerea blocurilor de fontă în bu
căți pînă la 20 kg., putîndu-se folosi și 
pentru cubilourile mici. In urma aplicării 
acestui sistem, se realizează anual o eco
nomie în valoare de 245.604 lei. Tovarășul

Vești din întreprinderea de construcții siderurgice 
Hunedoara

• Brigada utemistă de fierari betoniști 
din complexul III construcții condusă de 
tov. Latzo loan, este fruntașă în între
cerea socialistă. Datorită aplicării meto
dei sovietice de montare în lanț a armă
turilor de fier beton, brigada lucrează în 
contul primelor zile ale lunii martie 1958.

• Realizarea a cât mai multe economii, 
este o preocupare de seamă a secției de 
tineret din complexul II, Piuă în prezent, 
tinerii au valorificat 3.900 kg. de diferite 
materiale, ce reprezintă economii în va
loare de peste 10.000 lei In această acțiu
ne s-au situat fruntași, membrii brigăzi
lor de specialitate conduse de utemiștii:

Cercuri de citit cu activitate rodnica
Nu de mult, în comuna Rapoltul Mare, 

eu luat ființă 4 cercuri de citit la care 
participă numeroși țărani muncitori din 
comună în care se prezintă cele mai im
portante probleme legate de muncile agri
cole dintr-o anumită perioadă, precum și 
de problema transformării socialiste a a- 
griculturii. Pînă acum, în aceste cercuri 
s-au prelucrat mai multe materiale, prin
tre care „Proiectul de statut al întovără

La un moment dat, din cercul copiilor se 
desprinse o fetiță de o drăgălășenie ac
centuată. Flluturindu-și coșițele în aer, 
se repezi val vârtej la Petrișor. II apucă 
îndrăzneață de m:înă și plină de voioșie 
îl trase către cercul de joc. Ou toată in
sistența fetiței, Petrișor se încăpățâna șl 
nu voia să se dezlipească în nieiun chip 
de scăunel. De ciudă că intenția sa dă
duse greș, fetița se retrase într-un colț și 
începu să suspine. A fost necesară inter
venția tovarășei directoare, în urma că
reia, înduplecat, Petrișor prinse fetița de 
mână și împreună se avîntară în mijlo
cul celorlalți copii.

După ce jocul luă sfârșit, copiii se îm- 
prăștiară în toată sala găsindu-și fiecare 
cîte o ocupație. Unii construiau felurite 
clădiri dan cuburi de lemn. Alții admirau 
păpușile teatrului, s-au se jucau cu trac
toarele, cu excavatoarele și cu celelalte 
jucării pe oare le aveau la îndemână. Un 
grup m>ai numeros, se opri în jurul to
varășei directoare. începură să spună 
poezii și să „discute". Au declamat pe rînd 
Duilamă Alexandru, Păsărilă Emil, Adolf 
Ștefan și alții. La „discuții", tovarășa di
rectoare punea întrebări, iar copiii ridicând 
două degete în sus se grăbeau care mai de 
care să răspundă.

Rînd pe rând copiii răspunseră cum se 
cheamă țara noastră, cine o conduce, cine 
o conducea în trecut, etc. Către sfârșit* 
tovarășa Cristea întrebă :

— Ce sânt părinții voștri, știți ?
— Părinții noștrii sânt constructori! răs

punse Adolf Ștefan, ridicîhdu-se în pi
cioare.

— Dar pentru cine muncesc ei ?
— Pentru noi și pentru pace — răs

punseră mai miulți copil în cor...

S. OLTEANU

Ay Iosif a mai făcut o inovație prin apli
carea căreia se înlocuiește combustibilul 
lemnos cu motorină la, gudronarea tubu
rilor de fontă, mărind totodată și pro
ductivitatea muncii.

Succese în munca de inovații a obținut 
și maistrul Ștefănescu Iosif de la furnalul 
II, fruntaș al întrecerii socialiste, care a 
făcut un dispozitiv pentru ridicarea blo
curilor de fontă din hala de turnare cu 
ajutorul căruia se mărește productivita
tea muncii la macaraua-magnet cU 75 la 
sută.

HUMMEL EMERIC 
corespondent voluntar

Talfeș Horia și Pleșoianu Ovidiu.
• Mișcarea de inovații și raționalizări 

a luat un mare avînt. in complexul Me
canic șef. Printre cele mai importante 
inovații se numără aceia a maistrului Vul- 
căneanu Vasile, fruntaș al întrecerii so
cialiste, și a tov. Sărăci Petru, care constă 
în adaptarea unui dispozitiv de tăiat roți 
conice la scheping.

Cu ajutorul acestui dispozitiv s-au exe
cutat pînă în prezent coroane de diferențial 
pentru diferite excavatoare. Inovatorii 
au fost recompensați cu suma cuvenită.

ROȘIANU ILIE 
corespondent voluntar

șirilor zootehnice pentru creșterea și în
grijirea oilor", „Arăturile adânci de toam
nă și foloasele lor", „Constituția R.P.R.", 
etc.

Cei mai sîrguincioși conducători de cer
curi sânt tov. Groza Ioan, Todea Stela, 
Ștefănescu Aurora și Berzunțeanu loan.

OPRIȘA VICTOR 
corespondent voluntar

SFAT AGRICOL

îngrijirea semănăturilor în timpul iernii
Creșterea necontenită a suprafețelor de 

cereale trebuie să fie însoțită de o grijă 
deosebită pentru întreținerea culturilor pe 
tot timpul iernii.

