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<— Avem de apăirait o patrie liberă
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— Prietena adevăr a ți (pag. 4-a)

Ideca colaborării între două sisteme a fost exprimată oentru 
prima dată de Lenin. Lenin este învățătorul nostru, iar noi, oa
menii sovietici, sinterr discipolii lui Lenin. Noi nu ne-am înde
părtat niciodată și nici nu ne vom îndepărta de la îndrumările 
lui Lenin.

*
Politica noastră externă este limpede. Este o politică de 

menținere a păcii și de întărire a relațiilor comerciale cu toate 
țările. U.R.S.S. nu se gândește să amenințe pe nimeni, și cu 
atît mai puțin să atace pe cineva. Noi sîntem pentru pace și 
apărăm cauza păcii. Dar noi nu ne temem de anenințări și 
sîntem gata să răspundem cu lovituri la loviturile ațîțătorilor la 
război.

★
Desigur, în Statele Unite ale Americii, în Anglia, ca și in 

| Franța, există forțe agresive care doresc un nou război. Ele au 
I nevoie de un război pentru a obține supraprofituri pentru a je- 
[ fui alte țări. Aceștia sînt miliardarii și milionarii, care văd în 
j război o afacere rentabilă, aducătoare de profituri uriașe.

Ele, aceste forțe agresive, țin în inîinile lor guvernele reacțio
nare și le dirijează. In același timp, ele se tem însă de popoirele 
lor, care nu doresc un nou război și sint pentru menținerea păcii.

★
Desigur, agresorii vor ca Uniunea Sovietică să fie neînarmată 

în cazul unui atac al lor îmootriva ei. Dar Uniunea Sovietică 
nu este de acord cu aceasta și e de părere că pe agresori tre
buie să-i întimpini pe deplin pregătit.

(Din lucrările lui I. V. STALIN)

Marele continuator al operei lui Lenin
La 21 decembrie s-au împlinit 75 de arai 

de la nașterea marelui discipol și continua
tor ai otperei lui Lenin, Conducător al po
porului sovietic și al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice : I. V. Stalin. întreaga 
sa activitate a fost închinată celor mai 
nobile țeluri : a eliberării clasei munci
toare și a tuturor oamenilor muncii de 
sub jugul tiraniei capitalismului!, oentru 
o viață pașnică și fericită. întreaga sa 
existență este indisolubili legată de uria
șele victorii obținute de poporul sovietic 
•pe drumul construirii sociailiisimuiLui, de 
apărare a celei mat sfinte cauze a ome
nirii — pacea.

încă de pe vremea cînd neimuritoirul 
Lemin ducea o luptă titanică pentru fău
rirea unui partid de tip nou, partid mar
xist, Capabil să conducă popoarele Rusiei 
țariste pe cetea revoluției socialiste, I. V. 
Stalin se alătură eu trup și suflet acestei 
cauze, luptând neobosit pentru victoria 
ei. In anii furtunoși ai declanșării și de
sfășurării revoluției socialiste, I. V. Șba- 
iin a fost în permanență ac'oilo unde 1>- 
vibuci'le contrarevoluționarilor sau inter- 
venționiștiilor erau mai puternice, zd.ro- 
bi<ndu-le. Peste tot aeoto uinde partidul îl 
trimitea, I. V. Staiin s-a dovedit un or
ganizator neobosit, uin conducător genial, 
ce a știut să înfăptuiască consecvent sar
cinile trasate.

După încetarea din viață a marelui 
Lenin, Comitetul Centrul al Partidului 
Comunist, a călăuzit popoarele sovietice 
pe drumul învățăturii leniniste de trans
formare socialistă a Rusiei, program oe 
și-a găsit o dezvolt are și compteobare în 
operele Iul I. V. Stalin.

Un rol deosebit îi revine lui I. V. Sta
lin in rezolvarea cu suedese a problemei 
naționale care a dus la lichidarea înapo
ierii economice și culturale a popoarelor 
Rusiei, unindu-le în marea familie fră
țească, de o forță și trăinicie care a înfrinlt 
toate greutățile ivite în cursul existenței 
stale. Acest lucru a fost dovedit odată mai 
mult în Marele război pentru apărarea 

patriei, cînd stub conducerea înteleajptă 
a lui I. V. Staiin, armatele sovietice for
mate din zecile de naționalități an. obți
nut victoria împotriva fascismului, vic
torie ce va răimîne neștearsă in memo
ria omenirii.

începutul existenței statului sovietic a 
fost marcat de unul din țelurile care au 
rămas baza politicii sale, acela de a men
ține pacea și prietenia între popoare. Par
tidul Comunist al Uniunii Sovietice în 
frunte cu I. V. Staiin, și-a îndreptat 
toate forțele pentru menținerea păcii 
mondiale. Prin glasul lui Stalin a răsunat 
întotdeauna chemarea către toate popoa
rele lumii de a lua problema apărării păcii 
în propriile lor mâini, de a o menține ca 
pe cel mai înalit țel al vieții și fericirii 
omenirii. Pășind înainte pe drumul învă
țăturii marxiist-teniniste, Partidul Co
munist și Guvernul Sovietic duc o poli
tică perseverentă penbru apărarea păcii, 
pentru micșorarea încordării internațio
nale, pentru coexistența pașnică a celor 
două sisteme : capitalist și socialist.

Dezvoltând teza leninistă a coexisten
ței pașnice între capitalism și socialism, 
I. V. Staiin a formulat cu o deosebită cla
ritate că aceasta este posibilă cînd de 
ambele părți există dorința de a colabo
ra, de a respecta principiul egalității și 
neamestecului în treburile interne ale al
tor state. Conducînd'u-se după aceste 
principiu, guvernul sovietic a enunțat 
făurirea sistemului de securitate colec
tivă în Europa, singura cale capabilă să 
asigure menținerea păcii. Această cale de 
menținere a păcii a luat cairacteruil unei 
mișcări mondiale, devenind dea miai pu
ternică și atotcuprinzătoare mișcare a zi
lelor noastre

Acum cînd imperialiștii năzuiesc din 
nou să scindeze lumea în tabere potriv
nice, să aprindă focul războiului prin re
învierea aceluiași militarism german, ca
re a cotropit Europa, cuvintele lui I. V. 
Staiin : , Pacea va fi menținută și conso
lidată dacă popoarele vor lua în proprii

le lor mâini cauza menținerii păcii și o 
vor apăra pînă la oapăit”, sînit mai actuale 
ca oricând. Sutele de miHioane de oameni 
și-au făcut din aceste cuvinte o lozincă 
de luptă. In Franța și Italia, Belgia și 
Olanda, Germania occidentală și Norve
gia, pretutindeni se ridică milioane de oa- 
meni sub conducerea partidelor co
muniste și muncitorești împotriva răz
boiului ce a început să-și airate din nou 
colții, mai ales daică ratificarea acorduri
lor de la Paris și Londra se va săvîrși.

Popoarele lumii își îndreaptă priviriLe 
du încredere și speranță spre Uniunea 
Sovietică, care în decurs de 35 de ani a 
purtat steagul păcii și prieteniei între po
poare cu rnîini sigure. „Noi sîntem sluji
tori credincioși al poporului, iar poporul 
vrea pace, urăște războiul. Să fie sfântă 
pentru nioi toți dorința poporului de a nu 
îngădui vărsarea sîngelui a milioane de 
oameni și de a asigura construirea paș
nică a unei vieți fericite” — a spus pre
ședintele Consiliului de Miniștrii al 
U. R. S. S., G. M. Malenoov la funeraliile 
tovarășului Staiin. De atunci, din 5 mar
tie 1953, cînd marele conducător al lup
tei pentru pace I. V. Stalin a încetat din 
viață, Partidul Comunist și guvernul Uni
unii Sovietice luptă neobosit pentru întă
rirea păcii, pentru întărirea puternicului 
lagăr al democrației și socialismului, pen
tru asigurarea securității sale, prin hotă- 
rîrea nestrămutată a popoarelor repre
zentate la Conferința de la Moscova, de 
a apăra pacea priin mijloace unite. .

