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(pag. 4-â)75 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI I. V. STALIN

. Se împlinesc astăzi 75 de ani de la nașterea lui Iosif 
Vissarionovici Stalin, discipol credincios și tovarăș de luptă al 
lui Lenin. continuator genial al marxism-leninismului. Poporul 
sovietic, popoarele țărilor de democrație populară, oamenii 
muncii din toate țările lumii prețuiesc nespus de mult numele 
lui I. V. Stalin, deoarece întreaga lui viață și activitate au fost 
închinate măreței cauze a eliberării oamenilor muncii de sub 
robia capitalistă, făuririi unei vieți fericite pentru toți cei ce 
muncesc, victoriei cauzei socialismului și comunismului.

In întreaga sa activitate, I. V. Stalin a fost discipol cre
dincios al lui V. I. Lenin. „Lenin — a spus I. V. Stalin — 
este învățătorul nostru, iar noi, oamenii sovietici sîntem dis
cipolii lui Lenin". Alături de Lemn și sub conducerea lui. I. V. 
Stalin a luptat pentru consolidarea partidului de tip nou, par
tidul revoluționar al proletariatului rus, sub al cărui conducere 
a fost făurită Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, care 
a instaurat pentru prima oară în istoria omenirii, într-una din 
cele ma; mari țări ale lumii, dictatura proletariatului. I. V. Sta
lin a fost cel mai apropiat colaborator al lui Lenin în lupta 
pentru construirea și consolidarea statului sovietic, primul stat 
socialist din lume, pentru apărarea ldi împotriva dușmanilor 
dinlăuntru și din afară. De numele lui Lenin și Stalin sînt indi
solubil legate crearea Armatei Roșii, organizarea și instruirea 
ei politică, zdrobirea intervenției străine împotriva tînărului 
dar invincibilului stat sovietic.

Lenin, conducătorul Partidului Comunist și al statului so
vietic, a fundamentat planul transformării economice a Rusiei 
dintr-o țară înapoiată într-o mare putere socialistă. Partidul 
Comunist în frunte cu I. V. Stalin a luptat cu consecvență pen
tru înfăptuirea planului leninist de construire a socialismului. 
Condus de I. V. Stalin, Partidul Comunist a dus o luptă in
transigentă împotriva tuturor dușmanilor fățiși sau ascunși ai 
leninismului, zdrobind încercările lor de a abate partidul 
de la linia justă marxist-leninistă. Pe baza indicațiilor leniniste 
dezvoltate de I. V. Stalin, Partidul Comunist al Uniunii So
vietice a elaborat politica de industrializare socialistă â țării și 
de colectivizare a agriculturii. Condus de Partidul Comunist în 
frunte cu I. V. Stalin, poporul sovietic a transformat Uniunea 
Sovietică în țara cea mai înaintată din lume, cu o industrie 
avansată, cu o mare agricultură socialistă, cu o știință și cultură 
care ocupă primul loc în lume.

De numele lui I. V. Stalin, genial conducător de oști, e strîus 
legată victoria istorică a popoarelor Uniunii Sovietice în Ma
rele Război pentru Apărarea Patriei. Partidul Comunist a con
siderat întărirea continuă a statului sovietic, sporirea capacității 
de apărate a țării, drept una din-condițiile esențiale ale luptei 
pentru victoria construcției comunismului.

Victoria Armatei Sovietice în Marele Război pentru Apă- 
tarea Patriei, a constituit o puternică mărturie a marii forțe 
vitale a orînduirii sovietice, a superiorității sistemului socialist 
față de cel capitalist. Victoria Uniunii Sovietice asupra Ger
maniei hîțleriste și Japoniei militariste a salvat popoarele Eu
ropei și Asiei de la robie, ducînd la desprinderea unui șir de 
țări, printre care și țara noastră, din lanțul sistemului capitalist 
Țările desprinse după cel de al doilea război mondial din sis
temul imperialist, în frunte cu Uniunea Sovietică, formează 
uriașul lagăr al păcii, democrație) și socialismului, care-și pune 
forța sa de neînvins în slujba apărării cauzei păcii.

Lagărul păcii, democrației și socialismului ce se întinde 
de la Elba pînă la Pacific, constituie cea mai măreață cucerire 
a popoarelor, reazimul păcii în lume. In fața amenințărilor și 
pregătirilor de război ale agresorilor imperialiști care caută pe 
toate căile să reînvie Wermachtul hitlerist, să transforme Ger
mania occidentală într-o bază de atac împotriva Uniunii So
vietice ș’i a țărilor de democrație populară, se ridică puternic, 
de neînîrint, marea forță a popoarelor libere. Declarația țări
lor europene iubitoare de pace participante la conferința de la 
Moscova, ilustrează unitatea indestructibilă a popoarelor la
gărului păcii, democrației și socialismului, care sînt gata să 
lovească nimicitor orice încercare de agresiune îndreptată îm
potriva muncii lor pașnice. Glasul Uniunii Sovietice care chea
mă la menținerea păcii, la înlăturarea pericolului războiului, 
găsește cel mai larg ecou în inimile oamenilor cinstiți de pre
țui indeni.

Poporul nostru muncitor care și-a dobînuit adevărata liber
tate odată cu eliberarea sa de către glorioasa Armată Sovietică, 
e rn’ndiu că face parte din marea familie a lagărului păcii, de 
mocrației și socialismului. Construind socialismul sub condu 
cerea înțeleaptă a partidului, poporul nostru se călăuzește cu 
fermii ate după atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă. în
făptuind politica partidului de dezvoltare a industriei și agri 
culturii, ridicîndu-și necontenit nivelul său de trai și de cultură, 
luptînd cu eforturi sporite pentru întărirea capacității de apă
rare a patriei, poporul nostru liber pășește ferm spre victoria 
socialismului pe drumul luminat de atotbiruitoarele idei ale 
luî Marx.Engels, Lenin, Stalin.

*
* *

„Pacea va fi men

țin utâ ți consolidată 

dacă popoarele vor 

lua în propriile lor 

mîini cauza menținerii 

păcii și o vor apăra 

pînă la capăt.”

I. V. STALIN

Cu sarcinile de plan îndeplinite
Sectarul III Lonea lucrează în contul anului 1955

18 decembrie, ora două 
după masă. In curtea minei 
Lonea s-au adunat zeci de 
mineri, tehnicieni și funcțio
nari pentru a sărbători victo 
na obținută de minerii sec
torului HI.

Lingă puț, secretarul co
mitetului de partid, tov. Stern 
iosif. discuta cu un grup de 
mineri.

— Ziceți că sectorul III a 
dat peste 600 tone de cărbune 
în contul anului 1955 ? — în
trebă un miner pe secreta- ’ 
rul de partid.

— Da, încă de Ieri colec
tivul sectorului III a .început 
să lucreze în contui anului 
1955 — răspunse secretarul.

