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Ședința plenară a C. C. al P. M. R.
In zilele de 12—13 Decembrie 1950, a avut loc ședința plenară a Corn tetului Central al Partidului 

Muncitoresc Român. Plenara a luat în discuție următoarele probleme:
1) Pianul Cincinal de desvoltare a economiei naționale a R. P R. (1951 — 1955). Raportor tov. 

Miron Constantinpscu.
2) Chestiunea anulării ratelor de împroprietărire pe care le mai au de plătit țăranii împroprietăriți 

prin reforma agrară d n anul 1945. Raportor tov. Al. Moghioroș
Plenara a adoptat în unanimitate hotărîri asupra ambelor probleme discutate.

Hotărîrea ședinței plenare a C. C. al P. M. R. 
din 12-13 Decembrie 1950 asupra Planului Cincinal de desvoltare 

a economiei naționale a R. P. R. (1951-1955)
losif Vissarionovici Stalin 

împlinește 71 de ani

La 21 Decembrie 1950, popoa
rele Uniunii Sovietice și alături de 
ele întreaga omenire > progresistă, 
sărbătorește cea de a 71-a aniver
sare dela nașterea genialului con
ducător politic și militar, tovarășul 
STALIN.

Astăzi, nu numai popoarele din 
Uniunea Sovietică, nu numai 
oamenii din țările de democrație 
populară știu că Stalin a salvat 
omenirea de plaga fascismului, că 
Stalin e în fruntea luptei pentru 
salvarea păcii, ci și argații din 
Sicilia, minerii din baz nul Saare, 
docherii din Liverpool, oțt larii din 
America, luptătorii Viet-Nam-ului 
și a Coreei care îl ubesc și îl 
stimează pentrucă e cel dintâi între 
cei ce urăsc sclavia, josnicia, ne
dreptatea, războiul.

Puterea tovarășului Stalin o 
alcătuiește înțelepciunea sa pătrun
zătoare, clar viziunea genială cu 
care — ca nici un om al vremu
rilor noastre, — vede evenimen
tele în mersul lor istoric, le pre
vede și dă soluțiile.

Puterea lui rezidă în forța de 
neînvins a logicei sale, în fermi
tatea fără seamăn a caracterului 
său, în consecvența și principiali
tatea gândirii sale, în claritatea 
vederilor lui, în rapiditatea și ho
tărîrea cu care știe să ia măsurile, 
în priceperea unică pe care o are 
de a conduce și de a convinge 
mulțimile, într’un cuvânt, într’o 
serie de trăsături deosebite care 
sunt rezultatele firești ale desvol- 
fării marxism-leninismului, pe care 
marele Stalin l-a îmbogățit într’un 
mod atât de genial.

Puterea lui Stalin stă în credința 
lui nestrămutată în popor, în ne
clintitul său devotament pentru 
lupta de eliberare a clasei munci
toare de sub jugul exploatatorilor, 
pentru detașamentul de avantgardă 
al poporului muncitor, Partidul 
Comunist (bolșevic).

Toate minunatele concepții ce 
au izvorît din limpezimea de cristal 

a minții lui Stalin a adus popoa
relor sovietice și întregii lumi 
muncitoare transformări radicale, 
succese în toate domeniile: poli
tice, culturale, economice și știin
țifice.

Poporul nostru muncitor exploa
tat de capitaliștii și moșierii băș
tinași pe deoparte și de imperia
liștii străini pe de alta, nu a 
satisfăcut setea de aur și sânge a 
hienilor exploatatocre, și atunci, 
în lăcomia lor fără margini, con
ducătorii fasciști au mânat poporul 
nostru pașnic într’un război bestial 
împotriva primului Stat al munci
torilor și țăranilor, împotriva sta
tului unde nu există exploatați și 
exploatatori, împotriva Uniunii 
Sovietice.

Dar marele Stalin, iubitorul po
poarelor, eliberându-ne țara de 
cisma hitleristă, a privit cu dra
goste la cei ce muncesc și ne-a 
dat un prețios ajutor pentru a 
ne putea câștiga independența.

Și fiindcă independența politică 
a unui stat depinde direct de pu
terea sa economică, tovarășul 
Stalin ne-a ajutat în greii ani de 
după război să ne refacem eco
nomia națională.

Sute de mii de tone de cereale 
ne-a trimis Uniunea Sovietică în 
anii secetoși, milioane de tone de 
cox, minereuri, ferro-aliaje, bum
bac și alte materii prime au dat 
avânt industriei noastre și au în
lăturat pericolul șomajului.

Mașini de tot felul: strunguri, 
tractoare, combine, escavatoare, au 
făcut ca tehnica noastră să se 
ridice la un nivel necunoscut îna
inte de război.

Și după toate aceste ajutoare, 
tovarășul Stalin, pentru a veni și 
mai mult în ajutorul celor ce mun
cesc și urmează cu sârguință 
drumul deschis de Marea Revoluție 
din Octombrie, a redus cu mult 
datoriile de război și a prelungit 
termenul de achitarea lor.

(C»nttnuare In pag. a)

Ședința plenară a C C. al P. M. R. din 12-13 De
cembrie 1950, luând în desbatere Planul Cincinal de des
voltare a economiei naționale a R. P. R., prezentat ple
narei din însărcinarea Biroului Politic al C. C. al P. M R. 
de tov. Miron Constantinescu, hotărăște în unanimitate 
adoptarea Planului Cincinal elaborat în conformitate cu 
principiile și directivele stabilite în ședința Biroului Poli
tic al C. C. al P. M R. din 13 Aprilie 1950.

Plenara apreciază că, datorită muncii pline de abne
gație depuse de clasa muncitoare și de toți oamenii 
muncii, cele două planuri anuale, pe anii 1949 și 1950, 
au fost realizate cu deplin succes, creând condițiile ne
cesare trecerii la Planul Cincinal.

Succesele obținute au fost posibile datorită aplicării 
creatoare a experienței sovietice în domeniul construirii 
economiei socialiste și frățescului ajutor, acordat țării 
noastre de Uniunea Sovietică.

In decursul celor 2 planuri anuale, prin care a în
ceput construirea bazei economice a socialismului în 
R. P. R., nivelul antebelic de producție industrială a fost 
cu mult depășit, sectorul socialist în toate ramurile eco
nomice a crescut și s’a consolidat, au fost create noi ra
muri ale industriei și în special industria construcției de 
mașini, s’au realizat lucrări de investiții, a crescut nive
lul de trai, material și cultural al maselor muncitoare.

S’au obținut succese importante în domeniul creșterii 
productivității muncii, al scăderii prețului de cost, al Intro
ducerii metodei socialiste de gospodărire a întreprinde
rilor, al extinderii sistemului socialist de retribuire a 
muncii.