Poporul nostru, eliberat de glorioasele 
armate ale marelui stat socialist condu
se de I. V. Staliin, a pornit pe drumul vie
ții noi, pa drumul construirii socialismu
lui. El vede că succesele dobândite pînă 
acum sînt rodul prieteniei de nezdrunci
nat cu Marea Țară a Sociiallismului vic
torios. De aceea memoria lui I. V. Staiin, 
va fi păstrată veșnic în inima fiecărui 
om al muncii din orașele și satele patriei 
noastre. Ea se contopește cu dragostea 
înflăcărată față de marea Uniune Sovie
tică, partidul, guvernul și eroicul ei popor.

La cea de a 75-a aniversare 
a nașterii lui I. V. Staiin 
In seara zilei de 21 decembrie, cu ocazia 

împlinirii a 15 de ani de la nașterea lui LV. 
Staiin, in sala cinematografului „Maxim 
Gorchi”, în fața a numeroși activiști de 
partid și de stat și a propagandiștilor din 
orașul Hunedoara, tov. Horovitz Emeric, 

șeful secției de propagandă și agitație a ra
ionului P.M.R. a expus conferința intitula
tă: „I. V. Staiin, marele continuator al ope
rei lui Lenin”.

Asemenea conferințe consacrate aniver
sării a <5 de ani de la nașterea marelui 
discipol și continuator al operei lui Lenin 
au mai fost ținute la Simeria, Călin, Ora
șul Tineretului și Școala serală de partid.

Și-au îndeplinit 
planul anual

Muncitorii secției fier vechi din Com
bina tul metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” 
au sărbătorit în zilele acestea un eveni
ment de seamă în activitatea lor: înde
plinirea și depășirea planului anual.

La 17 decembrie, în urma calculelor e- 
feotuate, întreaga secție luară în cantul 
zilei de 26 februarie 1955. Printre cei care 
au adus o contribuție însemnată la înscrie
rea acestui succes, se numără muncitorii 
din echipele conduse de Morairu Pietre și 
Bela Gheorghe din schimbul utemistului 
Munteanu Constantin, precum și echipele 
conduse de Fazaaaș Emeric, Horgă Sabin 
și Apetirei G-rigore.

----- O>—

Produse de o|el peste plan
In noaptea de 17 spre 18 decembrie, 

colectivul secției turnătorie de oțel a 
Combinatului Metalurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej” de sub conducerea maistrului turnă
tor Păcuinaru Ioan, a îndeplinit planul a- 
nual pe 1954. Buna organizare a locului 
de muncă precum și respectarea discipli
ned socialiste în procesul >ile producție, 
sînt factorii Care au dus la realizarea a- 
cesitei victorii. De asemenea, hărnicia mais
trului comunist Zasioți Francisc, a șefu
lui de echipă Nemeș Gheorghe, precum 
și a muncitorilor Leacas Odisei, Esbin- 
gen Rudolf, Mandache Teodor, Isac loan 
și alții, care zilnic au înscris depășiri a 
grcficuilui de producție, a făcut ca secția 
lor să producă piese turnate de oțel, de 
la această dată, în contul anului viitor.

PIETREANU ILARIAN 
corespondent voluntar

Un nou sortiment
Li laminorul finisor al Combinatului 

metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” Hune- 
doira, unde pînă acum cîteva zile se rea
lizau numai șine pentru Legatul roților de 
căruțe și bare de dimensiuni corespunză
toare pentru confecționarea de unelte a- 
gricole, de curând s-a realizat un nou pro
dus.

Prin modificarea val (urilor laminorului, 
reeondiționîndu-se pe dimensiuni mici, 
lamina tort știi au dat pentru oamenii mun
cii un nou produs - șine mici — pentru 
confecționarea de potcoave penbru oaA, 
cont.inu.ind lupta penbru valorificarea 
țaglelor de oțel rămas din deșeuri de La 
laminorul mare.

Eforturi deosebite în obținerea noului 
sortiment, au depus comuniștii Vlad loan 
și Junie Anton, maistrul Toraa loan și 
lăcătușul Huh Gheorghe, care s-au men
ținut. mereu în fruntea oolectivului de 
lamina torișt i finisori

GARAI ACU IO AN 
co-respondent voluntar



I. V. Stalin — continuator și apărător dîrz 
al ideilor leniniste

La 21 decembrie, poporul sovietic a săr
bătorit 75 de ani de la nașterea lua 
Iosif Vissaiionovici Stalin — discipol cre
dincios și tovarăș de luptă al lui V. I. 
Lemn, marele continuator al operei le
niniste.

Numele lui Stalin este nespus de scump 
oamenilor sovietici și oamenilor muncii din 
întreaga lume. întreaga lui viață a fost 
consacrată cauzei mărețe a eliberării cla
sei muncitoare și a tuturor oamenilor 
muncii de sub jugul exploatatorilor, cauzei 
luptei pentru triumful comunismului. In 
lupta crincenă împotriva țarismului și 
a capitalismului el a foet însuflețit de 
mărețele idei ale marxism-leininismu- 
lui care a.u indicat clasei munci
toare calea s-pre izbăvirea de sub 
jugul exploatării, spre cucerirea puterii 
și construirea socialismului. I. V. Stalin 
a avut o încredere profundă în popor, în 
energia revoluționară nesecată și în iniția
tiva creatoare a muncitorilor și țăranilor 
și în întreaga sa activitate s-a bizuit pe 
mase, văzînd în ele pe adevărații făuri
tori ai istoriei.

I. V. Stalin s-a manifestat întotdeauna 
ca un discipol credincios și demn al lui 
V. I. Lenin In toate și peste tot el s-a do
vedit un leninist convins, un continuator 
și apărător dîrz al ideilor leniniste. El a 
văzut în Lenin pe genialul creator și con
ducător al partidului, pe conducătorul de 
tip superior, pe șoimul care nu cunoaște 
frica în luptă.

împreună cu V. I. Lenin și sub condu
cerea lui, I. V. Stalin a luptat pentru 
partidul de tip nou, l-a călit în lupta in
transigentă împotriva tuturor dușmanilor 
leninismului.

Proletariatului rus i-a revenit marea mi
siune istorică de a rupe cel dinții lanțul 
imperialismului mondial, de a elibera pe 
oamenii muncii din țară de sub jugul ca
pitalismului. de a construi societatea so
cialistă Clasa muncitoare din Rusia a 
fost pregătită pentru îndeplinirea acestei 
sarcini istorice de uriașa activitate des
fășurată în decursul anilor de partidul 
comunist. Organizînd alianța de luptă în
tre clasa muncitoare și țărănimea munci
toare partidul a asigurat victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, in
staurarea dictaturii proletariatului.