In sala de pontaj a minei 
colectivul sectorului care și-a 
îndeplinit planul anual pe

1954 cu 14 zile înainte de 
termen, este felicitat. Tov. 
Șmida Iosif, luînd cuvîntul 
în numele comitetului de în
treprindere, a arătat că în 
tot cursul anului minerii sec
torului III au obținut succese 
grăitoare datorită bunei orga
nizări a muncii și disciplinei 
de care au dat dovadă mine
rii din sector. Toți minerii din 
sector au fost antrenați în în
trecerea socialistă. Multe din
tre brigăzile de mineri din a- 
cest sector'aplică metoda gra
ficului ciclic. Brigada ute- 
mistă condusă de tov. Matei 
Dragomir, de pildă,. aplicînd 
metoda graficului ciclic, a 
reușit să realizeze în fiecare 
lună însemnate depășiri de 
normă.’

Au luat apoi cuvîntul tov.

Cucuruț Alexandru, directorul 
minei Lonea, I. Vintilă, Gh. 
Burcea, secretarul comitetului 
U.T.M., și Iosif Stern, se
cretarul comitetului de partid, 
care au felicitat pe minerii 
sectorului III pentru strădu
ința pe care au depus-o în 
muncă îndeplinind planul pe 
1954 în ziua de 17 decembrie, 
cînd au început să extragă căr= 
bune în contul anului 1955.

Vorbitorii au scos în evi
dență o serie de brigăzi care 
s-au evidențiat în muncă. 
Printre acestea se numără 
brigăzile conduse de minerii1« 
Marian Adrian, Huța Ioan, 
Chiriac Nicolae, Doica Ioan 
și altele care au dobîndit suc
cese însemnate în producție.1

L. BISTRIȚEANU, Z

Brigăzile fruntașe ale minei
Printre brigăzile fruntașe 

ale minei Vulcan s ? numără 
și cele conduse de minerii 
Iovan Andronic, Vizi Andrei, 
Boyte Pavel și Iancu Octa- 
vian. In prezent membrii a- 
cestei brigăzi lucrează în con
tul anului 1957. Minerii din 
brigada lui Iovan Andronic 
lucrează în con4ul ultimelor 
zile ale lunii martie 1957, cei 
din brigăzile conduse de tov.

Vizi Andrei și Boyte Pavel 
în contul celei de doua jumă
tate a lumi februarie 1957. 
iar cei din brigada lui Iancu 
Octavian lucrează în contul 
ultimei decade a lunii ianua
rie 1957.

Gînd aceste brigăzi și au 
îndeplinit sarcinile de plan pe 
anul 1956, ele s au angajat 
ca pînă la data de 1 Mai 1955

să realizeze încă o normă â- 
nuală. Cu acest prilej menu 
brii brigăzii conduse de tov. 
Vizi Andrei s-a angajat ca în 
luna decembrie să realizeze 
o înaintare în galerie de 110 
m. liniari, iar cei din brigada 
tov. Iancu Octavian 75 m. li
niari.

A. PANIȘ . 
corespondent '

Constructorii de pe șantierul III Petrila
La începutul lunii decem

brie a.c. muncitorii din bri
găzile care lucrează pe șan
tierul iii Petrila al întreprin
derii 703 construcții și-au 
luat noi angajamente în în
trecerea socialistă. .

Brigada complexă condusă 
de tov. Sandor Tudor s-a an
gajat atunci ca pînă la 20 de
cembrie să termine construc
ția în roșu a blocului alimen
tar din Petrila. Muncind cu

însuflețire această brigadă 
șț,-a îndeplinit angajamentul 
cu 2 zile mai devreme. Zi de 
zi această brigadă și-a depă
șit sarcinile de plan cu 100 
la sută, iar productivitatea 
muncii brigăzii a crescut cu 
122 la sută.

Succese în muncă obține 
și brigada de specialitate con
dusă de tov. Froșt Ștefan. 
Membrii acestei brigăzi își 
depășesc zi de zi normele cu

peste 150 lă sută.
Pe acest șantier, brigăzile 

se străduiesc să realizeze e- 
conomii cît mai mari de ma
teriale de construcții. Astfel, 
brigăzile conduse de tov. Ve- 
reș Iosif și Kișș Alexandru 
au economisit într-o lună ma
teriale de construcții în va
loare de 2430 lei.

I. PETROVICI 
corespondent :



2 STEAGUL ROȘU

Difuzarea presei — 
în centrul atenției

La Lonea au existat lipsuri mari 
în' difuzarea presei. Preocupat de re
medierea lipsurilor, comitetul de par- 
itid de la mina Lonea a format un co
lectiv de difuzori voluntari recrutați 
din rîndurile membrilor și candida- 
ților de partid, muncitori și tehni
cieni din activele fără de partid ale 
organizațiilor de bază.

■ Recrutarea de difuzori voluntari nu 
a constituit însă singura preocupare 
a comitetului de partid. Pentru îm
bunătățirea continuă a difuzării pre
sei, comitetul de partid al minei Lo
nea a organizat o ședință de instruc
taj cu difuzorii voiuntari din locali
tate. La această ședință s-a arătat în 
mod concret felul cum trebuie să mun- 
.ceașcă difuzorii voluntari pentru mă- 
¡rirea numărului de abonamente, pen- 
'tru ca ziarul să ajungă la timp în 
mîna cititorilor.
' Mulți dintre difuzorii voluntari care 
¡au participat la această ședință au 
arătat felul în care au muncit pentru 
a-și duce la îndeplinire această sar
cină. Stînd de vorbă cu oamenii deș
ire importanța presei — a arătat di

fuzorul voluntar Kereszteș Francisc —- 
eu ăm reușit să-mi îndeplinesc încă 
de pe acum planul de abonamente. 
Astfel, am făcut 15 abonamente la 
ziarul „Scînteia“, 15 la ziarul „Stea
gul Roșu“, 15 la „Carnetul agitato
rului“ și altele.

Asemenea succese în colectarea de 
abonamente cît și în difuzarea presei 
au obținut și difuzorii voluntari Crai- 

jbic losif, Matei Pavel, Catrina Dumi
tru și alții.

Difuzorii voluntari care au pârtiei-- 
tpat la această ședință și-au luat an
gajamentul să-și îndeplinească planul 
de abonamente la presă, să asigure 
ca ziarele și revistele să ajungă la 
timp și în bune condițiuni în mîna 
¡cititorilor.

IOAN COZMA
■" < corespondent

Abonamentele pe anul 1955 la 
ziarul „Steagul Roșu", organ al 
Comitetului raional P.M.R. Petro
șani și ăl Sfatului popular raional 
se pot face la toate oficiile poștale 
factorii poștali și difuzorii voluntari 
din întreprinderi și instituții.

înfrățit cu mina
E nostimă intîmplarea aceea ă lui 

Vasile Cheptea eu lopata din mină. 
De cite ori iși amintește de ea, lui 
Vasile îi vine să ridă singur. Era în 
primul său șut la cărbune. Jît des
pre termenii minerești, n-aveă de unde 
să-i cunoască. Crațer, pichamer. scoc 
oscilant... Nu văzuse și nici n-auzise 
despre asemenea denumiri. Niște 
prieteni ii vorbiseră mai demult des
pre mineri, despre prețuirea pe care 
partidul o acordă muncii acestor oa
meni. Cheptea ii ascultase cu interes.