Semănăturile trebuiesc ferite în pri
mul rînd de distrugerile pe care le pro
voacă vitele. Oile, în special, trec de multe 
ori pe semănăturile verzi de griu în mo
mentul cei mai periculos pentru tinerele 
plante, bind acestea pot fi ușor dezră
dăcinate, îngropate sau smulse total și 
consumate. De cele mal multe ori reface
rea semănăturilor păscute fără milă de 
oi, în timpul când de abia au înfrățit, nu 
mai e posibilă. Grija organelor comunale, 
agent ilor agricoli și a paznicilor de cîmp 
trebuie să fie îndreptată spre asigura
rea pazei permanente a semănăturilor. 
Este doar în interesul țăranilor colectiviști, 
întovărășiți și a țăranilor muncitori de 
a-și păzi semănăturile de stricăciunile 
provocate de vite. Astfel, ei au datoria 
să nu lase vitele libere pe cîmp, în tim
pul iernii când acestea nici nu găsesc 
hrana necesară.

Sub zăpadă, semănăturile suportă cele 
mai mari geruri. Chiar la o temperatură 
de 30-40 grade sub zero, la adâncimea 
nodului de înfrățire care se află la 2-3 
cm., temperatura este numai de 20—22 
grade, așa că cerealele pot rezista. Se știe 
că dacă nodul de înfrățire nu este ata
cat, plantele chiar dacă pierd frunzele și 
vârfurile de deasupra, se refac în primă
vară, pornind noi frați de la nodul de în
frățire nevătămat. Cînd semănăturile sânt 
acoperite cu un strat gros de 12 cm. ză
padă. temperatura la adâncimea nodului 
de înfrățire este de numai 7-11 grade, 
iar cînd stratul de zăpadă are 50 cm. gro
sime, temperatura este de numai 2-3 gra
de.

Experiențele făcute în Uniunea Sovie
tică au arătat că pe un plan pe care nu 
s-au instalat parazăpezi, pierderile pro
vocate de îngheț s-au ridicat la 30% —

Roadele muncii politice
Iarna a început să se furișeze pe nesim

țite pe meleagurile raionului nostru. Fulgi 
de zăpadă amestecați cu picuri de ploaie 
se aștern pe pămînt In cîte o noapte 
mai friguroasă, pojghița ghieții începe să 
prindă viață peste pământul umed. Toate 
acestea pentru țăranii muncitori sânt sem
nalul încheierii campaniei de toamnă și 
începerea pregătirilor de iarnă.

ir

Cu 102 la sută îndeplinit planul de a- 
rături adânci, cu 95 la sută la desțeleniri, 
sînt ultimele realizări cu care au întâmpi
nat țăranii muncitori din comuna Băcia 
venirea iernii, realizări ce se datoresc 
unei susținute munci politice de masă, 
unei intense munci cultural-educative des
fășurată prin toate mijloacele.

Căminul cultural, stația de radioamplifi
care, gazeta de perete, panoul fruntașilor 
și codașilor in muncile agricole de toam
nă, sînt numai cîteva exemple întrebuin- 

i țațe pentru ca țăranii muncitori să fie 
mobilizați pentru terminarea la timp a 
ultimelor lucrări de toamnă.

Nu odată prin casele abonaților stației 
de radioficare a fost auzit cuvîntuil ță
ranului fruntaș, Raț NiColae, prin care 
împărtășea experiența sa celorlalți țărani

lot mai multe hectare desțelenite
In urma muncii politice desfășurate de 

organele Sfatului popular raional cu spri
jinul Comitetului raional de partid, țăra
nii muncitori din satul Peștișul Mare au 
început acțiunea de desțelenire a pășunei 
din lotul numit Finir, imediat ce au ter
minat muncile agricole de toamnă. Ast
fel, în ziua de 4 decembrie a.c. țăranii 
muncitori din Peștiș au ieșit la cîmp cu 
peste 80 de atelaje începând să brăzdeze 
dealul pășunei. Intr-o singură zi ei au 
reușit să desțelenească peste 10 hectare 

' teren.

recolta fiind de numai 1.700 kg. griu la 
hectar, în timp ce pe lanurile în care 
s-au instalat parazăpezi pierderile au fost 
do numai 6 la sută, recolta depășind 
2.500 kg. grâu de toamnă la hectar.

Strângerea zăpezii pe semănături, consti
tuie în același timp și principala sursă 
de apă. Un strat de zăpadă de 10 cm. asi
gură coa. 300 tone apă la hectar. De 
aceea una din grijile de seamă ale gospo
dăriilor agricole de stat, ale gospodării
lor agricole colective, întovărășirilor pre
cum și a țăranilor individuali, trebuie să iie 
aceea de a construi și instala pe semănă
turi și pe ogoarele arate din toamnă, ob
stacole de reținerea zăpezilor sau -para- 
zăpezi.

Construirea parazăpezilor se poate face 
din tulpini de floarea soarelui, snopi de 
coceni, vreascuri sau garduri împletite, 
materiale ce se găsesc ușor în fiecare 
gospodărie. De asemenea, cînd a căzut 
prima zăpadă se mai pot face grămezi, 
sau ziduri de zăpadă care vor reține pe 
ogoare și semănături zăpezile ce cad ulte
rior.

Reținerea zăpezilor pe ogoare constituie 
o metodă agrotehnică care poate asigura 
ușor un spor de recoltă de 3-500 kg. la 
hectar.