După victoria Revoluției din Octombrie, 
Partidul Comunist a devenit partidul de 
guvernământ, forța conducătoare și călă
uzitoare a statului sovietic. In fața lui s-a.u 
pus cu toată ascuțimea cele mai complexe 
probleme ale creării unui stat nou, so
cialist și ale construirii socialismului. I. V. 
Stalin a fost cei mai apropiat ajutor al 
Iui V. I. Lemn în construirea și întărirea 
primului stat socialist din lume, al mun
citorilor și țăranilor. In calitate de comi
sar al poporului, pentru problemele națio
nalităților, I. V. Stalin a condus în mod 
direct înfăptuirea politicii naționale a 
partidului comunist,, care a unit popoare
le țării într-o singură familie frățească 
sub steagul sovietelor.

După moartea lui V. I. Lenin, dușmanii 
partidului și poporului — troțkiștii, buha- 
riniștii, naționali,știi burghezi — au în
cercat să abată partidul și țara de pe ca
lea leninistă pe calea lichidării cuceriri
lor revoluției proletare și a restaurării 
rânduielilor capitaliste. Sub conducerea 
Comitetului Central, în frunte cu I. V. 
Stalin, Partidul Comunist a zdrobit pe 
trădători și capitulanți, a apărat leninis
mul și a pornit cu hotărâre la ’construirea 
socialismului în țară.

Intr-o perioadă istorică scurtă, Uniu
nea Sovietică a făcuit un salt uriaș de 
la înapoiere la progres, dintr-o țară a- 
grară s-a transformat într-o puternică 
țară industrial-colhoznică, într-un stat 
socialist.

In lupta pentru construirea socialismu
lui partidul comunist a crescut și s-a în

tărit* și-a sporit legăturile cu masele, cu 
poporul. Comitetul Central al partidului 
a manifestat o permanentă grijă pentru 
ridicarea prin toate mijloacele a titlului 
și a însemnătății calității de membru de 
partid. In lupta împotriva numeroșilor săi 
dușmani, partidul a apărat și a consolidat 
unitatea leninistă a rândurilor sale, s-a 
unit și mal strâns 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 aplicată la noile 
condiții istorice. In lucrările lui I. V. 
Stalin este dezvoltata învățătura leninis
tă cu privire la imperialism se face o ana
liză a crizei generale a sistemului capita
list, este formulata legea economică fun
damentală a capitalismului contemporan. 
I. V. Stalin a îmbogățit cu o serie de noi 
teze învățătura lui V. I. Lenin despre par
tidul marxist de tip nou, despre revoluția 
proletară și dictatura proletariatului, des
pre strategia și tacticia luptei de clasă a 
proletariatului.

Marele Lenin a formulat și elaborat sub 
toate aspectele ideea alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănime, în care rolul 
conducător revine clasei muncitoare. El 
vede în această alianță principiul suprem 
al dictaturii proletariatului, principala 
forță capabilă să reprime clasele exploa
tatoare și să construiască socialismul. 
I. V. Stalin a apărat cu hotărîre ideea le
ninistă a alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea împotriva atacurilor clicii duș
mane troțkisto-buhariniste și împreună 
cu ceilalți conducători ai partidului și sta
tului a participat în modul cel mai activ 
la traducerea consecventă în viață a idei
lor lui Lenin. Alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea colhoznică, făurită de par
tidul comunist, reprezintă izvorul tăriei și 
al invincibilității statului sovietic .

Sintetizând experiența construcției so
cialiste, I. V. Stalin a elaborat o serie de 
probleme de economie politică. Pornind 
de la indicațiile leniniste, el a fundamen
tat căile și metodele înfăptuirii indus
trializării agriculturii. In lucrările sale, 
I. V. Stalin a dezvoltat principiile leniniste 
cu privire la metodele gospodăririi socia
liste, la necesitatea folosirii legii valorii 
și banilor, la hozrasciot, la principiul co
interesării materiale a lucrătorilor în re
zultatele muncii lor. El a dezvoltat și a 
concretizat principiile marxist-leniniste cu 
privire la legile de dezvoltare a societă
ții socialiste și la trecerea ei treptata în 
faza superioară — comunismul. Bizuân- 
du-se pe principiile fundamentale formu
late în lucrările lui Marx, Engels și Le
nin, Stalin a formulat legea economică 
fundamentală a socialismului și legea 
dezvoltării planice, proporționale a eco
nomiei națipnale.

I. V. Stalin a muncit neîncetat la con
solidarea statului sovietic. El a arătat că 
tăria și puterea statului socialist reprezin
tă o condiție esențială pentru construirea 
cu succes a comunismului.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
a acordat întotdeauna o uriașă atenție în
tăririi capacității de apărare a țării. In 
Marele Război de Apărarea Patriei, par
tidul comunist a fost inspiratorul și con
ducătorul poporului sovietic și al forțe
lor sale armate. Printr-o hotărire a Co
mitetului Central al Partidului și Guver
nului Sovietic, în fruntea forțelor armate 
ale statului sovietic a fost pus I. V. 
Stalin. C. C. al partidului a. trimis să ac
tiveze nemijlocit pe tărîm militar pe N. S. 
Bulganin, A. A. Jdanov, A. S. Scerbakov, 
N. S. Hruișciov și pe alți membri ai C.C. 
In luptele erîncene pentru onoarea și in
dependența Patriei socialiste, partidul co
munist s-a apropiat și mai mult de popor. 
Victoria Uniunii Sovietice în Marele Răz

boi pentru Apărarea Patriei a ilustrat o- 
data mai mult marea forță viabilă a orân
duirii sociale și de stat sovietice, înțelep
ciunea și perspicacitatea politicii partidu
lui.

In urma zdrobirii Germaniei hitleriste 
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, democrației și socialismului 
în frunte cu U.R.S.S.

Călăuzindu-se după învățătura leninis
mului, partidul comunist a elaborat o po
litică fundamentată din punct de vedere 
științific și verificată prin decenii de 
luptă, politică care exprimă necesitatea 
dezvoltării vieții materiale a societății, 
interesele fundamentale ale poporului. A- 
ceasta politică îndreptată spre avîntul 
necontenit al economiei, ridicarea nivelu
lui de trai al poporului, întărirea puterii 
și securității statului sovietic asigură 
consolidarea continuă a alianței indestruc
tibile dintre clasa muncitoare și țărăni
mea colhoznică, a prieteniei popoarelor 
U.R.S.S.

înfăptuind cu consecvență hotărârile 
Congresului al XlX-’ea. partidul consoli
dează unitatea și capacitatea de luptă a 
rândurilor sale, dezvoltă prin toate mijloa
cele democrația internă de partid, auto
critica și îndeosebi critica de jos, se 
călăuzește cu consecvență de normele vie
ții de partid și de principiile conducerii 
de partid elaborate de Lenin. In învă
țătura leninista cu privire la partid, unul 
din cele mai importante principii este 
principiul conducerii în sporitul colectiv 
al conducerii de partid. încă în anii pre
mergători revoluției, V. I. Lenin a denu
mit Comitetul Central al Piariiduilui drept 
un colectiv de conducători, păstrător și 
tălmăcitor al principiilor partidului. El 
a insistat întotdeauna asupra celei mai 
stricte respectări a normelor vieții de 
partid prevăzute de Statutul partidului.

Experiența colectivă și înțelepciunea co
lectivă a Comitetului Central care se bi- 
ziuie pe temelia științifică a teoriei lui 
Marx-Engels-Lenin-Stalin și pe inițiat: .’ 
largă a cadrelor conducătoare, pe energia 
creatoare și pe inițiativa maselor popu
lare, asigură justețea conducerii, partidu
lui și a țării.

★
Partidul Comunist duce cu perseveren

ță politica externă leninistă a statului so
vietic, politica de pace între popoare ba
zata pe teza leninismului cu privire la 
posibilitatea unei coexistențe îndelungate 
și a întrecerii pașnice între cele două sis
teme —, capitalist și socialist.