— Și unde ziceți că lucrați voi 2
— In Valea Jiului, valea cărbune

lui, mai bine zis. Sint acolo mine 
cîte vrei.

— Cum 2 Sint mai multe 2 Și căr
bunele cu ce se scoate ? — se făcu 
auzit glasul tinărului.

— Nu cumva îți dă inima ghes 
spre meseria aceasta 2

— Da și nu... adică de ce nu? — 
le răspunse el încurcat,

Și, așa, tinărul Vasile Cheptea se 
hotărî să devină și el miner. Intr-o 
zi — sint 4 ani de-atunci — și-a făcut 
angajarea la mina Petrila. Șeful de 
brigadă l-a primit bucuros. Vasile 
era hotărit să i dea ascultare, avînd 
pentru tovarășul acela, mult mai în 
vîrstă decit el, un respect deosebit.

Străbătură împreună un drum in- 
tortochiat la prima vedere, urcară 
citeva scări și ajunseră în abataj.

— lată locul nostru de muncă — 
îi spuse minerul. Odihnește-te puțin 
și-apoi începem treaba. Cu lopată 
cred, că te descurci.

— Mal e vorbă ?!
— Am mai văzut eu lăudărosi — 

li zise bătrînul.
— Și eu, adică mă laud ? La mun

că pun pariu că nu mi-o iau mulți 
înainte.

Luînd în serios gluma "minerului, 
Vasile socoti că-i momentul potrivit 
să-și arate puterile. Nu-i era teamă 
că se va face de rușine. Apucă voi
nicește lopata in miini și aruncă atlta 
cărbune pe crațer, pină se pomeni lac 
de sudoare. Tirziu, cînd grămada de 
cărbune de la picioarele lui se mic
șoră simțitor, își aruncă privirea spre 
miner. Acesta se porni pe rîs. Rise și 
tinărul Cheptea. Și ride de cite ori 
își amintește de această întlmplare.

DIN SUCCES IN SUCCES
Tinărul care cu numai cițivâ ani 

în urmă începuse să pătrundă tai
nele mineritului, este acum un miner 

de frunte lă mina PetriRi. El d ab
solvit cu succes școala de calificare, 
a cucerit de două ori titlul și insigna 
de miner fruntaș și conduce în pre
zent o brigadă de tineret din sectorul 
IV ăl minet Petrila.

— Brigada mea — spune tov. Vâr 
sile Cheptea — își depășește în fie
care lună normele cu peste 40 lâ 
sută. Luna trecută, de pildă, brigada 
a avut o depășire de 80 la sută. Ca 
răsplată a eforturilor depuse în bă
tălia peritru mai mult cărbune, eu 
am cîștigât un salariu de 2.200 lei. 
Tovârășii mei de muncă au realizdt 
ii ei salarii după munca depusă și 
vadul de calificare ai fiecăruia.

„N-'am să mai plec de M mină — 
scrise el mamei sale într-o scrisoare. 
M-am obișnuit mult cu această mese
rie și n-aș schimba-o pentru nimic 
în lume. Cîștig bine, mi-am cumpărat 
o mulțime de tucruri. Cînd voi merge 
în concediu, vom discuta mai pe larg 
despre toate acestea“...

...In blocurile confortabile ale nou
lui. cartier mineresc din Petrila, s-du 
mutat vara trecută zeci de familii 
de mineri. Unul din apartamente â 
fost ocupat de tlnăra familie a lui 
Vasile Cheptea.

Familia acestui tînăr miner s-â 
sporit în decurs de un an cu încă doi 
membri. După Vasile a venit la mina 
Petrila vărul său, Trăian Postu. A- 
cesta e acum un bun și priceput mi
ner.

Intr-o zi, Trăian i-a dezvăluit o 
taină vărului său:

— Știi ce Vasile ? Sint hotărtt 
să urmez exemplul tău.

— Care exemplu, mă?
— Ei, care... Păi nu pricepi ? M-am 

hotărit să devin și eu familist...
De aproape o jumătate de an fa

miliei lui Vasile Cheptea i s-a mai 
adăugat un nou membru: al doilea 
văr al său, Vasile Dulman. Dar nici 
acesta nu pare â se lăsa în urma 
verilor lui. Ei â devenit acum ajutor 
miner.

— Și pe văru-meu ăsta îl bat gîn- 
duri de însurătoare — spune Chepted 
cu mîndrie reținută. A cunoscut nu 
de mult o fată și mi-a cerut imediat 
părerea: „Tu ce zici Vasile, dacă 
mi-aș întemeia și eu un cămin 2 Sin
gur mi-a fost destul cît am stat“ 
Fata pe care o va lua in căsătorie 
Dulman o să aibă noroc de un soț 
bun — încheie Vdsile.

E. FAGUREL

s
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Din regiunea noastră
La atelierul de reparații 

al S.M.T. — Orăștie ,
Munca entuziastă care se desfășoa

ră la atelierul de reparații al sta
țiunii de mașini și tractoare Orăștie, 
regiunea Hunedoara, a dus la suc
cese însemnate.

Strungarul Ion Căpîntală, care lu
crează diferite piese pentru reparații, 
și-a depășit zilnic sarcinile de plan 
cu sută la sută. De asemenea, fie
rarii lancu Radu și Constantin Co- 
roâbă au ascuțit zilnic cîte 100 tiare 
de plug în loc de 25 cît este norma.

Depășind normele zilnice și execu- 
tînd lucrări de bună calitate, munci
torii de la S.M.T.-Orăștie au realizat 
însemnate cîștiguri. In luna noiem
brie, strungarul Ion Căpîntală a cîș- 
tig’at 1.693,77 lei, mecanicul Petru 
Zgîrdea a cîștigât peste salaritil de 
bază 500 lei, iar fierarul îâncu Radu 
a cîștigât 384 lei. In luna decembrie, 
cîștigul mecanizatorilor va fi și mai 
mare. Ei s-au angajat să termine 
toate reparațiile mașinilor agricole și 
tractoarelor cu 10 zile mâi devreme.

Noi întovărășiri zootehnice
Convingerea' că munca în întovără

șire zootehnică aduce trai îmbelșugat 
în casa țăranului muncitor pătrunde, 
însoțită de exemplul viu, concret, în 
cele mai îndepărtate sate din partea 
deluroasă și de munte a regiunii Hu
nedoara,

Zilele trecute, 19 familii de ță
rani muncitori din satul Mun- 
celu Mare, raionul Ilia, au format 
o întovărășire zootehnică în care ău 
adus 350 de oi și aproape 100 de hă. 
pășune. In raionul Ilia au luat ființă 
pînă acum 18 întovărășiri zootehnicei- 
In satele Boiâ-Bîrzu și Sulighete din 
acest raion, 41 de țărani muncitori au 
făcut de curînd cereri pentru a formă 
și ei întovărășiri zootehnice.