Totcdată plenară constata o serie de lipsuri în pri
vința realizării sarcinilor de calitate a producției, disci

plinei în muncă, disciplinei de plan și financiare, normării 
muncii, bunei gospodăriri a Întreprinderilor, proectării și 
executării lucrărilor de construcții, încheierii contractelor 
economice, lipsuri a căror lichidare trebue să constitue o 
preocupare permanentă a organizaților de (partid, a or
ganelor de Stat și economice și a organizațiilor sindicale, 

Plenara consideră că îndeplinirea mărețelor sarcini 
ale Planului Cincinal în domenluul desvoltării industriei, 
agriculturii, culturii și asigurării buneistări a celor ce 
muncesc este posibilă numai pe baza celei mai active par
ticipări a maselor de oameni ai muncii șl în primul rând 
a clasei muncitoare la construcția soclalis'ă, prin ridicarea 
la un nivel superior a Întrecerii socialiste, care să nrmeze 
exemplul mișcării stahanoviste din U. R. S S.

Plenara obligă organizațiile de partid să ia toate mă
surile necesare pentru cunoșterea de către ^oamenii mun
cii din întreprinderi, instituții, sate, unități socialiste din 
agricultură, a prevederilor Planului Cincinal șl a sarci
nilor ce le revin in cadrul planului Organizațiile de partid 
trebue să fie in fruntea luptei pentru realizarea Planului 
Cincinal, mobilizând în acest scop toate forțele organiza
țiilor sindicale, organizațiilor de U. T. M, ale Sfaturilor 
Populare, ale organizațiilor de femei, cooperatiste, cultu
rale și ale altor organizații de masă.

Plenara consideră că Planul Cincinal de desvoltare a 
economiei naționale care are drept scop construirea bazei 
economice a socialismului în R.P.R. va fi o contribuție de 
preț la întărirea frontului mondial al forțelor ce luptă pen
tru a zădărnici politica de provocare a unui nou război, 
dusă de agresorii imperialiști anglo-americani și a cuceri 
o pace trainică.

Hotărîrea ședinței plenare a C. C. al P. M. R. 
privitoare la anularea ratelor de împroprietărire 
pe care le mai au de plătit țăranii împroprietăriți 

prin reforma agrară din 1945
Ședința plenară a Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Român a luat în discuție chestiunea ratelor 
de împroprietărire pe care le dato-ează Stitului țăranii îm
proprietăriți prin reforma agrară din 1945.

In anul 1945, la chemarea P.CR, țărănimea munci
toare, condusă de clasa muncitoare, a trecut la înfăptuirea 
reformei agrare, în ciuda împotrivirii înverșunate a repre
zentanților burghez'ei șl moș'erimii, care se aflau atunci în 
Guvern.

Prin reforma agrară din 1945, țărănimea muncitoare 
a primit 1.111.000 ha. pământ, fiind împroprietăriți 918913 
țărani fără pământ, sau cu pământ puțin. Reforma agrară 
a zdrobit puterea politică și economică a moșîerimii, lichi
dând-o ca clasă

Spre deosebire de reformele agrare ale regimurilor 
burghezo-moșierești, țăranii împroprietăriți prin reforma 
agrară din 1945 au primit și inventarul viu și mort care 
a [aparținut fostelor moșii expropriate. Legea reformei 
agrare Nr 187 din 23 Marlie 1945 a prevăzut ca țăranii 
împroprietăriți să plătească pentru pământul și Inventarul 
primit, valoarea unei recolte anuale mijlocii în cereale 
sau bani

Ținând seama de succesele obținute de R P R. pe calea 
construirii economiei socialiste și urmând consecvent linia 
de ridicarea economică a țărănimii muncitoare, Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Român consideră nece
sară anularea datoriilor (rate de împroprietărire în bani 
sau în cereale) ce au rămas de plătit Statului de către ță
ranii împroprietăriți prin reforma agrară din 1945.

Comunicatul Consiliului de Minștri
In ziua de 13 Decembrie 1950 a avut loc ședința Consiliului de Miniștri al R. P. R.
Ședința a luat în discuție proectul de lege pentru Planul Cincinal de desvoltare a economiei 

naționale a R. P. R; proectul de Lege pentru Apărarea Păcii și proectul de Lege privitor la anularea 
ratelor de împroprietărire pe care le mai au de plătit țăranii împroprietăriți prin reforma agrară din 1945.

Consiliul de Miniștri a aprobat aceste proecte de Legi și a hotărît să le supună spre deliberare 
Marii Adunări Naționale.



2 UZINA NOASTRĂ

„Mamă, îți scriu cu mâna mea...“ Broșurile și revistele trebue să ajungă 
în mâinile muncitorilor

In orașul Hunedoara ca și în 
întregul raion, grele au fost moșteni
rile lisate de regimurile burghezo- 
moșierești.

Decenii dearândul au trăit mun
citorii și țăranii in neștiință de 
carte, căci exploatatorii nu aveau 
interesul să înființeze școli pentru 
fiii oamenilor muncii, ci dimpo
trivă, au căutat pe toate căile să-i 
țină în întuneric pentru a-i putea 
jefui și exploata nestingheriți.

Datorită acestui fapt, numărul 
neștiutorilor de carte din fosta 
plasă Hunedoara a fost până în 
anul 1948 de peste 5000.

După eliberarea Patriei noastre 
de către armatele Uniunii Sovie
tice, prin grija Partidului și a 
Guvernului de democrație popu
lară, s’a pornit în orașe și sate 
lupta pentru lichidarea neștiinței 
de carte.

In acest scop au luat ființă în 
raionul Hunedoara 74 centre de 
alfabetizare, unde muncitorii, ță
ranii muncitori și femeile învață 
carte.

In decurs de numai 2 ani, au 
fost alfabetizați pesfe 9O7o din 
totalul neștiutorilor de carte.

Nu le-a fost ușor tovarășilor 
însărcinați cu alfabetizarea, deoa
rece mulți dintre neștiutorii de 
carte, se temeau să înceapă a în
văța, aducând diferite motive. 
Astfel s’a prezentat la șeful Secției 
învățământ a Sfatului Popular 
raional muncitorul Moise Dumitru 
cu soția sa Moise Nastasia și 
Negruț Joan, cerând o dovadă de 
scutire, crezându-se incapabili de 
a învăța, justificând că au fost

De data asta am să scriu 
despre . . . stuf și șindrilă. 

I — Acestea sunt două materii 
prime, cu care strămoșii noș
tri își acopereau case e . . .

Ce rost are acum stuful și 
I șindrila într’un Combinat ca
i al nostru ? Stuf și șindrilă în
; timp ce noi luptăm să dăm cât
I mai multă fontă cât mai mult

oțel și laminate ? La Turnă- 
tărie plouă, la Fabrica de do- 
lomită plouă, în ateliere plouă, 
în magazie plouă. Conducerea 

; Combinatului n’a putut să stea 
așa. A chemat de urgență res
ponsabilul cu lucrările edili
tare . . .

— „Ce ați făcut până acum ? 
! Văd că plouă prin ateliere I

— „Ce să facem tovarășe. Am 
văzut și noi. Cu ce să le’nve-

! lim ? Am tot cerut carton as- 
I faltat și n’am primit nici până 
I acum!