„Ideea colaborării între două sisteme, 
a spus Stalin, a fost exprimată pentru 
prima dată de Lenin. Lemn este învăță
torul nostru, iar noi oamenii sovietici sîn- 
tem discipolii lui Lenin.

Noi nu ne-am îndepărtat niciodată și 
nici nu ne vom îndepărta de la îndru
mările lui Lenin”.

Politica fermă și consecventă de luptă 
pentru pacea și securitatea popoarelor pe 
care o duce U.R.S.S. corespunde intere
selor vitale ale poporului sovietic și ale 
tuturor popoarelor iubitoare de pace. In 
anii de după război Țara Sovietică a de
venit și mai puternică, ea pășește în avan
garda luptei pentru pace. O puternică for
ță în lupta pentru pace o constituie lagă
rul democrației și socialismului. P.C.U.S. 
și întregul popor sovietic consideră conso
lidarea continuă a acestui lagăr drept o 
datorie internațională sfîntă a lor.

Partidul Comunist este conducătorul 
poporului sovietic. In unitatea partidului 
și poporului rezidă marea forță a comu
nismului. Sub steagul lui Marx-Engels- 
Lenin-Stalin sub conducerea înțeleaptă 
a partidului comunist, poporul sovietic 
pășește cu încredere spre triumful co
munismului.

Editarea operelor lui I.V. Stalin 
în limba romînă

Lucrările lud Iosif Vissarionovici Stalin,
— marele continuator al operei lui Vladi
mir Ilicd Lenin. — se bucură de o largă 
răspândire în țara noastră.

Intre anii 1944—1954, Editura de Stat 
pentru literatură politică a tipărit lucrările 
lui I. V. Stalin într-un tiraj total de 
7.495.516 exemplare. Cele 13 volume de 
Opere au fost tipărite într-un tiraj de 
1.435.000 exemplare; Problemele leninis
mului (3 ediții) în 296.825 exemplare; Des
pre materialismul dialectic și materialis
mul istoric (2 ediții) — 252.000 exemplare; 
Despre Marele Răziboi al Uniunii Sovietice 
pentru Apărarea Patriei (3 ediții) —■ 
242.000 exemplare; Marxismul și problema 
națională (5 ediții) — 162.000 exemplare ; 
Problemele economice ale socialismului în 
U.R.S.S. — 370.000 exemplare ; Cuvîntaire 
rostita la Congresul al XIX-lea ai P.C.U.S.
— 550.000 exemplare etc. (Agerpres)

„Comuniștii în fruntea luptei 
pentru sporirea producției 

agricole, pentru transformarea 
socialistă a agriculturii"

— Editura de stat pentru 
Literatură Politică —

In lumina sarcinilor cuprinse în proiec
tul Statutului modificat al Partidului 
Muncitoresc Român și în Proiectul Di
rectivelor Congresului al II-lea al P.M.R.. 
cu privire la dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2-3 ani, broșura arată îndato
ririle ce revin comuniștilor în lupta pen
tru ridicarea producției agricole și pen
tru transformarea socialista a agricultu
rii. Pe baza faptelor’ ea prezintă munca și 
lupta comuniștilor împotriva practicilor 
înapoiate și dăunătoare în lucrarea pă
mântiului, pentru convingerea țăranilor 
muncitori de a aplica regulile agromini- 
muiri și metodele agrotehnice înaintate. 
Broișuira ilustrează de asemenea •numea, 
politică plină de răspundere pe care o des
fășoară țăranii comuniști pentru atragerea 
maselor țărănimii muncitoare pe calea 
gospodăriei colective și a întovărășirilor 
agricole, pentru întărirea economico-or- 
ganizatonică a gospodăriilor colective și 
educarea colectiviștilor în spiritul t nei 
înalte discipline față de muncă și avuiiul 
obștesc. Ea subliniază rolul conducător al 
comuniștilor, care se află în permanență 
în fruntea acțiunilor de interes obștesc.

Combătând atitudinea formală, pasivă 
față de hotăririle partidului manifestată 
de unii membri ai organizațiilor de partid, 
broșura arată sarcina care revine orga
nizațiilor de bază în ceea ce privește 
educarea membrilor de partid în vederea 
mbimătățirii activității lor politice.

Broșura cheamă organizațiile de partid, 
pe comuniști să depună o vie activitate 
pentru a face ca avântul în muncă al 
țărănimii muncitoare în întâmpinarea 
Congresului partidului să crească și să 
ouprindă toate satele Patriei noastre.

._ (> —

informație
Marți ' 28 decembrie și miercuri. 

29 decembrie a.c., orele 16 se to 
ține concursul brigăzilor artistice de 
agitație, din raionul Hunedoara.

Concursul se va desfășura în sala 
Clubului „Filimon Sirbu” din O.T. 
și vor participe următoarele brigăzi:

Marți : Gheler, Simeria, Alimen
tara și Combinat.

Miercuri : Călan, întreprinderea 
401 și I.C.S.H.
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Succesele obfinufe — imbold în munca de viitor
Planul de stat pe anul 1954 — cel de al 

4-lea an al planului nostru cincinal, a pus 
în fața poporului muncitor sarcini deosebit 
de importante privind dezvoltarea întregii, 
eecnioimii naționale pe făgașul socialismu
lui și ridicarea nivelului material și cul
tural al oamenilor muncii.

Considerând îndeplinirea planului drept 
o datorie față de poporul muncitor și față 
de statul celor ce muncesc, numeroase co
lective din toate ramurile induși triade, de
sfășoară o intensă activitate pentru îmbu
nătățirea procesului de producție a între
prinderilor, luptă sistematic pentru scoa
terea la iveală a noi rezerve interne, pen
tru folosirea cât mai rațională a mașini
lor și a timpului de lustru, pentru utiliza
rea c‘i chibzuială a fiecărui gram de ma
terie primă și pentru înlăturarea cheltuie
lilor inutile în vederea realizării unei 
producții sporite, de bună dalitete și la un 
preț de cost mai scăzut.

In lupta pentru traducerea în viață 
a Hotărârii Plenarei C.C. al P.M.R. din 
august 1953, un roi important revine in
dustriei siderurgice, care asigură cu fon
tă, oțel și laminate, necesarul industriei 
metalurgice prelucrătoare ca să poată pro
duce într-un ritm crescând mașinile ne
cesare dezvoltării socialiste a agriculturii 
și industriei ușoare. .

Alături de toți oamenii muncii din țara 
noastră, colectivul de muncitori și tehni- 

.cieni din cadrul Combinatului nostru, a 
depus toate eforturile pentru realizarea 
și depășirea planului de producție. Apli
când cu succes metodele de muncă înain
tate, dezvoltând larg întrecerea socialistă, 
descoperind noi rezerve interne și utili
zând din plin ajutorul Marii Uniunii So
vietice, prin livrări de utilaje și speota- 
lișta cu o înaltă calificare, obține succese 
importante dând zi de zi patriei tot mai 
multă fontă, tot mai mult Oiței și laminate.

Cu îndreptățită mândrie au raportat u- 
nele ctoiective realizarea sarcinilor de plan 
înainte de termen. Astfel colectivul de 
la oțdăriia electrică a îndeplinit sarcina 
de plan pe întreg anul încă din 2 decem
brie, iar în prezent dă patriei oțel special 
în contul anului 1955. De asemenea în 
ziua de 3 decembrie, colectivul din cadrul 
Energeticului Șef a raportat îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul 1954.