Se întâmplă uneori ca zăpada să consti
tuie și un pericol pentru semănături. In 
Uniunea Sovietică s-a constatat că sub un. 
strat de 1 metru zăpadă, semănăturile au 
vegetat prost, mare parte s-au asfixiat și 
recolta a fost de 3 ori mai scăzută ca 
acolo unde zăpada are un strat de 50 cm. 
grosime. De aceea, zăpezile troieni trebu
iesc împrăștiate pentru a nu rămîne un 
strat mai gros de 50 cm.

Un pericol mare îl constituie și poleiul. 
In iarna anilor 1953-1954, am avut multe 
zile de polei oare a provocat pagube se
rioase culturilor și pomilor.

Contra poleiului se recomandă scutu
rarea ușoară a ramurilor, iar pe cîmp 
împrăștierea de cenușă, pământ, etc.

muncitori dcsvăluindu-le „secretul" prin 
care el obține recolte bogate. De aseme
nea, deseori deputata circumscripției a, 
4-a, tov. Albu Cornelia, vorbește în fața 
microfonului arătînd felul cum a muncit 
pentru a mobiliza alegătorii săi la termi
narea ultimelor munci agricole de toam
nă după normele agrotehnice

Căminul cultural a devenit un sprijin 
prețios al țăranilor muncitori în vederea 
unei cât mai bune desfășurări a campa
niei de toamnă. In cadrul lui, biblioteca 
desfășoară o activitate rodnică avînd în 
a doua jumătate a lunii noiembrie, și pri
mele zile ale lui decembrie, 75 de cititori 
ai cărților ce-i sfătuiesc cum și cînd tre
buie executate arăturile adinei ; ce lu
crări trebuie executate pe timp de iarnă, 
etc

Panoul de onoare pe care sânt înscrise 
numele celor mai harnici țărani munci
tori, ca Munteanu Iosif din Băcia, Groza 
Ioan din Totaa, Lădaru Mihai din Tîrnpa 
și alții, gazeta de perete care populari
zează succesele obținute în comună și cri
tică cu tărie lipsurile, sânt mărturie a 
preocupării organizației de bază, a Comi
tetului executiv al sfatului popular, pen
tru încheierea campaniei de toamnă.

T. SILVESTRU

La reușita acestei acțiuni au contri
buit în mare măsură deputății VSnga 
Aron, Farlea Alexandru, precum și dele
gatul sătesc Borza Andrei care, au con
stituit un exemplu grăitor în ce privește 
mobilizarea țăranilor muncitori și efec
tuarea calitativă a arăturilor de desțele
nire. De asemenea în acțiunea de des
țelenire s-au mai evidențiat țăranii mun
citori Demeter Petru, Șerban Avram, Zu- 
dor Iosif, Buibucan Arpad și mulți alții.

Ing. RANTA GHEORGHE



Materiale pentru Congresul al II-lea al P. M. R.

Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P. M. R.
Să ridicăm nivelul organizațiilor de bază sătești

Așa cum. arată proiectul Statutului mo
dificat ail P.M.R. ; organizațiile de bază 
ale partidului leagă masele de munci
tori, țărani muncitori și intelectuali cu 
organele conducătoare ale partidului. De 
aceea este firesc că ele trebuie să des
fășoare o largă muncă de agitație și or
ganizatorică în mase în vederea înfăp
tuiri chemărilor și hotărârilor partidului. 
Aceste sarcini simt deosebit de valabile 
în momentul de față când partidul și gu
vernul se află în preajma punerii în 
aplicare a proiectului de Directive ale 
Congresului al II-lea al partidului c'u pri
vire la dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2-3 ani.

In raionul Hunedoara, majoritatea or- 
ganizațiilor de bază luptă din răsputeri 
în vederea punerii în aplicare a preve
derilor proiectului de Directive, desfă
șurând o largă muncă de agitație și or
ganizatorică în mase. Datorită mundii 
intense pe care au depus-o comuniștii 
din organizația de bază Peștișul Mare, 
s-a reușit să se mobilizeze țăranii mun
citori din sat în ,vederea desțelenirii

Să
Una din obligațiile menubrulud de par

tid prevăzute în proiectul Statutului modi
ficat al P.M.R., este și aceea că el tre
buie să fie sincer și cinstit față de par
tid :

Eu consider câ această obligație este 
bine venită, pentru că la noi mai există 
membri de partid care încă și acum cau
tă să denatureze situația reală a lucrurilor, 
exagerînd succesele și cu aceasta ascund', 
greșelile și lipsurile lor. Pentru liniștea 
lor, temîndu-se de neplăceri personale, 
acești membri de partid uită principalul ; 
interesele muncii, interesele partidului și 
ale guvernului.

Unde duce atitudinea necri'tică față de 
rezultatele muncii proprii, ascunderea gre
șelilor. arată limpede practică muncii or
ganizației de bază P.M.R. din satul Jo- 
sani. Aici, organizația de bază a folosit 
metoda greșită în ceea ce privește îndru-

Șuvoiul de foc
Au trecut 10 ani de la terminarea răz

boiului. Sub presiunea puternică a Ar
matei Roșii, armatele hitleriste se retră
geau în panică, lăsând în urma lor, imense 
cantități de armament distrus. Prin păduri 
sau prin șanțuri, acolo unde s-au dat 
lupte crâncene, se mai găsesc și azi tu
nuri distruse, chesoane de tunuri, obuze 
și proectile ruginite.