— „Cui ați cerut?
— „C. I. S.-uIui 1 Șt ți adre- 

; sa aceia, cu Nr. 5333 din 12
August; chiar D-Voastră ați 
semnat-o I

- Și?
— „La rândul lor cei dela 

I C. I. S au cerut D. G. A. R.-

Maeștrii dela 1. C. S. H.,
se ocupă zilnic de calificarea muncitorilor

Pentru întâmpinarea cu cinste 
a primului nostru Plan Cincinal 
muncitorii Atelierului de construcții 
a I. C. S. H , secția sudură, luptă 
pentru ridicarea de cadre calificate.

Astfel maeștrii secției de sudu
ră electrică și autogenă, Szent- 
pali și Walter Viliam dau zilnic 
lecții teoretice și practice în cad
rul secției de sudură.

Cunoștințele lor profesionale și 

odată la școala de alfabetizare și 
„n’au înțeles nimic".

Tovarășul Radu Ioan, șeful Sec
ției învățământ, i-a sfătuit să mai 
încerce măcar o lună de zile la 
școala de alfabetizare, iar dacă 
nici atunci nu vor pricepe nimic, 
le va elibera dovada cerută.

După o lună de zile, Moise 
Dumitru și soția, s’au prezentat 
din nou la tovarășul Radu. Acesta 
văzându-i i-a întrebat:

— Ați venit după dovadă?
— „Nu, tovarășe Radu, — a 

spus Moise Dumitru — nu pentru 
asta am venit, ci ca să vă mulțu
mim pentru sfatul care ni l-ați 
dat, căci am învățat să scrim."

Apoi spre a-1 convinge, i-a de
monstrat, cum știu amândoi să 
scrie.

Acum Dumitru și Nastasia Moise 
sunt mândri că au urmat și au 
absolvit ciclul 1 și II al școlii de 
alfabetizare.

Muncitorul Negruț Ioan, s’a 
prezentat cu mult mai târziu la 
Secția învățământ, anunțând cu 
multă emoție în glas că a reușit 
la examenul ciclului 1.

— „Ce ai de gând să faci acum 
când știi să scrii și să citești ?“ — 
l-a întrebat tovarășul Radu.

— „Vreau, tovarășe, să-i scriu 
mamei mele care este în Mara
mureș ; să afle că fiul ei, cu aju
torul Partidului nostru drag, a 
învățat să scrie, să citească și să 
socotească."

A luat hârtia ce i-a întins-o 
tovarășul Radu și așezându-se la 
masă, primele cuvinte care le-a 
așezat pe hârtie au fost:

Cu stuf sau cu șindrilă
ului, adică Direcțiunii Gene
rale a Aprobărilor și Reparti
țiilor, dar, noi tot n’am primit 
cartonul asfaltat.

— S’a primit răspunsul lor ?
— Poate „Comercialul” 1 Mă 

voiu duce să caut .............
Grăb t pentru a nu strica buna 
dispoziție a tov. Director care 
se uita la picăturile de ploaie 
ce-i lovea fereastra din dreapta 
biroului, tovarășul dela „Edil* 
se opri în mijlocul registratu
rii. Se roti prin fața „domni
șoarelor", care rămaseră sur
prinse de graba lui, și ceru 
registrul de întrare și eșire. 
Acolo găsi răspunsul C. I. S.- 
ului cu Nr. 747.775 din 19 
Septembrie a. c. Dar actul lip
sea ; îl găsi la „Comercial". 
Cum îl văzu, îl citi și dădu 
fuga la tov. Director.

— L-am găsit! Insă vă rog 
priviți și Dumneavoastră.

— ... am primit răspun
sul D. G. A. R.-ului cu Nr. 
230 956 din 25 August, care 
ne comunică că întrucât cota 
prevăzută pentru Combinat este

teoretice puse în sluja tineretului 
dornic de a învăța, au dat re
zultate frumoase.

Insușindu-și sfaturile și cunoș
tințele predate de cei do: maeștri, 
sudorii Gheci Ioan și Bârsan 
Nicolae au devenit șefi de echipă 
iar acum, la rândul lor, se stră
duiesc să pregătească cadre cali
ficate. In tot timpul orelor de luc
ru sunt în mijlocul tineretului

„Mamă, îți scriu cu mâna mea 
— două lacrimi ca două picuri de 
rouă s’au prelins pe obrazul lui 
Negruț. Scrisese și nu-i venea să 
creadă că cele așternute pe hârt e 
sunt scrise de mâna sa. Nedu
merit, tovarășul Radu l-a întrebat 
de ce plânge.

— „Tovarășe Radu, — începu 
șirul povestirii cel întrebat — am 
părăsit casa și satul meu de mai 
bine de 6 ani. De 6 ani eu nu 
mi-am văzut mama. Greu mi-a 
fost, căci atunci când trebuia să-i 
scriu, puneam pe alți tovarăși, iar 
când primeam cărți dela ea, eu 
tot pe alții îi rugam să mi-le ci
tească ; și aceasta datorită faptului 
că în regiunea străbătută de apele 
râului Iza, nimeni nu s’a gândit 
în trecut să construiască o școală.

Acum însă, prin grija Partidului, 
nu există cătun fără școală și toți 
copiii de vârstă școlară învață să 
scrie și să citească."

* * *

Negruț s’a apucat din nou de 
scris. Terminând scrisoarea, i-a 
pus adresa și a pornit cu o bucu
rie de nedescris spre cutia poștală.

Oameni ca Negruț, Moise Du
mitru și soția sa, oameni smulși 
din pâcla deasă a neștiinței de 
carte sunt mulți. Prinzând dragoste 
de carte, ei vor să se califice, 
să-și îmbunătățească munca și prin 
aceasta să contribuie din plin la 
îndeplinirea mărețelor sarcini din 
primul nostru Plan Cincinal, la 
îndeplinirea Planului de electrifi
care, la lupta pentru pace și con
struirea socialismului în scumpa 
noastră Patrie.

f ( 1
epuizată, nu poate furniza co
manda Dvs. de carton asfaltat. j 
... noi suntem de acord cu 

propunerea D.G.A.R. de a în- ! 
locui cartonul asfaltat cu stuf 
sau cu șindrilă . . .

— Ce ai de spus la asta?
„ De 1 Ce să spun tovarășe • 

Director? Nu înțeleg nimic. ; 
Avem să găsim noi stuf și șin- j 
drilă, dar nu știu cum avem să •
găsim oamenii care să le ;
monteze; vedeți ... noi am 
progresat față de strămoșii 
noștri ... am avea ;Ite po
sibilități, mai ales că suntem ' 
Combinat siderurgic . . .

Da 1 Ai dreptate! Stau și ■ 
mă gândesc la cei dela C.I.S. ■
cum de nu le-a trecut prin ;
minte că la Combinatul din ■ 
Hunedoara sunt furnale oțela- 
larii și laminoare, care pot 
face și tablă. Tabla cu care 
vom fi siguri că nu ne vom > 
aprinde paiele în cap, dela 
locomotivele ce trec pufăind j 
mii de scântei, în timp ce ; 
tran portă produsele noastre .. ;

I
Țopan Ioan

dându-le sfaturi din cunoștințele 
primite dela maeștrii lor.

Frumosul lor exemplu trebue 
urmat de toți maeștrii — care să 
caute să formeze noi cadre cali
ficate — și de toți tinerii care 
r.dicându și calificarea profesio
nală, să poată fi elemente folosi
toare în lupta ce se va desfășu
ra în primul noastru Plan Cincinal.