Succese deosebit de prețioase a obținut 
colectivul de la sectorul laminoare. Puiși 
în fața unor greutăți mari, chiar de la 
începutul anului, colectivul de laminato- 
riiș;.i a știut eă lupte cu dârzenie pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor de plan.

Astfel, planul de producție la laminoare — 
care dau principalul produs al Combina
tului — a fost realizat în fiecare peri >a- 

împotriva acordurilor de la Londra și Paris!
Alături de glasul mamelor 

și sojiilor îndurerate
Am trecut pr.n două războaie mondiale și astfel am fost nevoi

tă să gust di i ororile, neajunsurile și dezastruoasele urmări ale a- 
cestota. Dacă în primul război monlial virata fragedă a constituit 
o piedică pentru a-mi putea da seama despre îngrozitoarele greu
tăți prin care am trecut, apoi în cel de al 11-lea război mondial 
dezlănțuit de către bestialele hoarde nitleriste — am simțit pe pro
pria-mi piele, dureroasele urmări ale acestui măcel. Soțul meu, ! 
smuls din mijlocul căminului, smuls din mijlocul copiilor și al ele
vilor pe care îi educa și îi înarma cu primele noțiuni ale științei de 
ciar.e, a fost înghițit de urgia necruțătoare a războiului. Astfel ră
masă văduvă cu 5 copii și fără niciun sprijin — deoarece singurul 
ajutoi primit din partea sângerosului regim antonescia-n a fost 5 pe
rechi de opine' — am trudi1' din greu, numai eu știu cum, pentru 
ai crește mar.

Iată de ce alaturi de milioanele de mame, de soții îndurerate 
în urma celui de al Iî-lea îăzboi mondial, mă declar cu hotărîre 
împotr.va noului măcel pus la cale de imperialiști prin reînarma- 
rea vechilor călăi naziști, și susțin din toată inima Declarația die 
la Moscova a guvernelor participante la Conferința pentru asigu
rarea securității colective în Emopa — singura cale care asigură 
pacea. |

SUBA IOANA
Văduvă de război

Avem de apărat o patrie liberă
Sî-nt ani de atunci și totuși amintirile persistă încă vii în 

memoria m.ea. In apropierea Bucuireștiuiiui la 25 august 1944, 
unitatea militară din care făceam și eu parte a luiptat eu eroism 
pentru a lichida rămășițele bandelor h-itleriste, a căror soartă 
era decisă și totuși mai opuneati încă rezistență. 11 această luptă 
eroismul ostașilor noștri era mai înflăcărat, fiecare năzuia spre 
victoria definitivă as-uipra fascismului cotropitor. Dar, pînă la 
victorie, omenirea a trebuit să îndure cele mai groaznice sufe
rințe cauzate de militarismul german.

Astăzi, domnilor din Wall-Street, vreți să red-ați omenirii 
din nou aceași soartă ? Oare voi nu puteți înțelege că astfel de 
soarta nu-i mai place astăzi nimănui ? Și totuși dacă o doriți ; 
fapt ce rezultă din pregătirile voastre febrile pentru reînvie
rea militarism/uiud german, să știți că nu ne înfricoșați. Noi a- 
vem de apărat o patrie liberă, o patrie nouă, făurită cu mult 
sânge și eroism. Alături de no-i sânt uniți în luptă dreaptă mi
lioane de oameni care și-au exprimat în aceste zile sincerii© 
lor păreri de a apăra cu orice sacrificiu cauza menținerii pă
cii în Europa.

Alături de toți oamenii muncii din patria mea mă angajez 
să-mi unesc eforturile în lupta contra ratificării acordurilor 
de la Londra și Paris, să lupt cu forțe sporite pentru întărirea 
puterii de «narare a patriei.

DONOVICI NICOLAE
căipitan în rezervă

lng. STĂNESCU DUMITRU 
director tehnic al Combinatului 

metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”

dă a anului, încât în ziua de 10 decem
brie liamineitoriștiii au constatat cu mân
drie că lucrează în contul zilei de 19 de
cembrie. Depășirea planului de producție 
până în ziua de 10 decembrie la laminoa
re este de peste 2 la sută.

Succese prețioase în lupta pentru a da 
patriei cffit mai multe produse, au obținut 
și muncitorii și tehnicienii de la furnale 
și oțelării. Aceste succese importante au 
putut fi obținute numai prin munca per
severentă a muncitorilor îndrumați în
deaproape de către organizațiile de bază 
și comitetele de secții sindicale, lărgind 
tot mai mult întrecerea socialistă în 
muncă. De pildă, în secția laminoare un 
număr de 392 tovarăși angrenați în între
cerea socialistă au reușit ca prin rezul
tatele muncii lor să ridice secția laminoa
re fruntașă pe ramură și pe Combinat 
Printre cei mai activi fruntași ai între
cerii socialiste avem pe tovarășul prim 
laminator Cozma Gheza, cu o depășire de 
22,40 la sută a sarcinilor graficului de 
producție.

De asemenea >la oțelăria electrică cei peste 
40 iov. antrenați în întrecere socialistă și 
aplici nd eu succes metoda înaintată so
vietică Macar-Mazai au reușit, din 
data de 3 decembrie să dea oțel în contul 
anului viitor, evidențiindu-se în mod deo
sebit fruntașii în întrecerea socialistă ca : 
mais'rul Popescu Gheorghe, prim topito
rii Haiduc Florian și Jurca Florian.

La oțelăria Siemens Martin peste 600 
de oțelairi se întrec pentru a da produc
ție de calitate și șarje de scurtă durată. 
Ca formă superioară în întrecerea socia
listă, mobilizați de comitetul sindical 
și cu sprijinul Conducerii secției, s-a 
inițiat întrecerea pe profesiuni la care 
participă un număr de 153 oțelari. Zi de 
zi ei luptă cu avînt pentru realizarea unei 
producții cit mai sporite, cît și pentru a 
câștiga titlul de fruntaș pe profesie, 
ca cel mai bun topitor, știoar, tur
nător, etc. In această întrecere participă 
cu însuflețire muncitori și tehnicieni ca 
prim topitorii Bîriea Traian, Costache 
Vasile, Lăbuneț V-aleriu, maistrul Șerban 
Gheorghe și alții.

In cursul anului 1954, mișcarea de inovații 
a Cunoscut un deosebit avânt, munca de 
inovații fiind mult îmbunătățită. Astfel în 
luna noembrie numărul propunerilor de 
Lnovaț.i înregistrat este de 52 dintre care 
20 au fost și aplicate. Aceste inovații aduc 
Combinatului economii antecalcuiate în 
valoare de 226.511 lei, iar recompensele 
anteoricuiate cuvenite inovatorilor tota
lize îză 28.412 lei.

Succesele în mișcarea de inovații se da- 
toresc activizării celor 7 brigăzi Complexe 
de inovatori în care au intrat ingineri și 
tehnicieni specializați în U.R.S.S. și ță
rile do democrație populară. De asemenea 
luna noembrie a fost dectarată ca „luna 
inovatorului” în Combinat. Concursurile 
cu premii lansate pentru titlul de secție 
fruntașă în mișcarea de inovații și con
cursul de premii pentru soluționarea unor 
teme fixate de Cabinetul tehnic au cons
tituit stimulentul pentru activizarea spori
tului creator.

In acest fel a fost soluționată proble
ma automatizării încărcării furnalelor 
prin 5 lucrări de inovații. De asemenea 
s-a dat soluția pentru desiilicireia și deman- 
gauîizarea fontei într-o instalație proec- f 
tată.