Acum, aceste unelte ale morții, pe care 
se poate vedea marca „Made in Germany" 
iau drumul uzinelor metalurgice pentru 
retopire Vagoane încărcate cu acest fier 
vechi, sosesc deseori la Combinatul me
talurgic ,.Gh. Gheorghiu-Dej" din Hu
nedoara. Oțelariii, și ceilalți muncitori, 
care văd țevile de tun rupte, se uită cu 
ură și simt o dorință puternică de a le 
topi

x
Prin ceie 3 uși ale cuptorului, ieșeau 

flăcări mari, roșiatice. Un om ce vine 
pentru prima dată* lîngă un cuptor, nu ar 
putea înțelege de ce flăcările care ies din 
cuptor au culoarea roșiatică-închisă. Dar 
unui oțelar, aceasta îi spune că cuptoru
lui ii trebuiește încărcătură.

Primtopitoruil Forțu Petru mai privește 
puțin la flăcările acestea și înțelegîndu-le 
chemarea, se adresează unui tînăr cu oche
lari ca de sudor, agățați de șapcă.

— Cuptorul nostru este flămând tova
răși. Hai să facem încărcarea. Dă tu o 
fugă pînă la maistru. și spunei că noi în
cepem încărcarea cuptorului.

Intr-o fugă, tânărul oțelar Vasale se în
toarse. Se apropie de Forțu care privea a- 
tent la bolta înroșită a cuptorului și îi 
spuse
v *— Baci Forțu, i-am spus maistrului. A 

uinor suprafețe mari de teren nefiolosiit. 
Astfel de organizație de bază care prin- 
tr-o largă muncă organizatorică a reușit 
să muncească cu succes în vederea în
făptuirii hotărârilor partidului este și cea 
din Rapoltul Mare. Pe lîngă aceste exem
ple, mai sânt destule organizații de bază 
sătești, care au acumulat o experiență 
bogată în munca organizatorică și poli
tică de masă. Trebuie să recunoaștem 
însă că în activitatea organizațiilor de 
partid de la sate încă mai există lipsuri 
serioase. In multe organizații munca po
litică de partid este desfășurată fără 
nici o legătură cu sarcinile economice.

Așa stau lucrurile de pildă în satul 
Sîntandrei. Aici, datorită secretarului or
ganizației de bază Rucsan Niiicolaie, care 
mai mult se ocupă de treburi personale, 
munca de partid este într-o stare de 
delăsare.

In acest sat, cu toate că sânt mulți 
oameni dornici care vor să ia parte la 
diferite munci pentru realizarea în prac
tică a politicii partidului, ca de pildă 
Andrășel Minerva, Murar loan și alții.

fini sinceri față de partid
marea și conducerea țăranilor muncitori; 
a neglijat munca organizatorică și politică 
de partid ; n-a avut grijă de întărirea or
ganizației de bază. Toate acestea n-au 
putut să nu aibă o influență negativă a- 
supra stării de lucruri din sat. In gospo
dăriile țărănești intențiile de sustragere 
de la predarea cotelor obligatorii au de
venit mai numeroase.

Organizația de bază nu a observat 
toate acestea și nici nu a dat atenție deo
sebită sesizărilor oamenilor muncii cu pri
vire la lipsurile din munca comuniștilor.

Cînd tovarășul Țîrlea Nocolae, secreta
rul organizației de bază, a fost chemat în 
fața reprezentanților comitetului raional de 
partid, pentru a prezenta o dare de sea
mă, el a făcut un raport lipsit de conștin- 
ciozitate și de obiectivitate. In loc să vor
bească direct și cinstit despre lipsurile și 

dat dispoziție să ne vină fier. Și apoi fă- 
cîndu-i ștrengărește cu ochiul continuă :

— Am o veste bună: Ne-a venit fier 
greu, chesoane, obuze, țevi de tun... O 
să dăm o șarjă azi..., pe cinste !

Primtopitorul Forțu a tresărit. Se întoarse 
brusc spre tânărul său ortac și ca și cînd 
n-ar fi auzit bine, îl mai întreabă oda
tă.

— Spui că ne-a venit țevi de tun de 
pe vremea războiului ? Ochii blînji ai 
primtopitorului Forțu, începură să se îne- 
gureze și un fior îi străbătu Corpul. Se 
vede că această veste, i-a adus aminte 
de o întâmplare tristă.

Curând a început încărcarea. Macaraua 
ducea pe brațul său troaca -încărcată cu 
fier. Forțu, privea îngândurat la gurile 
reci ale țevilor de tun. Privea la acestea, 
la fel ca un om care se uită la altul, 
care i-a făcut ceva rău.

Cît timp a durat încărcarea, primtopito
rul Forțu a stat posomorit, pus pe gân
duri. Dar cînd în cuptor focul a început 
să învăluie cu flăcările sale fierul, pri
virea lui era dîrză, hotărâtă. In cuptor 
oțelul fierbea în clocot. Peste puțin timp, 
oțelul putea fi elaborat.

Arimie, ajutorul lui Forțu ; un tînăr 
nu prea înalt, dar robust, se apucă să stră
pungă orificiul cuptorului. Cîteva lovi
turi executate cu precizie... și hala fu 
cuprinsă de o lumină orbitoare, străbă
tută de scântei. Pe jgheab, metalul lichid 
ea apa, dar strălucitor, începu să curgă 
spre oală.