Bineață Constantin 
corespondent

Muncitorii dela minele din Ghe- 
lar s’au achitat cu cinste de sar
cinile care le-au fost trasate în 
cadrul Planului și așteaptă broșuri 
și reviste din filele cărora se des
prind metodele avansate ale oa
menilor sovietici.

Ei vor să înregistreze în cad
rul primului nostru Plan Cincinal, 
noi și frumoase succese prin apli
carea metodelor sovietice 1 Dar 
cum să ajungă la ele dacă bro
șurile și revistele apărute în acest 
sens, zac pe biroul și dulapul 
din Sindicatul Ghelar ?

Reamintesc, broșuri și reviste 
aduse pentru muncitorii 
din Ghelar stau împachetate așa 
cum au fost aduse de mai bine 
de două luni pe biroul și dulapul 
Sindicatului Ghelar.

Tovarășul Forte Valentin res
ponsabilul cultural al Sindicatului 
nU și-a dat Interesul ca broșurile 
și revistele să ajungă în mâinele 
muncitorilor, iar tovarășul Șaibăr 
Anton, responsabilul administra
tiv al sindicatului, s’a mulțumit

Din lucrările și operele tovarășului Stalin
I V. STALIN : Opere, voi. I, II, III, IV, V, VI, VIL

Cursul Scurt de Istorie a Partidului Comunist (bolșevic) 
al Uniunii Sovietice, ed. III.

Problemele leninismului, ed. II.
Despre bazele leninismului
Despre matarialismul dialectic și materialismul istoric, 

ed. II.
Marxismul și problema național-colonială.
Despre Lcnin, ed. III.
Despre Marele Război de Apărare a Patriei, ed. II. 
Clasa proletarilor și Partidul proletarilor.
Cum înțelege social-democrația problema națională.
Anarhism sau socialism ?
Marxismul și problema națională, ed. V.
Anul Marii Cotituri.
Problema națională și leninismul.
Situația nouă, sarcini noi în domeniul constmcției 

economice.
Cuvântare rostită la primul Congres al colhoznicilor 

udarnici din U R S. S.
Cuvântare rostită la prima Consfătuire a stahanoviș- 

tilor din Uniunea Sovietică.
Marxismul și problemele lingvistice.

Apărute în
EDITURA PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN

Recenzie

PRIMĂVARA PE ODER
Romanul „Primăvara pe Oder" 

este închinat luptei victorioase duse 
de poporul sovietic împotriva fas
cismului german, pentru eliberarea 
și independența patriei sale, pen
tru interesele omenirii progresiste.

In „Primăvara pe Oder“ găsim 
o descriere fidelă și în acelaș timp 
vie, plină de culoare, a operațiu
nilor militare executate pe terito
riul inamic. Romanul prezintă 
deasemenea, tabloul grăitor al des
compunerii armatei hitleriste, al 
putrezirii și prăbușirii celui de al 
„treilea Reich".

Em. Cazachievici se ocupă în 
paginile acestei cărți de proble
mele ridicate de sfârșitul apropiat 
al războiului și munca construc
tivă ce se va desfășura din nou 
pe întinderile fără margini ale 
Patriei Socialiste.

O problemă complicată o con- 
stitue atitudinea pe care ostașul 
sovietic trebuia s’o aibă față de 
populația germană. Această pro
blemă trebuia soluționată în con
dițiile războiului, de către oameni 
care păstrau în inimi ura cea mai 
cruntă împotriva soldaților fasciști 
ce lăsaseră în urmă ruine fume- 
gânde, ținuturi prădate și mormane 
de cadavre. Cazachievici caută să 
arate gândurile, sentimertele și 
faptele nobile ale unor oameni 
care au venit pe pământul german, 
pentru a pedepsi pe agresorii hitle- 
riști, dar și pentru a ajuta cu 
mărinimie pe oamenii muncii din 
Germania să-și construiască un 
stat democrat

Romanul arată, cum, pe măsură 
ce vălul negru al nazismului cade 
de pe ochii poporului german, 
izbucnește ca de sub spuză, duș

să le vadă împachetate așa cum 
au sosit în loc să aranjeze difu
zarea broșurilor. Mai mult, acești 
doi tovarăși n’au avut nici măcar 
curiozitatea să vadă ce cuprind 
pachetele sosite. E de condamnat 
dezinteresul lor față de cărțile 
apărute, cu atât mai mult cu cât 
rolul lor este de a educa masele.

Tovarășul Toma Iosif respon
sabilul cu Agitația și Propaganda 
dela Organizația de Partid n’a 
controlat munca, resortului Cul
tural al sindicatului, făcându-se 
vinovat de delăsare în muncă 
fiindcă n’a luat măsuri deși aproa
pe în fiecare zi a văzut pachetele 
de broșuri și reviste.

Așa cum muncitorii cari apar
țin acestui Sindicat și-au făcut 
datoria terminând sarcinile din 
Plan înainte de termen tot așa 
acești tovarăși trebue să treacă 
neîntârziat la repararea greșele- 
lor pentru Ca muncitorii să poată 
învăța din broșurile și revistele 
împachetate.

losin Constantin

mănia de clasă dintre exploatatori 
și exploatați.

In orașele eliberate de Armata 
Sovietică, ies din temnițele fasciste 
cei care s’au ridicat împotriva 
hitlerismului și pe care nu i-au 
înfrânt nici amenințările și nici 
torturile.

Aceștia sunt viitorii conducători 
ai Germaniei democrate, luptători 
pentru unitatea și independența ei.

Admirația, dragostea și recu
noștința față de comandamentul 
suprem al Armatei Sovietice stră
bat cartea cu un suflu cald.

Ostașii sovietici năzuiesc ca 
acțiunea lor să fie conformă cu 
învățătura stalinistă, iar coman
danții sovietici vor să-și însușească 
metoda de conducere stalinistă.

„Primăvara pe Oder" este una 
din cele mai bune opere ale lite
raturii sovietice, închinate Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei.

PIERDUT
Pierdut la Magazinul de stat, 

carnetul C. F. R. pe numele Cursan 
Ioan, un ordin de serviciu, carnet 
de sindicat, două cartele de lemne 
pe numele Cursan Ioan și Toma 
Romulus, un certificat de alegător, 
o chitanță de predare a cotei și 
carnet de permise C.F R. — Toate 
actele sunt pe numele Cursan Ioan, 
comunaMânerău, plasa Hunedoara.

Găsitorul este rugat să trimită 
actele pe adresa indicată.

PIERDUT
Pierdut Adeverința Nr. 18220 în 

ziua de 27 Nov. 1950 pe numele 
Șunda Elena pe care o declar nulă.
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„Stalin este Lenin al zilelor noastre11
Iosif Vissarionovici Stalin (Djugașvili) s’a 

născut la 21 Decembrie 1879 în orașul Gori, 
guvernământul Tiflis. Tatăl lui, Vissarion Iva- 
novici, de naționalitate georgian, se trăgea dintr’o 
familie de țărani din satul Didi-Lilo, guvernă
mântul Tiflis. Era de profesiune cismar, iar mai 
târziu a intrat ca muncitor la fabrica de încăl
țăminte Adelhanov din Tiflis. Mama lui, Ecate- 
rina Gheorghievna, se trăgea din familia țăranului 
iobag Gheladze, din satul Gambareuli.