Măsurile tehnicio-wganizatorice puse în 
aplicare în cuireul acestui an, au creat , 
condițiile necesare sporiri producției Com- 
binr tulul în anul 1954 și vor asigura rea
lizarea planului pe anul 1955.

Mărirea capacității furnalelor și sdstte- 
miitaarrea liniilor de evacuare la Furna
lele 1-4, dotarea cu parcul necesar de lo- 
oc motive și oale pentru fontă și sigură, 
precum și punerea în funcțiune a celei 
de a doua mașini de turnat fontă pe ban
dă, a înlăturat unui diin cele mai mari 
puncte de ștrangulare din acest sector.

Munca din anul 1954 pe lângă succesele 
obținute ne-a arătat și o serie de lipsuri 
care trebuiesc' remediate cit mai repede.

In acest scop în întrecerea socialistă 
trebue să fie antrenate mase cât mai mari, 
de muncitori și tehnicieni, care sub îndru
marea organizațiilor de bază și sprijinite 
efectiv de conducerea tehnică a secțiilor 
și sectoarelor să lupte pentru mărirea 
producției și productivității muncii, ușu
rarea condițiilor de muncă în abținerea a 
cît mai mult metal. Dar pe lângă aceasta 
este necesar să se aplice metodele tehno
logiei sovietice, dele mai înaintate din 
lume, să se introducă cu strășnicie disci
plina tehnologică și disciplina în muncă, 
să se dezvolte simțul de răspundere per
sonală.

Trebuie pusă pe primul plan al preocu- 
părilor șefilor de secții și sectoare, a me
canicului șef și energeticului șef întreți
nerea utilajelor mecanice și electrice, tre
buie să întăriri grija pentru întreținerea 
utilajelor, de care depinde în mare mă
sură împlinirea și depășirea pianului de 
producție.

In fine, trebuie să se dea cea mai mare 
atenție cadrelor, ridicîndu-le Calificarea 
profesională și aplicând măsurile de pro
tecția muncii.

Adunări de protest în 
raionul Hunedoara
In dimineața zilei de 18 decembrie a. c. 

în sala C. F.U. a Combinatului, peste 301 
de ingineri, doctori, profesori și învăță
tori au luat parte la adunarea de protest 
împotriva reînvierii militarismului ger
man. Adunarea a fost deschisă prin con
ferința intitulată: „Pentru pace și secu
ritate în Europa” ținută de tov. inginer 
Stănescu Dumitru. După terminarea con
ferinței, numeroși participant, printre ca
re Dr. Pclak Ernest, Dir. Mihuț Ioan, pro
fesorul Stănescu Axente și alții au luat 
cuvântul înfierând acordurile de la Loa
ra și Paris și aprobând din toată inima 
comunicatul Conferinței de la Mosciov <, 
menit să asigure pacea în Europa.

| BUDIȘAN A.
OȚOIU A 

corespondenți voluntari
★

Peste 300 de muncitori, tehnicieni și 
ingineri din complexul II I.C.S.H. s-au 
adunat marți după amiază pentru a dis
cuita problema asigurării păcii și securi
tății -în Europa și despre însemnătatea 
Declarației țărilor participante la Confe
rința de la Moscova. Prin cuvântul lor, 
participant! la adunare s-au declarat cui 
hotărâre împotriva acordurilor de la 
Londra și Paris, aprobînid întru totul De
clarația Conferinței de la Moscova. Luând 
cuvântul tovarășul Cleju I. a spus prin
tre altele : „Toate eforturile noastre le 
vom alătura luptei pe care popoarele iu
bitoare de pace o desfășoară împotriva 
ratificării acordurilor cu privire la reîn
vierea militarismului german”.

Pairticipant'i la această adunare au sub
liniat că ei vor sprijini dan răsputeri 
toate măsurile îndreptate spre menținerea 
păcii și apărarea intereselor oamenilor 
muncii din R.P.R.

*
De La un capăt la altul ai Hunedoarei 

se ridică glasul tinerilor constructori, care 
întăresc propunerile Uniunii Sovieti.ee și 
a țărilor europene cu ocazia dezbaterilor 
Conferinței de La Moscova.
Prin mitingurile ținute, tinerii constructori 

și-au manifestat ura împotriva reînvierii 
militarismului german și a acteiora care vor 
să transforme tineretul în carne de tun.

La mitingul ținut în ziua de 16 decem
brie tovarășul Gavril Vasile a prelucrat 
Deciatnaiția Conferinței de la Moscova și 
problemele discutate, arătând influența ce 
o are asupra popoarelor iubitoare de pace.

El a arătat și sarcinile ce revin fie
cărui tânăr în lupta pentru apărarea pă
cii, urind din adâncul sufletului pe acei 
care doresc războiul.

La sfârșitul mitingului au luat cuvântul 
mai mulți tineri ca tovarășul Cîrniaru 
Teodor, Vlad Gheorghe, Oomian Niicoiae, 
Stan Constantin, Popa Ioan și alții, care 
din dorința de a lupta pentru pace aiu 
arătat că niu vor uita niciodată ruinele și 
jalea adusă de cel de al II-lea război 
mondial.

Astfel și-au luat angajamentul că vor 
munci zi de zi pentru a obține rezultate 
din cele mai frumoase pentru bunăstarea 
poporului, apărarea păcii și înflorirea 
scumpei noastre patrii.

POPESCU IOAN 
corespondent voluntar 1

*■
muncitori din satul Sîntămăria 

■de Piatră s-au întrunit zilele trecute la 
căminul cultural unde au. ascultat cu a- 
tenție Conferința cu privire La asigurarea 
păcii și securității în Europa. Luînd cu
vântul și discutând cu însuflețire, țăranii 
muncitori Deminescu Livi-u, Tîrlescu Io
sif, Popescu Teodor, Popa Aron și alții 
s-au pronunțat împotriva planurilor mâr
șave ale imperialiștilor, care prin trata
tele de la Londra și Paris vor să arunce 
omenirea într-un nou măcel mondial. Ei 
au arătat că mizeria, jalea și suferințele 
de pe urma fiecărui război, le stat bine 
cunoscute și tocmai de aceia susțin cui 
tărie Declarația de la Moscova a guverne
lor participant'.' la conferința Europeană; 
fiind fermi, hotărîți ca prin lupta și mun
ca lor de fiecare zi să contribuie la .în
tărirea prieteniei între -popoare, la asi
gurarea păcii.

Sovieti.ee


Nota guvernului U. R. S. S. 
adresata guvernului Norvegiei

Cel de al II-lea Congres unional 
al scriitorilor sovietici

MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans
mite .

După cum s-a mai anunțat în presă, la 
nota guvernului sovietic din 13 noiembrie, 
cu privire la ținerea unei conferințe gene
rale europene în problema creării unui 
sistem de securitate colectivă în Europa, 
au fost primite la 26 noiembrie note de 
răspuns din partea guvernelor Norvegiei, 
Danemarcei, Belgiei, Olandei, Luxembur
gului, Italiei, Greciei, Turciei și Islandei.