Exemplul țăranilor muncitori din 
raionul Ilia este urmat și în alte ra
ioane ale regiunii Hunedoara, unde 
au luat ființăjn ultimul timp nume
roase întovărășiri zootehnice. Numai 
de la jumătatea lunii octombrie și 
pînă acum, 630 familii de țărani mun
citori au format 24 de întovărășiri 
zootehnice cu 3.458 de oi și 470 hă,- 
pășune.. In întreaga regiune, numărul 
întovărășirilor zootehnice a ajuns 
pînă acum la 44, în care âu intrat 
1.470 de familii de țărani muncitori 
cu 10.287 oi și peste 750 ha. pășune.,

* (Agerpres)]

Marele continuator al operei lui Lenin
■ La 21 decembrie, poporul sovie
tic sărbătorește 75 de ani de ia naș
terea Iui Iosif Vissarionovici Stalin 

discipol credincios șî tovarăș de 
luptă al lui V. I. Lenin, marele con
tinuator al operei leniniste.

Numele lui Stalin este nespus de 
scump oamenilor sovietici și oame
nilor muncii din întreaga lume. în
treaga lui viață a fost consacrată 
măreței cauze a eliberării clasei mun
citoare și a tuturor oamenilor mun
cii de sub jugul exploatatorilor, cau
zei luptei pentru triumful comunis
mului. In lupta crîncenă împotriva 
;drismului și a capitalismului el a fost 
însuflețit de mărețele id'ei ale mar- 
xism-leninismului care au indicat 
clasei muncitoare calea spre izbăvi
rea de sub jugul exploatării, spre 
cucerirea puterii și construirea socia
lismului. I. V. Stalin a avut o în
credere profundă în popor, în ener
gia revoluționară nesecată și în ini
țiativa creatoare a muncitorilor și 
țăranilor și în întreaga sa activi-: 
tate s-a bizuit pe mase, văzînd în 
ele pe adevărații făuritori ai istoriei.-

I. V. Stalin s-a manifestat întot
deauna ca un discipol credincios și 
demn al lui V .1. Lenin. In toate 
și peste tot el s-a dovedit un leninist 
convins, un continuator și apărător 
dîrz al ideilor leniniste. El a văzut 
în Lenin pe genialul creator și con-

subȘi 
a luptat 
l-a călit

ducător al partidului, pe conducăto
rul de tip superior, pe șoimul care 
nu cunoaște frica în luptă.

împreună cu V. I. Lenin 
conducerea lui, I. V. Stalin 
pentru partidul de tip nou, 
îp lupta intransigentă împotriva tu
turor dușmanilor leninismului.

Proletariatului rus i-a revenit ma
rea misiune istorică de a rupe cel 
dintîi lanțul imperialismului mon
dial, de a elibera pe oamenii muncii 
din țară de sub jugul capitalismului, 
de a construi societatea socialistă. 
Clasa muncitoare din Rusia a fost 
piegătită pentru îndeplinirea acesteî 
sarcini istorice de uriașa activitate 
desfășurată în decursul anilor de 
partidul comunist. Ocganizînd alianța 
de luptă între clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, partidul a asi
gurat victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, instaurarea 
dictaturii proletariatului.

După victoria Revoluției din Oc
tombrie, Partidul Comunist a deve
nit partidul de guvernămînt, forța 

conducătoare și călăuzitoare a statu
lui sovietic. In fața lui s-au pus cu 
toată ascuțimea cele mai complexe 
probleme ale creării unui stat nou, 
socialist și ale construirii socialis
mului. I. V. Stalin a fost cel mai 
apropiat ajutor a lui V. I. Lenin în 
construirea și întărirea primului

stat socialist din lume, al muncito
rilor ș’i țăranilor. In calitate de co
misar al poporului pentru problemele 
naționalităților, I. V. Stalin a condus 
în mod direct înfăptuirea politicii na
ționale a partidului comunist, care 
a unit popoarele țării într-o singură 
familie frățească sub steagul soviete
lor.

In anii grei ai războiului civil și 
a! luptei împotriva intervenției străi
ne, partidul comunist a ridicat în
tregul popor la războiul pentru apă
rarea patriei, pentru apărarea măre 
țelor cuceriri ale Revoluției Socia
liste din Octombrie. întreaga apă
rare a statului sovietic era condusă 
de Comitetul Central al Partidului 
în frunte cu V. I. Lenin. Cei mai 
apropiați ajutori ai lui Lenin în or
ganizarea și instruirea politică a Ar
matei Roșii, în înfăptuirea planului 
leninist -de zdrobire a dușmanilor au 
fost Stalin, Molotov, Kalinin, Sverd- 
Iov, Kaganovici, Ordjonikidze, Kirov, . gram prevedea industrializarea 
Kuibîșev, Mikoian, Jdanov, Dzerjin- 
ski, I-Irusciov și alți fruntași eminenți 
ai partidului... „Numai mulțumită 
faptului că partidul a stat de veghe, 
că el a menținut o disciplină severa, 
că autoritatea partidului constituia 
trăsătura de unire între toate depar
tamentele și toate instituțiile, că lo
zincile date de Comitetul Central au 
fost urmate ca de un singur om de

zeci, sute, mii și în cele din urmă de 
milioane de oameni, și numai pen
tru că au fost făcute sacrificii nemai
pomenite, numai de aceea s-a putui 
produce minunea care s-a produși 
Numai de aceea, în ciuda campaniei 
pe care au pornit-o de două, trei și 
de patru ori imperialiștii Antantei șf 
imperialiștii din lumea întreagă am 
fost în stare să învingem“ (Lenin —- 
opere voi. 30 ed. rusă). (Editura de 
Stat pentru Literatură Politică 1954, 
Opere alese voi. II pag. 554).

Sub conducerea Comitetului Cenj 
trai și a conducătorului partidului, 
V. I. Lenin, poporul sovietic a zdro
bit contra revoluția internă și pe in- 
tervenționiștii străini și și-a asigurat 
condițiile pentru construcția economi
că pașnică. ★

V. I. Lenin conducătorul partidu
lui comunist, șeful guvernului sovie
tic a elaborat programul fundamen
tat din punct de vedere științific al 
transformării Rusiei înapoiată din 
punct de vedere economic într-o mare 
putere socialistă înaintată. Acest pro- 

so- 
cialistă a țării, dezvoltarea prin toate 
mijloacele a industriei grele, electri
ficarea întregii economii naționale, 
traducerea în viață a planului coope
ratist de transformare a agriculturii 
țării pe baze socialiste, înfăptuirea 
revoluției culturale. Partidul Comu
nist , a îndreptat inepuizabilele forțe 
creatoare ale poporului spre tradu-
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La țesătoria Videan exista condiții 
pentru îndeplinirea planului

La întreprinderea Țesătoria Vulcan 
luni de-a rîndul planul de producție 
nu a fost realizat. Proasta aprovizio
nare cu materii prime, lipsa brațelor 
de muncă, ca și organizarea nesatis
făcătoare a muncii, lipsa unui con
trol permanent din partea conducerii, 
insuficienta calificare a muncitorilor, 
’au fost cauzele principale ale neîn- 
deplinirii planului.

Par iată că pe lună noiembrie pla
nul de producție a fost nu numai rea
lizat ci chiar depășit cu un procent 
de 2 la sută. De asemenea, calitatea 
a fost îmbunătățită cu 1,5 la sută.