* * *

Viața și activitatea tovarășului Stalin sunt 
indisolubil legate de activitatea lui V. I. Lenin, 
de activitatea dascălului și educatorului său, de 
istoria eroicului partid bolșevic și de istoria 
marelui popor sovietic.

Viața și activitatea tovarășului Stalin sunt 
legate, în al doilea rând, de mișcarea muncito
rească internațională și de lupta națională de 
eliberare a popoarelor coloniale împotriva 
jugului imperialist. Sub conducerea marilor 
conducători Lenin și Stalin, creștea și se des- 
volta Internaționala Comunistă. După cum 
istoria Internaționalei I-a este indisolubil legată 
de numele lui Marx și Engels, istoria celei 
de a IlI-a Internaționale Comuniste este legată 
de numele lui Lenin și Stalin. Internaționala 
Comunistă a jucat un rol important în cauza 
unirii avantgărzii muncitorilor înaintați și a 
partidelor cu adevărat muncitorești. Indepli- 
nirdu-și misiunea istorică, Internaționala Co
munistă și-a încetat existența în perioada celui 
de al doilea război mondial. In Mai 1943, 
Prezidiul Comitetului Executiv al Internațio
nalei Comuniste a propus dizolvarea Interna
ționalei Comuniste ca centru de conducere a 
mișcării muncitorești internaționale. Secțiunile 
Internaționalei Comuniste au adoptat această 
propunere.

Milioane de muncitori din toate țările văd 
în Stalin dascălul lor, din ale cărui opere au 
învățat și învață cum trebue să lupte cu suc
ces împotriva dușmanului de clasă și cum 
trebue să pregătească condițiile pentru victoria 
finală a proletariatului. Influența lui Stalin 
este influența marelui și gloriosului partid 
bolșevic, în care muncitorii țărilor capitaliste 
văd un partid exemplar al clasei muncitoare, 
demn de a fi imitat. Sub conducerea acestui 
partid nu numai că a fost sdrobit capitalismul 
și instituită Puterea Sovietică, puterea celor ce 
muncesc, dar s’a și construit socialiamul în 
U. R. S. S.

Muncitorii din toate țările știu că fiecare 
cuvânt pronunțat de Stalin este cuvântul popo
rului sovietic și că după fiecare cuvânt urmează 
fapte. Masele muncitoare din lumea întreagă 
s’au convins prin experiența revoluției socialiste 
victorioase, prin experiența construcției socialis
mului în U. R. S. S. și prin experiența victoriei 
poporului sovietic în Războiul pentru Apărarea 
Patriei de adevărul adânc și viabil al cauzei lui 
Lenin-Stalin. Astăzi toate popoarele iubitoare de 
libertate văd în Stalin un apărător credincios și 
ferm al păcii, al securității și al libertăților 
democratice.

I. V. Stalin este conducătorul și dascălul 
genial al partidului, marele strateg al revoluției 
socialiste, conducătoiul statului sovietic și con
ducătorul oștilor lui. Intransigența față de duș
manii socialismului, principialitatea profundă, 
îmbinarea perspectivei revoluționare limpezi, cu 
claritatea scopului, fermitatea fără seamăn și 
perseverența în atingerea scopului urmărit, înțe
lepciunea și caracterul concret al conducerii, 
legătura indisolubilă cu masele, — iată trăsătu
rile caracteristice ale stilului stalinist de muncă. 
După Lenin, niciun conducător din lume nu a 
condus mase atât de uriașe, milioane de mun
citori și țărani, ca I. V. Stalin. I. V. Stalin știe 
ca nimeni altul să sintetizeze experiența revo
luționară și creatoare a maselor, să sesizeze și 
să desvolte inițiativa acestora, să învețe dela 
mase și să învețe masele, să le conducă înainte 
spre victorie.

Toată activitatea lui Stalin constitue un mo
del de îmbinare a forței teoretice uriașe cu o 

experiență practică de luptă revoluționară, excep
țională prin proporțiile și elanul ei.

Stalin împreună cu tovarășii săi apropiați de 
luptă, leniniști încercați, conduce în fruntea ma
relui partid bolșevic statul socialist multinațional 
al muncitorilor și țăranilor, un stat fără prece
dent în istorie. Directivele sale constitue tot 
atâtea îndrumări în activitatea din toate dome
niile construcției socialiste. Activitatea tovarășului 
Stalin este deosebit de variată: energia sa este 
într’adevăr uimitoare. Sfera problemelor care îl 
preocupă pe Stalin este nemărginită: ea cuprinde 
dela probleme de teorie marxist-leninistă până 
la manualele școlare pentru copii; dela proble
mele politicii externe a Uniunii Sovietice până 
la grija de zi cu zi pentru buna organizare a

capitalei proletare; dela crearea marii căi mari
time de Nord, până la asanarea mlaștinilor Col- 
hidei; dela desvoltarea literaturii și artei sovie
tice, până la redactarea statutului colhoznicilor 
și, în sfârșit, rezolvarea celor mai complicate 
probleme de ordin teoretic și practic cu privire 
la arta militară.

Toți cunosc forța invincibilă și de neclintit 
a logicii staliniste, claritatea de cristal a spiritu
lui său, voința de oțel, devotamentul lui față de 
partid, credința înflăcărată în popor și dragostea 
pentru popor. Toți cunosc modestia lui Stalin, 
simplitatea, înțelegerea lui față de oameni și 
neînduplecarea lui față de dușmani. Toți cunosc 
intransigența lui față de agitația deșartă, față de 
frazeologi și flecari, față de cei care bocesc și 
provoacă panică. Stalin este înțelept și nu se 
pripește în rezolvarea problemelor politice com
plicate în care se cere să se țină seamă de toate 
laturile pozitive și negative. Si totuși Stalin este 
cel mai iscusit maestru al hotărîrilor curajoase 
și revoluționare și al cotiturilor brusce.

Stalin este un demn continuator al cauzei 
lui Lenin, sau, cum se spune acum în partidul 
nostru, „Stalin este Lenin de astăzi11.

Răspunzând organizațiilor și tovarășilor care 
l-au salutat în 1929 cu ocazia împlinirii a 50 de 
ani, Stalin a scris: „Consider felicitările și urările 
domniilor voastre ca adresându-se marelui partid 
al clasei muncitoare, care m’a creat și care m’a 
educat după chipul și asemănarea lui... Puteți 
să nu vă îndoiți, tovarăși, că eu sunt și în viitor 

gata să dau clasei muncitoare, cauzei revoluției 
proletare și realizării comunismului în întreaga 
lume toate forțele mele, toată capacitatea mea 
și dacă va fi nevoie, tot sângele meu, picaturi 
cu picătură.*1

Popoarele U. R. S. S. văd în Stalin întruchi
parea eroismului, a dragostei pentru patrie, a 
patriotismului lor. „Pentru Stalin! PentruJPatrie!**, 
iată lozinca luptătorilor glorioasei Armate Sovie
tice, lozinca cu care au sdrobit pe cel mai mișel 
și perfid dușman, Germania fascistă, și au înălțat 
deasupra Berlinului Steagul Victoriei.