L.a 17 decembrie, Ministerul Afacerilor 
Externe al U. R. S. S. a trimis ambasadei 
norvegiene ha Moscova următoarea notă a 
guvernului sovietic adresată guvernului 
Norvegiei:

Guvernul sovietic, luind cunoștință de 
răspunsul primit la 29 noiembrie a.c., din par
tea guvernului Norvegiei la nota guver
nului U.R.S.S. din 13 noiembrie a. c., în 
care a fost expusă propunerea sa referi
toare la convocarea la Moscova sau la Pa
ris la 29 noiembrie a unei conferințe ge
nerale europene în problema creării unui 
sistem de securitate colectivă în Europa, 
consideră necesar să atragă atenția guver
nului norvegian asupra următoarelor:

In nota sa, guvernul Norvegiei a comu
nicat refuzul său de a participa la Confe
rința statelor europene în problema secu
rității colective în Europa propusă de gu
vernul sovietic de comun acord cu guver
nele Republicii Populare Polone și Repu
blicii Cehoslovace. Refuzînd să participe 
la menționata 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 la unifi
carea eforturilor tuturor statelor europene 
în vederea asigurării păcii și preîntîmpi- 
nănii reînvierii primejdiei militarismului 
german —, deși poporul Norvegiei ca și

Mesajul adresat de un grup de deputați 
ai Seimului finlandez diferitelor fracțiuni 

ale Adunării Naționale franceze
HELSINKI (Agerpres). — Kuijala 

Toivo, vicepreședinte al Seimului finlan
dez, împreună cu o serie de al ți deputați 
ai Seimului, a adresat diferitelor frac

celelalte popoare europene au resimțit 
deopotrivă în cursul ultimului război ur
mările agresiunii -acestuia — guvernul nor
vegian s-a angajat pe calea sprijinirii acor
durilor de La Paris privitoare la remilita- 
rizarea Germaniei occidentale și la atrage
rea ei în blocul militar îndreptat împotriva 
statelor iubitoare de pace din Europa.

Guvernul sovietic continuă să fie con
vins că o adevărată securitate pentru toate 
popoarele Europei, mari și miei, poate fi 
asigurată numai prin renunțarea la planu
rile de remilitarizare a Germaniei și de 
atragere a ei în grupări militare și prin 
crearea în Europa a unui sistem eficade 
de securitate colectivă, bazat pe participa
rea tuturor statelor europene, indiferent 
de orînduirea lor socială și de stat.

Această poziție a fost pe deplin spri
jinită de guvernele Republicii Populare 
Polone, Republicii Cehoslovace, Republi
cii Democrate Germane, Republicii Popu
lare Ungare, Republicii Populare Ro
mine, Republicii Populare Bulgaria și 
Republicii Populare Albania, ai căror re
prezentanții au participat la conferința 
țărilor europene pentru asigurarea păcii 
și securității în Europa, care a avut loc 
la Moscova între 29 noiembrie și 2 de
cembrie, precum și de guvernul Republi
cii Populare Chineze, al cărui reprezen
tant a participat la conferință în calitate 
de observator.

La prezenta notă este anexat textul 
declarației guvernelor țărilor europene 
adoptată de conferința de la Moscova și 
Care exprimă punctul lor de vedere în 
legătură cu situația creată în prezent în 
Europa.

Note similare au fost adresate guver
nelor Danemarcei, Belgiei, Olandei, 
Luxemburgului, Italiei, Greciei, Turciei 
și Islandei.

țiuni ale Adunării Naționale franceze un 
mesaj în care cheamă pe membrii Adună
rii Naționale franceze să respingă ratifi

carea acordurilor de la Paris

Forța literaturii

In marele palat al Kremlinului de la Mos
cova s-a deschis în ziua de 15 decembrie a.c. 
cel de al II-iei Congres unional al scriitori
lor sovietici, la care au fost prezenti nume
roși reprezentanți ai organizațiilor de scrii
tori din republicile unionale și autonome, 
din ținuturile și regiunile Uniunii Sovietice. 
Alături de scriitorii sovietici bine cunoscuți 
în masele largi de cititori, alături de tinerii 
prozatori, poieți și dramaturgi sovietic', par
ticipă la Congres și oaspeți de peste hotare 
— scriitori din China, Polonia, Romî.iia, Re
publica Democrată Germană, Vietnam, Ang
lia, Franța, India, Iugoslavia, Finlanda, Bra
zilia, Liban ș' din alte țări.

C lga Forș una din cele mai vechi scriitoa
re ruse rcslliid cuvîntul de deschidere a 
Congresului, a spus printre altele.

— „In toți acești 20 de ani, (care au tre
cut de la primul Congres al scriitorilor so- 
v’etici — N.R.) literatura sovietică a fost 
întotdeauna alături de poporul său, adu- 
cîndu-șl pe cît i-a stat în putință contribu 
(ia la munca lui măreață...
sovietice constă în aceia că se 'identifică cu 
interesele poporului. De aceia, literatura este 
o puternică armă a oamenilor sovietici î-,1 lup
ta pentru comunism.

Literatura sovietică luptă cu pasiune pen
tru pace, pentru prietenia între popoare. In 
ultimul timp, forțele negre ale imperialismu
lui încearcă să se unească în vederea unui 
nou război sîngeros. Relei voințe trebuie să-i 
opunem bunăvoința noastră și forțele oameni
lor care cred întru-n viitor luminos. In a- 
ceastă piivmță literatura noastră este che
mată să joace un rol important. Alături de 
noi e întreaga liteiatură progresistă a lumi'. 
Mulți dintre cei mai» buni reprezentanți ai ei 
asistă astăzi la Congresul nostru ..”

In ședința care a avut loc în aceiași z!, 
primul secretar al conducerii Un'unii scrii
torilor sovietici. Alexei Surkov a prezentat 
un amplu report intitulat: „Cu priv’re la si
tuația și sarcinile literaturii sovietice”. Tre- 
cînd în revistă martie succese obținute pe 
diurnul dezvoltării literaturii sov'etice în cei 
20 de ani care au trecut de la primul Con

gres al scriitorilor sovietici, Alexei Surkov 
a arătat că au apărut oameni noi în litera tiu- 
ră, mărind numărul membrilor și candidați- 
lor Uniunii scriitorilor sovietici de la 1309 
cîți era in 1934 la 3.695 în anul 1954. Acești 
oameni strîns legați de popor, au participat 
activ la viața socială și politică a Țării, la' 
construirea socialismului, și însoțesc -ner-< 
sul spre comunism al poporului sovietic.

Căliți.a ci să scoată în evidență uriașa re-' 
voluție culturală care a avut loc în Uniunea 
Sovietică în acești 20 de ani, Alexei Surkov 
s-a folosit de date comparative cît se poate 
de giăitoare. El a arătat că, în timp ce îrt 
1934 au fost tipărite în țară 1SF2 opere de 
literatură beletristică rusă și sovietică, într- 
un tiraj' total de 32.f43.OCO exemplare în 
1953 ni'niăt.u! acestor opere a crescut la 
2.733 fiind tipărite într-un tiraj total de 
1F9.~O1.COC exemplare. De asemeni în anufc 
ltF3 au fost editate 1.552 opere ale scriitorw 
lor altor popoare frățești ale U.R.S.S. în-’ 
tr-un tiraj total de 32.526.00C exemplare lată 
de cele 1.233 opere care au fost editate în 
7.192.006 exemplare, în anul 1934.

După ce a mai citat numerose date în le
gătură cu răspîndirea de care se bucură în 
rîndul poporului sovietic operele scriitorilor, 
clasici; M. Gorki, L. Tolstoi, A. Cehov, Go
gol, etc., precum și operele scriitorilor străini 
ca : H. Balzac, J. Verne, V. Hugo, E. Zola, 
Ch. Dikens, W. Shakespeare, și alții. Alexei. 
Surkov a trecut la saroinile care stau în la
ta literatul ii sovietice, în plină dezvoltare.

„Succesul literaturii sovietice — a spus 
în încheiere raportorul — uriașa răsfîndire a 
operelor ei în țara noastră și peste hotare 
înseamnă mersul victorios și triumful prin 
țările lumi: at noului erou — omul sovietic...” 