Rezultatele obținute în această 
lună arată că Țesătoria Vulcan are 
în prezent asigurate toate condițiile 
pentru ca planul să fie realizat la toți 
indicii. întreprinderea este din plin 
aprovizionată cu materiile prime ne
cesare, iar brațele de muncă sînt des
tule. Alăsurile care s-au luat de către 
organizația de partid și sindicat pen
tru înființarea și buna funcționare â 
cursurilor de minim tehnic permit rf- 
dicarea nivelului profesional al țesă
toarelor.

In consfătuirea din 28 noiembrie 
s-a hotărît că maiștrii și tehnicienii 
să se ocupe de problema preluării din 
mers a mașinilor și die controlul u-

Din activitatea comisiilor de femei
Comisiile de femei de pe lîngă sfa

turile populare din Valea Jiului, spri
jinite îndeaproape de comitetele e- 
xecutive, desfășoară o activitate mul
tilaterală.

In cursul acestui an s-ău alcătuit 
numeroase cercuri de citit, comitete 
de sprijin pe lîngă unitățile sanitare 
și școli. In afară de acestea comisiile 
de femei de pe lîngă sfaturile popu
lare s-au interesat și de calificarea 
gospodinelor în diferite meserii.
j In ziuă de 1 octombrie a. c., de

Ultimele cărți noi sosite în librăriile „Văii Jiului”
M. Sădoveanu: Aventură în luncă

Dunării — roman.
M. Beniuc: Partidul m-â-nvățat 

•— versuri.
i A. Vaida : Clocote — roman.
F C. lgnătescu: Mitruț al Joldil —■ 
roman istoric pentru tineret.

Fr. Munteanu 5 In orașul de pe 
Mureș — roman.

rA. Mihale :■ Floarea vieții — român.- 

tilizării metodei de șăblonăre Ilicev- 
Vlăsov a urzelilor.

Țesătoria Vulcan se poate mîndri 
cu rezultatele obținute în ultima lună. 
Aici lucrează muncitoare fruntașe ca 
Eleonora Dănescu, Măria Popa, Ba- 
lașa Roșu și altele. Dar pentru ca și 
în lunile următoare, și chiar pe cea 
în curs, planul să fie îndeplinit, este 
necesar să se ia măsuri de respectare 
a rețetelor de încleiat în secția de 
încleiat urzeală.

în primele zile ale lunii decembrie, 
maiștrii de la țesătorie au fost siliți, 
din cauza încleiatului nereglementar 
și a proastei înfășurări pe sul a ur
zelii, să tăie sulurile de la războaie 
și să le trimită din nou la încleiat.

Pe lîngă faptul că aceasta consti
tuie o mare pierdere de timp, mai 
contribuie și la mărirea prețului, de 
cost ai produselor.

Conducerea întreprinderii împreună 
cu organizația de partid și comitetul 
sindical trebuie să ia neîntîrziat mă
suri de îndreptare a desfășurării pro
cesului tehnologic, a felului cum se 
desfășoară munca în secția încleiat, 
pentru a evita gâtuirile în producție, 
pentru ă da suluri de urzeală de bună 
calitate — ușurînd astfel munca țe
sătoarelor, contribuind lă îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

pildă, comisia de femei de pe lîngă 
sfatul popular Petrife. ă organizat 
lâ Lonea un curs de croitorie la care 
au participat 19 gospodine. Cursul a 
durat 10 săptămîni. Aici femeile au 
învățat ,să croiască și să coase, fiind 
ajutate de tovarășele Ilea_na Plav și 
Ileana Branga. Tov. Irină Spân, E’ 
teica Mâcărie, Ileana Deac, Rozăliă 
Balogh și altele se numără printre 
femeile care și-au însușit această me
serie.

CRISTINA ANTAL 
corespondent

R. Tudorán i Toate pînzele sus I — 
român.

M. Ștefan și R. Nor i Drum prin
tre aștri — român științifico-fân- 
tastic.

T. Coșovei ș împărăția vulturilor — 
roman.

V. Katâev 6 Pentru puterea Sovie
telor — roman.

Un nou circuit de transport
Colectivul de muncitori, tehnicieni 

și ingineri de la preparăția cărbu
nelui din Lupeni, cu sprijinul munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor 
de la întreprinderea de construcții și 
montaje miniere, â început nu de 
mult, lucrările de punere în funcțiune 
a unui nou circuit de transport.

Pînă în prezent a fost terminată 
montarea benzilor de transport și ele
vatoarelor. De asemenea, au fost puse 
în ordine sitele V.D.G. și benzile pen
tru cărbunele spălat. Lâ aceste lu
crări contribuții de seamă au adus 
brigăzile complexe conduse de tov. 
Iosif Hogh, Lazăr Galcea, Ioan Mi-

Noi succese în producție
Intensificînd întrecerea socialistă 

pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe anul 1954, minerii de la mina A- 
ninoâsa înregistrează noi și frumoase 
succese în muncă.

La unul din suitori’e de atacare 
pentru fronturile scurte din stratul 13 
al sectorului II de la această mină 
lucrează brigada de tineri mineri 
condusă de brigadierul Iosif Petruj 
Datorită elanului cu care muncesc 
cît și â ajutorului pe căre-1 primiesc

Mai multe bunuri de larg consum
Brigada condusă de tînărul Teodor 

Bratu lucrează în secția de bunuri 
de larg consum de la Uzina de repa
rat utilaj minier din Petroșani. Suc
cesele acestei brigăzi sînt bine cu
noscute de muncitorii uzinei. Ea își 
depășește zilnic norma cu peste 150 
lâ sută.

In prima decadă â lunii decembrie, 
brigada tînărului Bratu și-â depășit 
norma cu 175 lâ sută. In cea de â 
doua decadă a lunii decembrie, tine
rii din această brigadă, folosind din 
plin timpul de lucru și muncind dis
ciplinat și-au depășit sarcinile de plan 
cu 200 lâ sută. 

huț, Rica Vapkii, Ștefan Darnic, care 
muncind cu sîrguință în cadrul în
trecerii socialiste au realizat zi de zi 
depășiri de normă cuprinse între 40— 
70 la sută.

Cu 40—60 la sută și-au întrecut nor
mele stabilite și echipele conduse de 
tov. Ștefan Benedek, Petru Rusu, Ște
fan Graga și alții.

Prin munca entuziastă a acestui 
colectiv, noul circuit de transport care 
va asigura o mai rapidă transportare 
a cărbunelui, va fi în curînd pus în 
funcțiune.

1. CIOBOTARU. 
corespondent

din partea conducerii sectorului, mem
brii acestei brigăzi realizează zilnic 
depășiri de plan de peste 70 la sută.

Tot în cadrul sectorului II lucrează 
și minerii din brigăzile conduse de 
tov. Iuliu Hidișan, Ioan Brăteâflu și 
Ervin Șuier.' Folosind metodele so
vietice, minerii din aceste brigăzi în
registrează depășiri de plan cuprinse 
între 15—25- lâ sută.

LUCIA LIGlty ’ 
corespondent

Producția noastră — spune tînărul; 
Bratu — vă asigură oamenilor mun-1 
cii din Valea Jiului mașini de gătit 
mâi multe și de mai bună calitate.