„Pentru Stalin! Pentru Patrie !**, iată lozinca 
luptătorilor Armatei Sovietice și ai Flotei Navale, 
lozinca cu care ei au zdrobit Japonia impe

rialistă și au asigurat securitatea granițelor 
statului sovietic în Orientul îndepărtat.

Cu numele lui Stalin pe buze, clasa munci
toare din Uniunea Sovietică a săvârșit în Marele 
Război pentru apărarea Patriei fapte de eroism 
fără seamăn în muncă, înzestrând Armata 
Roșie cu mijloacele tehnicii militare moderne 
și aprovizionând-o cu muniții.

Cu numele lui Stalin pe buze a lucrat 
țărănimea colhoznică pământul, aprovizionând 
Armata Roșie și orașele cu alimente, iar in
dustria cu materii prime.

Cu numele lui Stalin pe .buze a muncit 
devotat intelectualitatea sovietică pentru a 
apăra țara, pentru a perfecționa armamentul 
Armatei Roșii, tehnica și modul de organizare 
a producției, contribuind la progresul științei 
și culturii sovietice.

Cu numele lui Stalin pe buze, întregul 
popor sovietic își vindecă rănile pricinuite de 
război și luptă pentru un nou avânt puternic 
al economiei naționale și al culturii sovietice.

Numele lui Stalin este simbolul vitejiei, 
simbolul gloriei poporului sovietic, un apel 
la noi fapte eroice pentru binele Marii Patrii 
Sovietice.

Numele lui Stalin este purtat în inimile 
tinerilor și tinerelor patriei socialismului, în 
inimile pionerilor și pionerelor. Idealul lor cel 
mai scump este să fie ca Lenin, ca Stalin, 

activiști politici de tip leninist-stalinist. In urma 
apelului partidului și al tovarășului Stalin, 
tineretul a construit orașe în Taigă, a con
struit și construește vapoare minunate, cuce
rește Arctica, își însușește tehnica nouă în 
industrie și agricultură, consolidează apărarea 
patriei, crează în domeniul științei și 
artei, a dat pilde de eroism și vitejie pe câm
purile de luptă în Marele Război pentru Apă
rarea Patriei și pilde de muncă plină de ab
negație în spatele frontului, pentru victoria 
Armatei Sovietice. Tineretul comunist, educat de 
Lenin și Stalin, este un sprijin sigur al partidu
lui bolșevic, care va înlocui cu cinste vechea 
generație de luptători pentru comunism.

Popoarele Uniunii Sovietice compun în nu
meroase limbi cântece despre Stalin. Ele oglin
desc dragostea și devotamentul nețărmurit al 
popoarelor Uniunii Sovietice față de marele lor 
conducător, dascălul, prietenul și comandantul 
de oaste.

Numele lui Stalin se îmbină în creația popu
lară cu numele lui Lenin. „Noi îl urmăm pe 
Stalin ca și pe Lenin, vorbim cu Stalin ca și cu 
Lenin, el ne știe toate gândurile, și toată viața 
se îngrijește de noi“, — se spune într’una din 
minunatele legende populare ruse.

Numele lui Stalin este simbolul unității morale 
și politice a societății sovietice.

Toată omenirea progresistă, toate popoarele 
democratice iubitoare de libertate își leagă de 
numele lui Stalin speranțele de securitate și pace 
trainică și îndelungată.
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„Suntem partizani ai păcii; avem brațe tari 
ca oțelul pe care îl lucrăm și avându-vă 
pe Dvs. tovarășe Stalin în fruntea noastră, 

suntem siguri de victorie"
— scriu muncitorii, tehnicienii și funcționarii 

Combinatului nostru, în felicitarea trimisă 
tovarășului Stalin

II iubim și îl stimăm pe tovarășul STALIN pentrucă:

Printre sutele de milioane de 
oameni ai muncii din lumea 
întreagă care poartă pe buzele 
lor numele Dumneavoastră drag, 
ne numărăm și noi, muncitorii, 
tehnicienii și funcționarii Com
binatului Siderurgic Hunedoara.

.Stalin* înseamnă pentru 
noi pace, libertate, fericire și 
progres.

Ziua când împliniți 71 de 
ani de viață glorioasă este pen
tru noi un prilej de puternică 
manifastație și recunoștință 
față de ajutorul prețios dat de 
puternicul popor sovietic.

Fiecare echipă, fiecare gru
pă, fiecare muncitor, tehnician 
și funcționar în parte, se luptă 
cu normele vechi, luptă cu tot 
ce este învechit și putred pen
tru a face să se nască metode 
noi, norme noi.

Mica uzină exploatată de un 
mănunchi de capitaliști, mica 
Uzină în care noi am muncit 
din zori până în noapte, pen
tru un salariu de mizerie, noi 
am transformat-o cu ajutorul 
poporului sovietic într’un Com
binat Siderurgic în care mun
cim și ne făurim un viitor 
fericit.

Noi muncitorii din Combi
nat muncim cu dragoste să 
producem mai multă fontă, mai 
mult oțel pentru a contribui 
astfel la întărirea puternicului 
lagăr dl păcii, în fruntea că
ruia se află Marea Uniune 
Sovietică condusă de Dvs.

Minunatele metode sovietice 
pe care le-am aplicat la locuri
le noastre de muncă, ne-au 
fost ajutoare prețioase în mă
rirea producției, în îmbunătă
țirea calității produselor.

Tehnica înaintată sovietică 
studiată de noi, ne-a dat po- 
sibilitateasă cunoaștem mai mult, 
să construim mai bine și mai 
trainic noi fabrici, noi fur
nale și cuptoare în Combina
tul nostru ca și în întreaga 
Republică Populară Română.

Minunatele Dvs. învățături 
descrise în „Istoria P. C. (b) 
a U. R. S. S “ ne-a întărit vi

„Vom urma învățăturile Dvs,, convinși 
că astfel ne făurim un viitor fericit"

— își iau angajamentul pionerii din Ghelar, 
în scrisoarea către tovarășul Stalin

Noi pionerii din detașa
mentul No. 3 din unitatea 
Nr. 4 comuna Ghelar, raio
nul Hunedoara, știm că Dvs. 
împliniți 71 de ani la 21 
Decembrie și pentru aceasta 
ne-am gândit să vă screm 
această scrisoare prin care 
să vă urăm mulți ani înainte.

In organizația noastră, am 
învățat multe lucruri frumoa
se despre Dvs. Am aflat că 
dela vârsta de 15 ani ați în
ceput activitatea revoluționa
ră, nu v’ați temut niciodată 
de nimic, ați înfruntat cu curaj 
orice abstacol, nu v-ați des
curajat de nimic și întreaga 
viață ați luptat pentru binele 

gilența de clasă, ne-a ajutat 
la răsturnarea planurilor mâr
șave ale dușmanilor noștri de 
clasă, ne-a ajutat și ne ajută 
să construim o viață fericită, 
să construim socialismul.