1? ședințele Congresului al II-lea al scrii
torilor sovietici, oare au avut loc în zilele 
următoare au fost prezentate de asemeni ra- 

poarte, despre „Literatura sovietică neutru 
copii”, „Poiezia sovietică”, etc., și au luat 
cuvîntul numeroși scriitori sovietici care au 
vorbit cu entuziasm despre înflorirea lite
raturii naționale, în anii puterii sovietice.
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PRIETENI ADEVĂRAT!
Am citit zilele trecute articolul da pro

test împotriva samavolniciilor din Iran 
și de solidaritate cu poporul Iranian, 
publicat de tov. Bălan Vichente în ziarul 
„Munca” și ne-am hotărât, noi, doi tu- 
denți iranieni care învățăm în R.P.R. să 
trimitem o scrisoare muncitorilor din Hu
nedoara, pentru că am fost adine mișetiți 
de faptul că și voi sînteți alături de po
porul nostru.

Ați aflat dragi prieteni din H u: ied oara 
ceia ce se întîmiplă acum în Iran, felul 
cum cei moi buni fii ai poporului iranian 
sînt chinuiți și omorî ți de lachei i imperia
liștilor americani și englezi, cum cele mai 
elementare libertăți democratice au fost 
lichidate în țara noastră.

Faptul că milioanele de oameni cinstit! 
di.i lume condamnă aceste bestialități, fap
tul că aceste milioane de oameni își ex
primă solidaritatea du lupta patrioțilar 
iranienii, are o mare importanță pentru 
noi. An: de-a rîndul muncitorii iranieni 
au fost crunt exploatați, — ei au avut de 
suportat jugul eolonialism-uluâ englez, ex
ploatarea capitaliștilor iranieni, tar acum 
ei au de suportat și jugul Imperialiisr»':- 
liui american.

Țara noastră are cel mai mare procen
taj de șomeri din lume. In Iran există un 
milion de șomeri la 18 milioane de locui
tori. Salariile mizere ale muncitorilor nu 
pot nici pe departe acoperi necesitățile pe 
oare Ie impune viața.

j O treime din salariul oare îl primește 

Redacția și Administrația Piața Libertății tir. 11 etaj — .toivxpn, 257. TiPacuA; XuU1©priadttreia ftWA'-wtacA ftEVA Sic. Gh. Barițiu, nr. 13.

niu.icriAzi uu n-anian trebuie să fie dat pen
tru locuință. Nu vă mai spunem ce fel de 
loculnț sini acestea, dacă pot fi numite 
cu numele acesta. Femeile muncitoare 
primesc o jumătate din salariul pe care îl 
primește un bărbat, iar copiii oare sînt 
foarte mult folosiți au o treime din sala
riul unui bărbat.

In cartierul muncitoresc din Abadan la 
fiecare 200 locuințe există o singură gură 
de apă care funcționează 5 ore pe zi. In
să marea majoritate a muncitorilor (82.4 
la sută) iocuesc în cartiere ca : Ahmad — 
Abad, unde femeile și copiii trebuie să fa
că ore întregi coadă pentru apă de băut.

De multe ori din cauză căldurii soare
lui, leșină așteptînd să le vină rîndul.

Asigurările șt asistența socială sînt ine
xistente. Cît privește starea sanitară, este 
suficient să vă spunem că în Abadan — 
centru petrolifier — la 26.000 muncitori, 
se află 76 paturi de spital.

Peste tot domnește mizeria, ignoranța, 
analfabetismul, boala și toate acestea 
s-au accentuat și mai mult odată cu pă
trunderea imperialismului american Care 
a 'soit, cu „binefăcătorul” său „ajutor a- 
mecican”.

Muncitorii din Iran n-au răbdat aceste 
condiții grele de viață, ei au luptat cu în
dârjire pentru cucerirea de drepturi ele
mentare de taai. Această luptă a fost or
ganizată și condusă de partidul popular 
din Iran

Țara noastră este una din cele mai bo
gate în petrol din lume. Și această bogă
ție era însușită de imperialiștii străini așa 
cum și petrolul din România fusese însu
șit pînă la 2? august 1944 de către aceiași im
perialiști. Lupta muncitorimii Condusă de 
partidul popular din Iran a fost în anul 
1951 încununată de succes, cî-nd industria 
petroliferă a fost naționalizată. Dar impe- 
riahș-tii n-au vrut să se obișnuiască cu 
gindul că nu vor mai fi stăpânii petrolu
lui iranian, mai ales că acuma a rîvnit la 
acest petrol și imperialismul american. 
Așa se explică de ce imperialiștii nu s-au 
oprit să instaureze în Iran un regim de 
cruntă teroare. Și așa se explică marile 
crime pe care le face acum clica Sah — 
Zahedi care arestează, torturează și omoa
ră pe toți aceia care au luptat pentru in- 
depet cența țării lor.

In timp ce singele patrioțiLor iranieni 
curge pe toate drumurile, bani curg în bu
zunarele imperialiștilor americani și eng
lezi care fac parte din așa zisul „consor
tium internaționale ”.

Teroarea existenta în Iran nu poate 
fi asemuită de cit cu cele mai groaznice 
zile pe care le-a cunoscut omenirea în 
timpul fascismului german. Șase sute ofi
țeri din armată au fost arestați și pînă la 
12 noembrie deja au fost condamnați la 
moarte 61. Aceasta numai în Teheran, 
dar situații asemănătoare se află și în ce
lelalte orașe. In Rașd au fost arestați 159. 
Multe arestări au avut loc în orașele Ma- 
șad și Mahabad. O listă neagră de 330 
muncitori feroviari a fost întocmită la Te
heran In Abadan au fost arestați 50 
muncitori și ingineri și exilați în insulele

insalubre din golful Persic. In închisorii 
arestați! au suportat chinuri de nedes- 
cris și de multe ori cei torturați mor în 
mâinile călăilor. 1

Dar toți patrioții iranieni, ea adevărați 
apărători ai unei cauze drepte, stau necliin- 
tiți și fără teamă în fața schingiuitorilor. 
Ei înfruntă bătăile, Chinurile și moartea 
cu demnitate și dispreț la adresa călăilor. 
In fața plutonului de execuție, patrioții 
iranieni strigă „Trăiască poporul" și „Po
porul ne va răzbuna” fără doar și poate 
că poporul va răzbuna pe cei mai buni fiii 
ai săi.

Multe s-ar mai putea povesti despre 
ceia ce se întîmplă acum în Iran și desi
gur că multe le-ați aflat deja din ziare.

Vrem să spunem însă că mînia ridicată 
a călăului, care dej.a a ucis o mulțime de 
eroi, trebuie să fie oprită și ea nu poate 
fi oprită decât cu ajutorul solidarității in
ternaționale

Vă da ți seama deci prieteni din Hune
înseamnă ■ pentru noi faptul cădoara, ce

și voi alăituri de milioanele de oam°n 
cinstiți dir. lume vă alăturați protestuilu 
împotriva ternarei din Iran și vă expri
mați solidaritatea cu cei care luptă în 
Iran pentru pace, libertate și independen
ță. Știm și noi acum ce mare însemnătate 
are pentru poporul romin străvechiul pro
verb că „prietenul adevărat la nevoie se 
cunoaște”.

Fiți siguri că poporul nostru nu va uita 
niciodată că în aceste zile negre a găsit 
îin voi prieteni adevărați.

AMIR HORMAZ
MAGID DARIUȘ

student! iranieni în R.P.R.