Brigada noastră este hotărîtă să lu
creze cu toată puterea și priceperea 
pentru â sprijini Declarația de lâ 
Moscova, privind asigurarea păcii în 
Europa.

Intr-ădevăr, dacă privești pe fiecare 
tînăr din această brigadă cu cîtă ho- 
tărîre lucrează, îți dai seama că ei se 
străduiesc să obțină tot măi multe suc
cese în producție, câre să contribuie 
lâ întărirea patriei noastre. ,

cerea în viață a planului leninist de 
construire a socialismului.

După moartea lui V. I. Lenin, duș
manii partidului și poporului — troț- 
kiștii, buhariniștii, naționaliștii bur
ghezi — au încercat să abată parti
dul și țara de pe calea leninistă pe 
călea lichidării cuceririlor revoluției 
proletare și a restaurării rînd'uieli'lor 
capitaliste. Sub conducerea Comite-! 
tului Central, în frunte cu I. V. Sta» 
lin, Partidul Comunist a zdrobit pe 
tiădătorf și capitulanți, a apărat le-, 
ninismul și a pornit cu hotărîre la 
construirea socialismului în țară.

I. V. Stalin a apărat întotdeauna 
cu fermitate puritatea marxism-leni- 
nismului, a duș o luptă intransigentă 
împotriva tuturor și oricăror atentate 
din partea dușmanilor leninismului.- 
Eminent propagandist al leninismu
lui, el a dat exemple minunate de 
atitudine plină de grijă pentru moș
tenirea ideologică leninistă. In lu
crările sale teoretice „Despre bâzele 
leninismului“, „In jurul problemelor, 
leninismului”, în rapoartele prezen
tate la congresele șî conferințele de 
partid, I. V. Stalin a dezvăluit bogă
ția ideologică de neprețuit a lenini^ 
mului care reprezintă unul din cele 
mai mari bunuri ale partidului.

I. V. Stalin a considerat întotdea
una marxism-leninismul ca o știință 
creatoare ce se dezvoltă necontenit în 
strînsă legătură cu viața, cu practi
ca revoluționară a maselor. Urmîndu-1 
pe Lenin, I. V. Stalin a subliniat în
totdeauna că teoria nu este o dogmă 
ci o călăuză în acțiune și în întreaga 

sa activitate a daf exemplu de apli
care creatoare a teoriei marxist-leni- 
niste, de folosirea ei cu pricepere în 
elaborarea și fundamentarea politi
cii partidului, în rezolvarea sarcinilor 
practice ale construcției socialiste.

Călăuzindu-se după indicațiile le
niniste dezvoltate în lucrările lui I. 
V. Stalin și în hotărîrile partidului, 
Partidul Comunist a elaborat și a tra
dus în viață politica de industriali
zare socialistă a țăriî și de colecti
vizare a agriculturii. Intr-o perioadă 
istorică scurtă, Uniunea Sovietică a 
făcut un salt uriaș de la înapoiere la 
progres, dintr-o țară agrară S-a 
transformat într-o puternică țară 
industrial-colhoznică, într-un stat so
cialist.

In lupta pentru construirea socialis
mului partidul comunist a crescut și 
s-a întărit, și-a sporit legăturile cii 
masele, cu poporul. Comitetul Central 
al partidului a manifestat o perma 
nentă grijă pentru ridicarea orin 
toate mijloacele a titlului și a însem
nătății calității de membru de partid. 
In lupta împotriva numeroșilor săi 
dușmani, partidul a apăiat și a con
solidat unitatea leninistă a rînduri- 
lor sale, s-a unit și mai strîns în 
jurul Comitetului său Central.

Partidul se călăuzește în întreaga 
sa activitate de măreața învățătură a 
lui Marx-Engels-Lenin-Stalin.

I. V. Stalin a dezvoltat în mod 
creator teoria marxist-leninistă apli
cată la noile condiții istorice. In lu
crările lui I. V. Stalin este dezvoltată 
învățătura leninistă cu privire la im-. 

perialism, se face o analiză a crizei, ge
nerale a sistemului capitalist, este 
formulată legea economică funda
mentală a capitalismului contempo
ran. I. V. Stalin a îmbogățit cu o se
rie de noi teze învățătura lui V. L 
Lenin despre partidul marxist de 
tip nou, despre revoluția proletară și 
dictatura proletariatului, despre stra
tegia și tactica luptei de clasă a pro
letariatului.

Marele Lenin a formulat ș’i elabo
rat sub toate aspectele ideea alianței 

, dintre clasa muncitoare și țărănime, 
în care rolul conducător revine clasei 
muncitoare. El vedea în această alianță 
principiul suprem al dictaturii 
proletariatului, principala forță capa
bilă să reprime clasele exploatatoare 
și să construiască socialismul. I. V. 
Stalin a apărat cu hotărîre ideea le
ninistă a alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea împotriva atacurilor cli
cii dușmane troțkisto-buhariniste și 
împreună cu ceilalți conducători ai 
partidului și statului a participat în 
modul cel mai activ la traducerea 
consecventă în viață a ideilor lui Le
nin. Alianța clasei muncitoare cu ță 
rănimea colhoznică, făurită de parti
dul comunist, reprezintă izvorul tă
riei și al invincibilității statului so
vietic.

Temelia temeliilor statului sovietic 
multinațional este prietenia popoare
lor. V. I. Lenin a elaborat o teorie ar
monioasă, programul și tactica par
tidului în problema națională. El a 

fost inspiratorul politicii de egalitate 
în drepturi și prietenie între popoare

le țării. Principiile programatice le< 
niniste în problema națională au fost 
dezvoltate în operele lui I. V. Stalin j 
și în hotărîrile partidului’. înfăptuind 1 
politica națională leninist-stalinistâ/ 
partidul comunist a unit toate popoa- i 
rele U.R.S.S. într-o singură familie’ 
frățească, a asigurat înflorirea ior e-1 
conomică și culturală nemaîîntîlnită.

Sintetizînd experiența construcției 
socialiste, I. V. Stalin a elaborat o 
serie de probleme de economie poli
tică. Pornind de Ia indicațiile leni
niste, el a fundementat căile șî meto
dele înfăptuirii industrializării socia
liste a țării și a colectivizării agri-’ 
culturii. In lucrările sale, .1 V. Stalin 
a dezvoltat principiile leniniste cu! 
privire la metodele gospodăririi so
cialiste, la necesitatea folosirii legii' 
valorii și banilor, la hozrasciot, lă 
principiul cointeresării materiale ăi 
lucrătorilor în rezultatele muncii lor. 
El a dezvoltat și a concretizat princi
piile marxist-leniniste cu privire la 
legile de dezvoltare a societății so
cialiste și la trecerea ei treptată în' 
faza superioară — comunismul. Bi- 
zuindu-se pe principiile fundamentale 
formulate în lucrările lui Marx-En- 
gels și Lenin, Stalin a formulat legea 
economică fundamentală a socialis
mului și legea dezvoltării planice, 
proporționale a economiei naționale.