Fiecare an din viața Dvs. 
înseamnă pentru noi învăță
turi, exemplu de muncă, com
portare și luptă pentru cauza 
dreaptă a proletariatului.

Cuvintele Dvs. „Pentru cla
sa muncitoare, dacă va fl ne
voie, îmi voi da sângele meu 
picătură cu picătură* ne stau 
în față la flecare pas, ne întă
resc și ne fac să răspundem 
la fel.

Astăzi când ațâțătorii la noi 
războaie, imperialiștii nord-ame
ricani și englezi uneltesc asupra 
libertății popoarelor, noi tova
rășe Stalin, alături de sutele 
de milioane de oameni din la
gărul păcii, muncim cu toată 
râvna pentru a împiedeca pla
nurile mârșave de războiu.

Suntem partizani ai păcii ; 
avem brațe tari ca oțelul pe 
care-l lucrăm și avându-vă pe 
Dvs., tovarășe Stalin în frun
tea noastră, suntem siguri de 
victorie.

In țara noastră, în Combi
natul nostru, unde astăzi mun
ca a devenit o cinste și o ches
tiune de onoare, noi am ho
tărît să vă cinstim ziua 
nașterii cu noi succese în 
câmpul muncii.

Am hotărît să extindem 
mai mult minunatele metode 
sovietice, pentru ca furnalele 
și cuptoarele nastre să verse 
fontă șî oțel mai mult, din 
care să iasă armele noastre 
de apărare : tractorul, plugul 
și mașina, ajutoare prețioase 
în lupta noastră dusă pentru 
pace și fericire.

Tovarășe Stalin, îți dorim 
din toată inima să ne trăești 
mulți ani plini de glorie, să 
ne călăuzești și în viitor spre 
noi victorii în lupta dreaptă 
a proletariatului internațional, 

muncitorii, tehnicienii și func
ționarii Combinatului 
Siderurgic Hunedoara

și fericirea oamenilor muncii.
Noi tovarășe Stalin, având 

în față exemplul Dvs. vom 
munci zi de zi pentru a pu
tea deveni adevărați construc
tori ai socialismului, comu
nismului. Noi știm că numai 
învățând din minunatele scri
eri ale Dvs., vom putea mun
ci cu succes pentru făurirea 
unei vieți fericite.

Vă urăm mulți ani fericiți 
și plini de glorie pentru binele, 
fericirea noastră și a tuturor 
copiilor din lumea întreagă.
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învățăturile tovarășului Stalin au 
deschis orizonturi noi pentru o lume 
întreagă, pentru o lume nouă, cu 
totul deosebită de cea din trecut 
strânsă de cătușele violente ale 
burgheziei. — Ajutat de învățăturile 
tovarășului Stalin mi-am dat seama 
că copilul, liber, conștient și dela 
început antrenat la învățătură, va 
putea să treacă disciplinat prin 
prefaceri adânci urmate de cele 
mai frumoase rezultate.

învățăturile lui Stalin au creat în 
mine nu numai o putere nouă, ci 
și o ființă nouă, care a omorît tot 
ce a fost rău, a luminat tot ce a fost 
obscur, scoțând în relief ceeace a 
fost ascuns, dezvăluind adevărul

Datorită tovarășului Stalin ducem o viață din ce în ce mai bună
In 21 Decembrie scumpul nostru 

învățător și conducător al omenirii, 
Iosif Vissarionovici Stalin împli
nește 71 de ani.

Fiind elev al Școlii Medii de 
Siderurgie, am studiat „Scurta 
biografie a tovarășului Stalin* și am 
admirat lupta lui neobosită pentru 
victoria cauzei clasei muncitoare.

De aceea m’am hotărît să vă 
scriu, arătând tuturor cititorilor 
ziarului, tot ceeace-i datoresc to
varășului Stalin.

Eram acasă 14 frați. Tatăl meu 
fiind zidar, abia câștiga — lucrând 
zi și noapte — puținul cu care 
ne duceam zilele.

Fruntea tatălui meu, brăzdată 
de cute adânci, se descrețea po- 
vestindu-ne în serile când nu era 
de lucru, despre Partidul clasei 
muncitoare și iubitul său condu
cător.

Așa au trecut anii.
După 23 August 1944, în casa 

noastră tristețea din trecut a luat 
sfârșit.

Reforma învățământului din 3 
August 1948 a deschis larg por
țile școlilor pentru fiii clasei mun

Tovarășul Stalin e chezășia păcii, a unei vieți fericite
Lăsând în urmă căsuțele din 

satul Boj, tovarășa Munteanu Eleo- 
nora și-a iuțit pașii în drum spre 
Hunedoara.

Voia să ajungă mai curând la 
Organizația raională a U. F. D. R.- 
ului ca să le spună tovarășelor de 
acolo, marea ei bucurie: fiul ei 
Gheor ghe, care urmează cursurile 
școlii elementare, a învățat un 
imn închinat celui mai iubit con
ducător : tovarășul STALIN 1

Inima îi bate cu putere de bu
curie, par’că ar vrea să-i spargă 
pieptul, gândindu-se la chipul lu
minat al fiului ei în momentul 
când, în fața tabloului tovarășului 
Stalin, așezat la 1< c de frunte în 
casa lor, cânta imnul învățat.

Cu mâna apăsată pe piept fără 
să vrea, gândurile îi fug în trecutul 
întunecat când nu avea chipul 
tovarășului Stalin în casa ei.

Părinții ei erau oameni săraci. 
La vârsta de 12 ani au dat-o ser
vitoare ...

După ani grei de muncă și umi
lință s’a căsătorit cu soțul ei Mun
teanu Lepăduț, care lucra pe te
renul de sus a furnalelor din 
Hunedoara.

Prin lupta tovarășului Stalin noi femeile am obținut drepturi 
pe care altă dată nu le-am avut

Noi femeile muncitoare, vedem 
in tovarășul Stalin, chezășia unei 
vieți pașnice, în care să putem 
trăi fericite.

înainte de 23 August, noi nu 
am avut nici un fel de drepturi, 
mentalitatea burgheză conside- 
rându-ne bune numai pentru bu
cătărie și pentru crescut copii.

In timpurile burghezo-moșierimii 
am fost părtașele bărbaților la 
toate mizeriile, la foamete și la 
munca exploatată.

Munceam la fel cu bărbații, dar 
nu ne puteam califica și munca 
noastră ca și a copiilor era plătită 
pe un sfert decât a bărbaților care 
și ei deabea obțineau cu ce să-și 
astâmpere foamea.

Tovarășul Stalin ne ajută în muncă
pur, realitatea, pe care veșnic voi 
căuta să o desvălui copiilor așa 
cum se prezintă ea.

învățăturile tovarășului Stalin au 
creat în mine o voință puternică 
însoțită de dorința de a cunoaște 
cât mai mult și de a împărtăși cu 
dragoste aceste cunoștințe la toți 
copiii dornici și conștienți de me
nirea lor pe drumul științei.