Privind acest șuvoi, ce-i lumina fața 
aspră, primtopitorul Forțu Căuta să ob
serve ceva deosebit la această șarjă. Dar 
nu găsi nimic. Și totuși, această șarjă se 
deosebea de celelalte. Ea a fost plămă

ei însă nu sânt sprijiniți de către orga
nizația de bază. Aceste delăsări în mun
că a organizației de bază se datorase șl 
faptului că agitatorilor nu 1-i se fac in
structaje de luni de zile. Stația de ra- 
dtafieaire, pe lîngă faptul că nu are res
ponsabil, nu este din plin folosită. La fel 
în căminul cultural, din cauza lipsei de 
lemne de foc nu se poate desfășura o 
largă muncă cultural-educativă, și este 
lesne de înțeles de ce țăranii muncitori 
nu vin aici. Față de toate aceste lipsuri, 
organizația de bază nu a luat măsuri, 
și nici nu a semnalat organelor supe
rioare aceste lipsuri.

Este dar, că unor astfel de lipsuri 
trebuie să li se pună capăt imediat. Tre
buie sporită capacitatea de luptă a fie
cărei organizații de bază și în special a 
celor sătești. Trebuie îmbunătățită mun
ca organizatorică și intesificată activita
tea comuniștilor oriunde s-ar afla.

NEAGU I.
activist al Comitetului^ 

raional de partid

greșelile din munca sa, el a încercat să 
prezinte în culori trandafirii starea de lu
cruri din sat. După acest raport lipsit de 
sinceritate, tov. Țîrlea Nicodae a alunecat 
complect pe panta ascunderii lipsurilor. 
Pînă în momentul de față el a dus de ne
numărate ori în eroare organele de partid 
și de stat, declarând acestora o serie de 
cifre și fapte „umflate" peste măsură. Toa
te acestea dovedesc! că tovarășul Tîriea 
Nicolae e un om care pune amorul său 
propriu mai presus de interesele muncii, 
mai presus de interesele partidului și sta
tului. De aceia este firesc ca în, proiectul 
Statutului modificat să fie înscris o astfel 
de prevedere, care condamnă cu atâta as
prime pe acei membri de partid care de
naturează adevărul.

BULIȘCĂ I.
activist al Comitetului raional de partid 

dită din tunuri, din țevile cărora au 
ieșit obuze, ce au distrus totul în calea 
lor. Au secerat case, orașe întregi și mii 
de vieți omenești.

In pieptu-i ce-i tresărea puternic, prim
topitorul Forțu, simți o bucurie sufle
tească : topise aceste unelte ale morții. 
Poate pe țeava unui tun, pe care el l-a 
retopit azi, a ieșit un obuz, ce a pus 
capăt vieții nepotului său Victor, in plină 
floare.. .

★
Stăteau cu toții lângă masa de comandă 

din fața cuptorului. Erau gata pregătiți 
pentru a merge să se spele și apoi în 
grup să plece aersă

Numai că azi... toți erau nedumeriți, 
de ce șeful lor de echipă este așa de mâh
nit. Și apoi de ce le-a spus să mai aș
tepte puțin ? Trebuie să fie ceva foarte 
important, că altfel „bădia" Forțu, cum 
îi zic unii, nu iar fi reținut.

— Ei dar iată că vine baci Forțu — 
exclamă „prislea" echipei, unu mic cu fa
ța tînără de elev parcă. Are în mână și 
un ziar. Să știți că iară scrie despre noi 
la gazetă — termină el roșindu-se de 
plăcere.

Prim-topitorul Forțu, se apropie de gru
pul echipei sale. Le arătă un articol mare, 
de pe prima pagină : „Declarația comună 
a guvernelor participante la Conferința 
țărilor europene..."

— Aci măi tovarăși, în articolul acesta, 
sânt scrise cuvinte scumpe. Să-l citim îm
preună. Citește tu, se adresă el lui Ari
mie, ajutorul său cel voinic. Tu ai vocea 
mal puternică și mai dară

Arimie, luă ziarul și începu să citeas
că cu glas tare, solemn. Fo-rțu privi atent 
la fețele din jurul său. Erau fețe aspre, 
dârze. pe care câteodată nici lupta aprigă 
cu focul, nu le poate infringe dîrzenia.

In contul anului viitor
i •

Cu planul îndeplinit
Munca plină de avânt desfășurată în 

tot cursul anului de către schimburile de 
oțielari, ce deservesc cuptorul electric o.in 
sectorul oțelărie a Combinatuțui meta
lurgic „Gh. Gheorghiu-Dej", conduse de 
Jureă Florian, Haiduc Florian și Omotă 
Pasau, a fost încununată de succes. In 
ziuta de 3 decembrie a.c. cuiptorul lor a 
început să producă oțel special în contul 
primei zile a anului viitor. Succesul lor 
se datorește în cea mai mare măsură în
sușirii și aplicării metodei de muncă a 
renumitului oțelar sovietic? Macar Maaai, 
de utilizare la maximum a capacității 
cuptorului. Prin aplicarea corectă a a- 
cestei metode, capacitatea cuptorului la 
care lucrează cele 3 schimburi a fost mă
rită cu 25 la sută.

___•___

Secfii fruntașe 
din uzina „Victoria" Călan
Muncitorii secției turnătorie, de la uzi

na „Victoria“-Călan, întâmpină ziua de 30 
Decembrie, cu noi succese în munca lor 
de zi cu zi. Unul din aceste succese este 
îndeplinirea la data de 30 noiembrie, a.c. 
a planului anual la mai multe sortimente.