I. V. Stalin a muncit neîncetat la , 
consolidarea statului sovietic. El a 
arătat că tăria și puterea statului

(Continuare în pag. 4-a),
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Ecoul Notei guvernului sovietic 
adresată guvernului Franței

Nota guvernului U. R. S. S. 
adresată guvernului Norvegiei

PARIS (Agerpres). — Nota guver
nului sovietic adresată guvernului 
Franței în legătură cu incompatibili
tatea ratificării acordurilor de la Pa
ris cu tratatul franco-sovietic de ă- 
lianță și asistență mutuală a produs 
o puternică impresie asupra cercuri
lor vieții publice și politice franceze. 
Această notă este larg comentată de 
ziarele pariziene, care au publicat tex
tul integral sau o expunere foarte 
amplă a notei.

Declarațiile însărcinaților cu afaceri ad-interim 
ai U.R.S.S. în S.U.Ă. și în Marea Britanie

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
La 16 decembrie, însărcinatul cu 

afaceri ad-interim al U.R.S.S. în 
S.U.A., A. F. Dobrînin, a făcut o vi
zită secretarului de stat ad-interim al 
Statelor Unite ale Americii, dl. Ho- 
over, și a făcut o declarație cu ur
mătorul conținut:

„Potrivit știrilor publicate în presa 
engleză, generalul Stevenson, coman
dantul diviziei a 49-a de aviație ame
ricană, care își are baza în Anglia, 
a declarat la 10 decembrie ă. c. la 
aerodromul Bentwaters (Anglia) că 
divizia sa este înzestrata cu bombar
diere destinate să dea o lovitură a- 
tomică Uniunii Sovietice și că aceas
tă misiune a fost dată diviziei încă 
acum doi ani și jumătate.

Intrucît această declarație ă unui 
reprezentant oficial al forțelor ar
mate ale S.U.A. este incompatibilă 
cu relațiile normale existente între
U.R.S.S. și S.U.A., guvernul sovietic 
ar dori să obțină explicații din par
tea guvernului S.U.A. în privința 
faptului dacă relatările presei despre 
caracterul declarației generalului 
Stevenson corespund realității și, 
dacă așa stau lucrurile, cum califică 
guvernul S.U.A. această declarație".

Lâ 17 decembrie, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al U.R.S.S. în 
Marea Britanie, N. D. Belonvostikov, 
a făcut o vizită d-lui A. Kirkpatrik,

Sosirea președintelui Iugoslaviei, Tito, la Delhi
LONDRA (Agerpres). — După 

cum transmite corespondentul agen
ției Reuter, la 17 decembrie a sosit 
la Delhi președintele Iugoslaviei,

BERLIN (Agerpres). — Toate zia’- 
rele din Berlinul occidental publică 
știri referitoare lă Nota guvernului 
sovietic adresată guvernului Franței. 
In aceste știri se subliniază decla
rația guvernului sovietic că semna
rea acordurilor de la Paris de către 
Franța este în contradicție cu anga
jamentele asumate de eâ prin tratatul 
franco-sovietic din 1944 și că în cazul 
ratificării acordurilor de la Paris vă 
deveni necesară anularea tratatului 
dintre Uniunea Sovietică și Franța.

ministru adjunct al Afacerilor Exter
ne al Marii Britanii, și a făcut urmă
toarea declarație: „După cum rela
tează presa engleză, generalul ame
rican Stevenson, comandantul divi
ziei a 49-a de aviație americană, care 
își are baza în Anglia, a declarat la 
10 decembrie a. c. la aerodromul 
Bentwaters (Anglia) că divizia sa 
este înzestrată cu bombardiere des
tinate să dea o lovitură atomică U- 
niunii Sovietice și că această mi
siune a fost dată diviziei încă acum 
doi ani și jumătate.

Din această declarație rezultă că 
pe teritoriul Angliei au fost create 
baze militare aeriene americane dis- 
punînd de avioane destinate să efec
tueze atacuri atomice asupra Uniu
nii Sovietice. Intrucît acest lucru 
este incompatibil cu relațiile normale 
existente între U.R.S.S. și Marea 
Britanie și este în contradicție cu 
tratatul anglo-sovietic din 1942 de 
colaborare și asistență mutuală după 
război, guvernul sovietic ar dori să 
obțină explicații din partea guver
nului Marii Britanii în privința fap
tului dacă relatările presei cu pri
vire lă caracterul declarației genera
lului Stevfenson corespund realității, 
și dacă așa stau lucrurile, cum ca
lifică guvernul Marii Britanii aceas
tă declarație“.

Tito. La gară el a fost întîmpinat de 
președintele Indiei, Radjendra Prasad, 
și de primul ministru, Nehru.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite 5

După cum s-a mai anunțat în pre
să, la nota guvernului sovietic din 13 
noiembrie, cu privire la ținerea unei 
conferințe generale europene în pro
blema creării unui sistem de securi
tate colectivă în Europa, au fost pri
mite la 29 noiembrie note de răspuns 
din partea guvernelor Norvegiei, Da
nemarcei, Belgiei, Olandei, Luxem
burgului, Italiei, Greciei, Turciei și 
Islaridei.

La 17 decembrie, Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a trimis 
ambasadei norvegiene la Moscova o 
notă a guvernului sovietic adresată 
guvernului Norvegiei în care se spune:

Guvernul sovietic, luînd cunoștință 
de răspunsul primit la 29 noiembrie 
din partea guvernului Norvegiei la 
nota guvernului U.R.S.S. din 13 no
iembrie a. c., în care a fost expusă 
propunerea sa referitoare . la convo-J 
carea la Moscova sau la Paris la 29 
noiembrie a unei conferințe generale 
europene în problema creării unui 
sistem de securitate colectivă în Eu
ropa, consideră necesar să atragă ă- 
tenția guvernului norvegian asupra 
următoarelor :

In nota sa, guvernul Norvegiei a 
comunicat refuzul său de ă participa 
la conferința statelor europene în pro

Deputați francezi se pronunță împotriva 
ratificării acordurilor de la Paris

PARIS (Agerpres).
Săptămînalui „France Observa- 

teur“ s-a adresat unui grup de de
putați în Adunarea Națională cu ce
rerea de a-și preciza atitudinea față 
de acordurile de la Londra și Paris.

Edouard Daladier, fost președinte 
ăl Consiliului de Miniștri al Franței, 
unul din fruntașii partidului radical
socialist, a declarat:

..Sînt prefund convins că în pre
zent poporul francez se pronunță îm
potriva acordurilor de la Paris cu a- 
ceeași hotărîre cu care s-a pronunțat 
în trecut împotriva creării „comuni
tății defensive europene". Noi ne pro
nunțăm fără rezerve împotriva reînar- 
mării Germaniei, călăuzindu-ne după 
considerente de ordin național, adică 
după considerente franceze...