Tovarășul Stalin adesea s’a în
trebat: „Ce fel de știință mai este 
aceea ruptă de practică, de expe
riență? Știința progresistă trebue 
să fie în slujba poporului, să rupă 
vechile tradiții și norme dacă ace
stea s’au învechit și frânează pro
gresul.* — Să prețuim știința și 

citoare și astfel am intrat eu și 
încă șapte frați să învățăm.

Tovarășul Stalin ne sfătuește să 
învățăm, să devenim stăpâni pe 
tehnică, căci tehnica și cadrele 
hotărăsc buna desvoltare a indu
striei socialiste.

Porunca tovarășului Stalin a fost 
și dorința tatălui meu care cu 
ajutorul Partidului și a Guvernului 
a reușit să-și vadă copiii în șco
lile medii tehnice și el însăși citind 
despre metoda stahanovistă de 
zidărie, a început să lucreze după 
aceea metodă.

Lucrând după metoda sovietică 
de zidărie, câștigul tatălui meu a 
crescut considerabil, contribuind 
cu mult la ridicarea standardului 
nostru de viață.

Urmele mizeriei și a sărăciei în 
care ne-am sbătut sub regimul 
burghezo-moșieresc, au dispărut 
complect din casa noastră. Din 
casa noastră nu lipsesc cărțile și 
broșurile.

Tata, mama și toți ai casei citim 
și studiem, căci numai ridicându- 
ne nivelul nostru politic, ideologic 
și cultural întărim semnătura noa

Pe vremea aceea muncitorii dela 
furnale lucrau din greu, deoarece 
vagonetele cu minereu pentru 
alimentarea furnalelor, nu erau 
mecanizate, ci erau împinse de 
brațele sleite de foame ale mun
citorilor.

Câștigul soțului era atât de mic 
încât s’a văzut silită să lucreze din 
zori și până în noapte pe brazdele 
chiaburului Păcurar Nicolae pen
tru a putea hrăni pe cei doi copi
lași.

După 23 August, răsăritul unei 
vieți noi, a schimbat viața de chin 
a familiei. Soțul ei a devenit prim- 
topitor la furnale, iar câștigul lui 
a adus în casă belșug.

Și-au construit o casă a lor, iar 
copiii sunt la școală. Iosif care a 
împlinit 14 ani, este la Școala 
Profesională Siderurgică din Hune
doara, iar Gheorghe urmează 
cursurile școlii elementare 
ciclul II.

In satul ei, tinde este în fruntea 
femeilor iubitoare de pace, ca 
secretară a Organizației U.F.D.R., 
duce o muncă neobosită, cu vigi
lența ascuțită pentrucă dușmanii 
clasei muncitoare, să nu mai pro

După 23 August 1944, datorită 
glorioaselor Armate Sovietice și 
tovarășului Stalin, regimul fascist 
a fost înlăturat.

Cu ajutorul dat de marele prie
ten al poporului nostru, tovarășul 
Stalin, in țara noastră s’a instaurat 
un regim cu adevărat democratic 
și apoi după exemplul Constituției 
Staliniste, poporul nostru și-a făurit 
o Constituție care-i asigură drepturi 
depline în viața politică și econo
mică.

Atunci am primit drepturi egale 
cu bărbații, de atunci noi femeile, 
după capacitatea noastră, putem 
ocupa funcțiuni dela tractorist și 
mecanic până la ministru.

Eu, care în trecut nici nu puteam 
spera să ocup un post într’o între

să învățăm din știința sovietică care 
depășește scopurile individului 
izolat, ea interesând întreaga viață 
socială. Ea m’a învățat să cred că 
viața în comun nu este niciun me
canism, nicio grupare a întâmplării, 
ea este un ansamblu armonios în 
care unitățile componente lucrează 
rațional și formează cadre de 
încredere pentru viața socială.

Să studiem marile învățături și 
experiențe ale tovarășului Stalin 
și să le aplicăm mai mult decât până 
acum în practica noastră didactică 
de viitor. Să facem ca știința 
stalinistă să desvălue adevărurile 
și să lumineze mințile cele mai 
întunecate. Prof. I Zăvoianu

stră de pe Apelul dela Stockholm.
Noi nu dorim război, vărsări de 

sânge și mizerie. Noi vrem pace. 
Vrem să vedem construcții noi și 
mărețe, case spațioase și h’gienice 
pentru muncitori în locul cocioa
belor de odinioară.

Z durile construite de muncitorii 
constructori ai vieții noi vreau să 
le văd crescând și făcând să dis
pară diferența între satele și ora
șele noastre, după cum ne învață 
tovarășul Stalin.

Pentru tot ce ne-a dat mie, fra
ților mei și întregului popor mun
citor din marea lui dragoste pentru 
oamenii muncii, noi îl iubim, pe 
scumpul nostru tovarăș, Iosif 
Vissarionovici Stalin și 
fiindu-i veșnic recunoscători, por
nim cu curaj la luptă sub condu
cerea lui, convinși că lagărul păcii, 
având în frunte neînvinsa Uniune 
Sovietică și pe marele Stalin, va 
impune imperialiștilor nord-ameri- 
cani și englezi, pacea, atât de 
scumpă tuturor celor ce muncesc.

Drumbăreanu Emil
elev Școala MedieTehnică Siderurgică 

Hunedoara

page războiul și alte svonuri alar
mante.

Ea vrea pace ca toate femeile 
muncitorilor și a țăranilor munci
tori din satul Boj și de pretutin
deni. Deaceea a așezat în casa sa 
tabloul celui mai dârz apărător al 
păcii, tabloul tovarășului Stalin.* * *

Tovarășului Stalin îi datorăm 
tot ceeace a înfăptuit Partidul și 
Guvernul nostru. Munteanu Eleo- 
nora iubindu-1 pe marele nostru 
conducător și apărător al păcii, a 
semănat și în inimile țărancelor și 
a copiilor lor dragostea nemărgi
nită față de marea Țară a Socia
lismului și față de genialul ei condu
cător Iosif Vissarionevici Stalin ...

* * *
Ajungând în dreptul Castelului 

din Hunedoara, Munteanu Eleo- 
nora s’a desprins din visare și 
și-a îndreptat pașii ei grăbiți 
spre localul U. F. D. R.-ului hotă- 
rîtă ca acum, când tovarășul Stalin 
împlinește 71 de ani, să-și exprime 
și ea ca toți oamenii muncii din 
Hunedoara, dragostea nețărmurită 
pe care o nutrește tovarășului 
Stalin ...

prindere, am ajuns datorită regi
mului nostru să lucrez la Labo
ratorul Combinatului Siderurgic, 
să uimez școala de calificare și 
acum sunt in preajma calificării.

Pentru aceasta, pentru dreptu
rile pe care le-am obținut datorită 
tovarășului Stalin, datorită faptului 
că el este luptătorul neînfricat 
pentru pace și democrație, noi îl 
iubim și-i păstrăm veșnică recu
noștință.

La cea de a 71-a aniversare a 
tovarășului Stalin, gândurile noa
stre se îndreaptă pline de dragoste 
spre cel ce reprezintă garanția 
fericirii noastre și-i dorim să ne 
trăiască mulți și fericiți ani în glorie, 
spre binele întregii omeniri mun
citoare. Manea Aurica