Astfel, la tuceria comercială planul anu
al a fost îndeplinit cu 110,1 la sută, la 
vase negre cu 116,3 la sută, la chochile, 
poduri, plăci. Cu 105,4 la sută, iar la piese 
mecanice și cazane — încălzire centrală, 
planul anual a fost depășit cu 2,9 respec
tiv 28,5 la sută.

Un succes asemănător a obținut și co
lectivul secției montaj și emailaj care a 
depășit planul anual până la 30 noiem
brie (la cazane de băi) cu — 24 la sută.

Printre cei mai harnici muncitori se 
numără aceia care fac parte din echipele 
conduse de Novak Iosif, Dudaș Ioan, Do- 
beștian Hie și alții, care au realizat de
pășiri a planului între 25 și 75 la sută.

HUMMEL EMERIC 
corespondent voluntar

— Voi știți ce înseamnă reînvierea mi
litarismului german ? — se adresă Forțu 
chior din jur.. înseamnă iarăși ocupație, 
foamete, mizerie. Voi erați mici. Parcă 
văd și azi cum au intrat hitleriștii la noi 
în țară.

.. .Tobele răsunau ritmic. Nemții săltau 
pasul pînă la brâu și când cișmele lor 
pline de ținte răpăiau pe pământul nostru, 
ne durea alei, la inimă. Apoi s-au făcut 
stăpâni pe bunurile noastre. Ne luau pînă 
și găina din curte. Nu le ajungea fabricile, 
uzinele, minele... Apoi, a venit războiul... 
Mni de oameni omorîți, case distruse^ 
copii orfani. Nevestele îp plângeau băr
bații, mamele eepiii... Nu era casă care 
să nu fie cuprinsă de jale. Ia fiecare pas, 
întîlneai femei și bărbați în haine cer
nite. ..

Iată tovarăși unde duce reînvierea mili
tarismului german.

. .Dar noi, poporul, stăpâni pe soarta 
noastră nu vom mai îngădui repetarea 
acestor nenorociri. Mînă în mină, uniți 
cu toate popoarele lumii ce vor pace, 
vom face un zid puternic de nepătruns. 
Prin munca noastră, de zi cu zi vom în
tări patria noastră. In totdeauna drep
tatea va învinge...

— Că bine zici baci Forțu. Stă în pu
terea noastră de a impune pacea. Noi, cei 
don brigada pe care o conduci, sîntem 
hotărîți să elaborăm mai mult oțel.

— Da tovarăși, — spuse Forțu. Eu mă 
bizui pe voi. Eram sigur că o să mă înțe
legeți. Pentru întărirea patriei noastre, 
este necesar să elaborăm mai mult, oțel 
— cât mai mult oțel. Asta cere patria.

...Și din mai multe piepturi răsună ca 
un angajament solemn :

— Pentru patrie, vom da mai mult 
oțel.

MIRCEA T NEAGU



Securitatea colectivă^— calea păcii înJEuropa
Glasul hotărît al hunedorenilor

Populația Hunedoarei a primit ciu viu 
interes Declarația guvernelor statelor 
participante la conferința de la Moscova 
cu privire la asigurarea păcii și securi
tății în Europa.

Zilele trecute, în întreprinderile și ora- 
șul Hunedoara au avut loc puternice mi
tinguri în cadrul cărora muncitorii hu- 
nedoreni și-au manifestat ura lor fierbin
te față de acei ce nutresc dezlănțuirea 
unui nou măcel mondial și și-au afirmat 
deplina aprobare față, de istorioa De
clarație semnată la conferința de la Mos
cova de țările participante.

Pentru ca urgia războiului să nu se
In ziua de 8 decembrie după termina

rea primului schimb a avut loc în ca
drul combinatului metalurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" mitinguri pe secții cu pri
vire la Declarația comună a statelor 
participante la Conferința de la Moscova.

Cu acest prilej oamenii muncii din com
binat au salutat și au aprobat ou multă 
căldură Declarația, văzînd in ea o nouă 
dovadă pentru asigurarea dezvoltării 
vieții noastre pașnice și constructive.

Cei care au luat cuvîntul și-au manifes
tat dorința de a participa prin muncă 
comună c'u toate forțele, pentru menți
nerea și consolidarea păcii.

Tehnicianul oțelar Hoțighera Cătinel a 
spus : „Noi vrem să ne construim o viață

Ocrotirea muncii pașnice a popoarelor
Alături de toți oamenii muncii din fa

brica în care lucrez, am urmărit cu mare 
interes lucrările conferinței țărilor euro
pene pentru asigurarea păcii și securității 
în Europa.

Prin radio și presă, tot timpul am ur
mărit toate amănuntele conferinței. Am 
fost mândru și plin de puternice speran
țe pentru viitorul patriei mele, a familiei 
mele, dîndu-mi seama că prin această 
conferință s-a dat o puternică și nimici
toare ripostă oricărui aventurier războinic! 
oare ar cuteza să atenteze la viața noastră 
liberă, la marile noastre cuceriri socia
liste

Am participat la mitingurile oamenilor 
muncii din Combinatul nostru, am trăit 
clipe înălțătoare atunci cînd am văzut dorin
ța fermă a maselor de muncitori de a trăi 
în pace și prietenie cu toate popoarele 
și hotărîrea fermă de a participa la asi
gurarea unui sistem eficaci de securitate 
colectivă