Atitudinea noastră hotărît potrivni
că înarmării pe care o prevăd acor- 

blema securității colective în Europa 
propusă de guvernul sovietic de co
mun acord cu guvernele Republicii 
Populare Polone și Republicii Ceho
slovace. Refuzînd să participe la men
ționata conferință, guvernul norve
gian nu a prezentat la rîndul său 
nici un fel de propuneri în această 
problemă de importanță vitală pentru 
toate popoarele europene. In loc de a 
contribui 1a unificarea eforturilor tu
turor statelor europene în vederea ă- 
sigurării păcii și preîntîmpinării re
învierii primejdiei militarismului ger
man —, deși poporul Norvegiei ca 
și celelalte popoare europene au re
simțit deopotrivă în cursul ultimului 
război urmăriie agresiunii acestuia — 
guvernul norvegian s-a angajat pe 
călea sprijinirii acordurilor de la Pa
ris privitoare la remilitarizarea Ger
maniei occidentale și la atragerea ei 
în blocul militar îndreptat împotrivă 
statelor iubitoare de pace din Europa.

La prezenta notă este anexat textul 
declarației guvernelor țărilor europe
ne adoptată de conferința de la Mos
cova și care exprimă punctul lor de 
vedere în legătură cu situația creată 
în prezent în Europa.

Note similare au fost adresate gu- 
verneJor Danemarcei, Belgiei. Olan
dei, Luxemburgului, Italiei, Greciei, 
Turciei și Islandei.

durile de la Paris este bazată pe con
vingerea adîncă că aceste acorduri 
vor duce în întreaga Europă la o 
nouă cursă a înarmărilor... și, pro
babil, chiar la un al treilea război 
mondial...

Trebuie să se facă alegerea între 
tratative pașnice și înarmare. între 
respectarea acordurilor internaționale’ 
și încălcarea lor, între unitatea Eu
ropei și scindarea ei".

Deputatul Gilbert de Chămbrun 
(Uniunea republicanilor progresiști)! 
a condamnat, de asemenea, cu hotă 
rîre planurile de remilitarizare a Ger
maniei occidentale. El a declarat că 
„fără Franța nu este posibilă nici o 
coaliție militară cu participarea Ger
maniei înarmate“. De Chămbrun s-a 
pronunțat pentru ducerea imediată de 
tratative „în principalele probleme de 
care depinde pacea în lumea întreagă*'..

Marele continuator al operei lui Lenin
______ (Urmare din pag. 3 a) ^'! 

socialist reprezintă o condiție esen
țială pentru construirea cu succes a 
(Comunismului.

Partidul Comunist al Uniunii So
vietice a acordat întotdeauna o uriașă 
atenție întăririi capacității de apărare 
a țării. In Marele Război pentru 
Apărarea Patriei, partidul comun-’st 
a fost inspiratorul și conducătorul 
poporului sovietic și al forțelor sale 
armate. Printr-o hotărîre a Comite
tului Central al Partidului și Guver
nului Sovietic, în fruntea forțelor ar
mate ale statului sovietic a fost pus 
I. V. Stalin, C. C. al partidului a tri
mis să activeze nemijlocit pe tărîm 
militar pe N. S. Bulganip, A. A. 
Jdan 'v, A. S. Scerbakov, N. S. Hruș- 
ciov și pe alți membri ai C. C. In 
luptele crîneene pentru onoarea și in
dependența Patriei socialiste, partidul 
comunist s-a apropiat și mai mult de 
popor. Victoria Uniunii Sovietice în 
Marele Război pentru Apărarea Pa
triei a ilustrat odată mai mult ma
rea forță viabilă a orînduirii sociale 
și de stat sovietice, înțelepciunea și 
perspicacitatea politicii partidului.

In urma zdrobirii Germaniei hitle- 
riste și a Japoniei imperialiste, din 
sistemul imperialist s-au desprins o 
serie de țări din Europa și Asia. S-a 
format puternicul lagăr al păcii, . de
mocrației și socialismului în frunte 
cu U.R.S.S.

Călăuzindu-se după învățătura le
ninismului, partidul comunist a ela
borat o politică fundamentată din 
punct de vedere științific și verificată 
prin decenii de luptă, polit’ică care 
exprimă necesitatea dezvoltării v’eții 
materiale a societății, interesele fun
damentale ale poporului. Această po
litică îndreptată spre avîntul necon
tenit al economiei, ridicarea nivela' 
lui de trai al poporului, întărirea pu
terii și securității statului sovietic 
asigură consolidarea continuă a •»- 
lianței indestructibile dintre clasă 
muncitoare și țărănimea colhoznică, 
a prieteniei popoarelor U.R.S.S

înfăptuind cu * consecvență hotărî- 
rile Congresului al XlX-lea, partidul 
consolidează unitatea și capacitatea 
de luptă a rînduriler sale, dezvoltă 
prin toate mijloacele democrația in
ternă de partid, autocritica și îndeo
sebi critica de jos, se călăuzește ca 

consecvență de normele vieții de par
tid și de principiile conducerii de 
partid elaborate de Lenin. In învăță
tura leninistă cu privire la partid, 
unul din cele mai importante princi
pii este principiul conducerii spiritu
lui colectiv al conducerii de part<d. 
încă în anii premergători revoluției.
V. I. Lenin a denumit Comitetul Cen
tral al Partidului drept un colecti« 
de conducători, păstrător și tălmăci
tor al principiilor partidului. El « 
insistat întotdeauna asupra celei mai 
stricte respectări a normelor vieții de 
partid prevăzute de Statutul partidu
lui.

Experiența colectivă șî înțelepciu
nea colectivă a Comitetului Central 
care se bizuie pe temelia științifică a 
teoriei lui Marx-Engels-Lenin-Stalin 
și pe inițiativa largă a cadrelor con
ducătoare, pe energia creatoare și pe 
inițiativa maselor populare, asjigură 
justețea conducerii partidului și a 
țării.

Partidul Comunist duce cu perso- 
verență politica externă leninistă a 
statului sovietic, politica de pace în
tre popoare bazată pe teza lenin’«- 
mului cu privire la posibilitatea unei 
coexistențe îndelungate și a între

cerii pașnice. între cele două sisteme 
— capitalist și socialist.

„Ideea colaborării între două sisj 
teme, a spus Stalin, a fost exprimata 
pentru prima dată de Lenin...

Noi nu ne-am îndepărtat niciodată 
și nici nu ne vom îndepărta de la în
drumările lui Lenin”. (Pravda 8 
mai 1947). (Scînteia 10 mai 1947).

Politica fermă și consecventă de 
luptă pentru pacea șî securitatea po
poarelor pe care o duce U.R.S.S. co
respunde intereselor vitale ale po
porului sovietic și ale tuturor popoa-i 
relor iubitoare de pace. In anii de 
după război Țara Sovietică a devenit 
șî mai puternică, ea pășește în avan
garda luptei pentru pace. O puterni
că forță în lupta pentru pace o con
stituie lagărul democrației și socia- 
lismului. P.C.U.S. și întregul popor 
sovietic consideră consolidarea con
tinuă a acestui lagăr drept o datorie 
internațională sfîntă a lor.

Partidul Comunist este conducă
torul poporului sovietic. In unitatea 
partidului șî poporului rezidă marea 
forță a comunismului. Sub steagul 
lud Marx-Engels-Lenin-Stalin sub 
conducerea înțeleaptă a partidu'u’ 
comunist, poporul sovietic pășește cu 
încredere spre triumful comunismuj 
lui
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