Să zădărnicim planurile imperialiste
Pină să ajung l-a viața fericită de as

tăzi, am trecut prin multe necazuri, am 
văzut și ororile războiului. Citind cu a- 
tenție ziarul, mi-arn dat seama că impe
rialiștii pregătesc prin ratificarea acor
durilor de la Paris și Londra, un nou mă
cel mondial, pentru a-și umplea buzuna
rele cu bănet și pentru a ne înrobi din 
nou. Noi, oțelarii hunedoreni nu putem 
admite acest lucru. Noi vrem să trăim 
în pace cu celelalte popoare, să dăm mai 
mult oțel pentru construcțiile pașnice din 
fțaira noastră, că odată cu o nouă șarjă 
elaborată, patria noastră, viața noastră 
să devină mai înfloritoare. De aceea, am 
salutat cu o deosebită căldură conferința 
ide la Moscova, menită să asigure pacea 
în Europa și în lume. Rezultatele ei publi
cate în întreaga presă reprezintă însăși 
năzuința noastră de pace, de apărare a 
Cuceririlor noastre de pînă acum.

Dorința noastră, a oțelarilor, de a trăi 
în pace alături de toți oamenii cinstiți,

In seara zilei de 7 decembrie a.c., în 
sala cinematografului „Maxim Gorohi” 
în fața a numeroși muncitori, tehnicieni, 
funcționari, gospodine etc., s-a citit de 
către tovarășul Bonitea Ștefan, director 
general al Combinatului metalurgic, re
zumatul Declarației semnată la conferin
ța de la Moscova.

Cei prezenți și-au manifestat hotărîrea 
lor de a lupta pentru întărirea și apăra
rea patriei noastre, .pentru pace și secu
ritate în Europa și în întreaga lume.

mai repete
felicită, dar ca să construim avem ne
voie de pace, fată dece noi oțelarii de la 
cuptoarele Martin sprijinim din toată 
inima Declarația comună a statelor parti
cipante la Conferința țărilor Europene”.

Participanții la miting aitît din cadrul 
sectorului oțeiărie, cît și de la laminoare 
au adoptat o moțiune prin dare condamnă 
cu tărie politica cercurilor din occident, 
care este menită pentru refacerea Wehr- 
machtului german. Totodată ei au arătat 
în această moțiune hotărîrea lor de a 
lupta împotriva pericolului unui nou răz
boi prin sporirea necontenită a producției, 
dînd mai multă fontă, oțel și laminate 
peste plan, știind că în acest fel asigură 
pacea și fericirea poporului nostru.

Declamația ne atrage atenția asupra pri
mejdiei pe care o prezintă acordurile mi
litariste de la Londra și Paris, de aceea 
socotesc foarte juste prevederile statelor 
participante la conferință ; ca în cazul că 
acordurile de la Londra și Paris ver fi 
ratificate să ia măsuri, de orice natură, 
pentru asigurarea securității colective.

Noi sîntem conștienți că pe calea se
curității colective, deci pe calea păicii, 
colaborării și progresului se poate avansa 
cu înzecirea eforturilor noastre în mun
că în orice domeniu de activitate. De a- 
ceea salut eu bucurie și aprob Cu toată 
convingerea, istorica declarație a statelor 
participante la conferința de la Moscova. 
Chem pe toți oamenii muncii din Combi
natul nostru ca prin muncă să perseve
răm pe calea păcii și securității colective 
în Europa.

SUDAI FRANCISC
director administrativ în combinatul 

metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”

va fi mai puternică decît dorința aven
turierilor din apus de a deslănțui un nou 
război. Ea va zădărnici planurile de re
înviere a militarismului german, iar dacă 
acestea totuși se vor realiza, așa cum 
spune comunicatul conferinței de la Mos
cova, poporul nostru alături de popoarele 
sovietice și celelalte popoare reprezen
tate la conferință, vom da o lovitură ni
micitoare tuturor acelora care vor în
cerca să atenteze la munca noastră paș
nică.

Eu, ca om care am trecut prin ororile 
războiului, nu vreau ca micuțul meu Dinu 
să cunoască toate aceste grozăvii, nu vreau 
ca din nou prin țara noastră să treacă 
pîrjolul nimicitor al focului și explozii
lor. Pentru realizarea acestui lucru mă 
voi strădui să dau patriei mai mult oțel, 
pentru înflorirea ei.

BÎRLEA TRAIAN 
prim-topitor O.S.M. din Combinatul 

metalurgic' Hunedoara

Declarația conferinței de la Moscova 
apară libertatea și viața noastră

Dorința arzătoare și lupta vie a popoa
relor de a trăi în pace o simțim în noi, 
o vedem în faptele oamenilor simpli din 
toate țările lumii, în demonstrațiile lor, 
în rezistența eroică pe care o depun oa
menii încătușați din țările captaliiste, în 
sacrif iciul soților Rosenberg și multe al
tele, care dovedesc gradul de conștiință 
la care au ajuns oamenii muncii din se
colul nostru.

încă nu am uitat și nu vom putea uita 
mult timp dezastrul pe care l-a pricinuit 
„ordinea" adusă de cotropitorii hitleriști 
în țara noastră și moștenitorii legalizați 
a lui Hitler cât și tutorii lor, care strigă 
din nou în lung și în lat pregătirea unui 
nou măcel.

In lagărul păcii se duce lupta neobosită 
pentru viață, pentru progresul conținu ce 
înfrumusețează această viață. Ca mun
citor sanitar, ca unul care depun munca

Popoarele cer împiedecarea reînvierii 
militarismului german !

Poporul sovietic aprobă 
in unanimitate Declarația 
conferinței de la Moscova

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
In orașele și satele din Uniunea Sovie

tică continuă să aibă loc numeroase mi
tinguri și adunări Consacrate conferin
ței de la Moscova a țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în 
Europa. Aprobînd în unanimitate Decla
rația adoptată în cadrul conferinței, oa
menii muncii din Uniunea Sovietică își 
manifestă hotărîrea fermă de a lupta pen
tru pace și securitate colectivă, de a în
tări prin munca lor puterea Statului So
vietic.

Luînd cuvîntul la mitinguri și adunări, 
muncitorii și colhoznicii din Bielorusia, 
R.S.S. Moldovenească, Armenia, Ucraina și 
alte republici sovietice vorbesc cu mândrie 
despre rezultatele obținute în muncă și 
declară că sînt gata să muncească și m<ai 
bine și mai productiv, pentru ca patria 
lor să devină și mai puternică și mai 
frumoasă.

Acordurile de la Paris 
nu trebuie să fie ratificate

PARIS (Agerpres). — Ziarul „L’Huma- 
nite" a publicat un articol al lui Jacques 
Duclos, secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez, consacrat 
luptei împotriva înarmării Germaniei occi
dentale. Condamnînd cu asprime politica 
lui Mendes-France în problema germană, 
Duclos arată că șeful guvernului francez 
caută să oblige pe deputății Adunării Na
ționale să ratifice cît se poate mai repede 
acordurile de la Paris.

Duclos amintește în continuare despre 
Declarația adoptată de participanții la 
conferința de la Moscova, în care se spune 
că ratificarea acordurilor de la Paris ar 
agrava situația încordată din Europa, ar 
submina posibilitatea reglementării pro
blemelor europene nerezolvate și, în pri
mul rînd, a problemei germane.

In continuare Duclos a declarat:
Trebuie să se facă totul pentru a crea o 

uniune a patrioților în lupta împotriva 
ratificării acordurilor de la Paris. Ei știu 
că dacă Franța va voi ea va putea să 
ceară respectarea tratatelor internaționale, 
să împiedice militarizarea Germaniei oc
cidentale. Ei știu de asemenea că Franța 
se poate bizui pe tratatul franco-sovie- 
tic de alianță și asistență mutuală din 
10 decembrie 1944, de la a cărui Încheiere 
vom sărbători aurind zece ani. Acest tra

mea zilnică pentru viață, pentru apătv^ 
sănătății oamenilor muncii, pentru bine 
și progres, îmi exprim aprobarea pentru 
Declarația guvernelor țărilor europene par
ticipante la conferința de la Moscova. 
Această Declarație arată modalitatea con
viețuirii pașnice și este expresia hotărîrii 
noastre, a popoarelor iubitoare de pace de 
a ne apăra libertatea cucerită du atîtea 
vieți jertfite și cu atîtea bunuri distruse. 
De aceia, glasul meu se alătură milioane
lor de glasuri care cîntă imnul vieții 
și spun un — nu *- hotărît, reînvierii 
militarismului german, revanșard, înrobi
tor și semănător de moarte și dezastru.

Nu voi precupeți nimic din puterile mele 
pentru a susține lupta popoarelor iubi
toare de pace.

Dr. AURELIAN MAZILU 
director al Spitalului Hunedoara

tat, pe care guvernul nostru l-a încălcat 
în mod conștient, semnând acordurile de 
la Paris, prezintă o garanție pentru noi 
împotriva unei noi primejdii din partea 
Germaniei.

R. D. Germană va merge 
cu hotărire pe drumul 
înfăptuirii hotărîrilor 

conferinței de la Moscova

BERLIN (Agerpres). — TASS
La 6 decembrie a avut loc la Berlin o 

ședință extraordinară lărgită a Prezidiu
lui Consiliului Național al Frontului Na
țional al Germaniei democrate, consacrată 
rezultatelor Conferinței de la Moscova.

La ședință au luat parte membrii dele
gației R. D. Germane la conferința de la 
Moscova în frunte cu Otto Grotewohl, 
primul ministru al R. D. Germane, repre
zentanți de frunte ai vieții economice, po
litice, sociale și culturale din R. D. Ger
mană și din Germania occidentală și re
prezentanți ai presei.

Doctorul Lothar Bolz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru al Afa
cerilor Externe, membru al delegației 
R. D. Germane la conferința de la Mos
cova, a făcut o expunere asupra rezulta
telor conferinței de la Moscova.

L. Bolz a subliniat că R. D. Ger
mană va merge cu hotărîre pe dru
mul păcii, pe drumul înfăptuirii hotărî
rilor conferinței de la Moscova. Această 
politică, a declarat el, corespunde intere
selor tuturor germanilor iubitori de pace, 
intereselor tuturor popoarelor din Eu
ropa.

Tineretul vest-german 
luptă împotriva militarizări!

Germaniei occidentale
BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
In clădirea primăriei din Solingen, Ger

mania occidentală, a avut loc un miting 
de masă al tineretului la care au partici
pat 1.500 de reprezentanți din partea a 
11 organizații de tineret.

Participanții la miting și-au exprimat 
hotărîrea de a lupta împotriva remilitari- 
zării Germaniei occidentale, împotriva re
crutării tineretului în armate vest-ger- 
mană în curs de refacere.

Participanții la miting au adoptat în 
unanimitate un apel adresat deputaților 
din Bundestag, prin oare li se cere să nu 
ratifice acordurile de la Paris și să exami
neze toate posibilitățile unei reunificări 
pașnice a Germaniei.
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