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Să organizăm cu grijă 
vacanța de iarnă a studenților

u In facultățile patriei noastre se mai des
fășoară încă examenele sesiunii de iarnă.

Pește câteva zile însă studenții vor săr
bători încheierea sesiunii de examene, 
vor face bilanțul rezultatelor obținute și 
vor pleca în vacanță.

Partidul șj guvernul nostru se îngri
jesc să asigure studenților condiții bune 
nu numai pentru învățătură ci și pentru 
odihnă și distracție.

Cei mai merituoși studenți vor pleca și 
anul acesta la casele de odihnă Aici ei 
vor avea toate posibilitățile de a căpăta 
noi forțe pentru semestrul viitor.

Mulți studenți își vor petrece vacanța 
de iarnă la orașe. Datora comitetelor re
gionale, raionale și orășenești U.T.M. a 
organizațiilor de bază U.T.M. este aceea 
de a crea studenților condiții pentru a 
petrece timpul în mod organizat și plăcut 
Nu înseamnă aceasta că trebue să li se 
impună studenților să-și petreacă vacan
ța după un plan neatractiv plictisitor, să 
li se ocupe acestora tot timpul liber cu di
ferite acțiuni și să nu fie lăsați să se c- 
dihnească.

Ținând seama de preferințele variate 
ale studenților, e bine ca pentru vacanță 
să se alcătuiască planuri care să satis
facă aceste dorințe ale lor.

Desigur acest lucru poate fi cu ușurin
ță realizat dacă organele și organizațiile 
de bază U.T.M. — cerând sugestii studen
ților — vor chibzui cum să organizeze 
mai viu și interesant timpul lor liber.

La orașe studenții își vor petrece va
canța în cluburile care vor lua ființă încă 
din prima zi de vacanță. Este pozitiv 
exemplul comitetului regional U T.M. Ti
mișoara care s’a gândit din timn cum să 
organizeze vacanța studenților. Faptul că 
s’a stabilit unde se vor amenaja cele două 
cluburi, au fost numite conducerile clubu
rilor și împreună cu acestea s’a stabilit 
concret programul vacanței, este o garan
ție că aici se va desfășura o activitate bo
gata. Dealtfel programul întocmit vorbește 
despre acest lucru. In cluburile din Timi
șoara se va desfășura o vie activitate cul
turală și sportivă. Sunt prevăzute în pro
gram seri literare, muzică, dans, se va or
ganiza o excursie la Buziaș. Vor fi compe
tiții sportive. De pildă, se va organiza un 
concurs pentru cea mai bună echipă de 
volei și un concurs de șah Asemenea ac
tivitate bogată și interesantă, poate fi or
ganizată pe timpul vacanței în toate clu
burile studențești din țară.

Rupând cu practica organizării unor 
programe monotone, conducerile cluburi
lor să pregătească serate literare care să 
placă și să intereseze pe studenți, seri de 
dans, întâlniri cu scriitori, compozitori, 
oameni ai științei și stahanoviști sau cu 
maeștri ai sportului, așa cum se organi
zează în București la Casa Prieteniei Ro- 
mâno-Sovieiice.

Interesantă va fi vacanța pentru stu
denții care vor rămâne în București. 
Comitetul orășenesc U.T.M. București cu 
sprijinul Comitetului orășenesc P.M.R. 
București face pregătiri ca în zilele 
vacanței studenții să poată merge gra
tuit la diferite spectacole. De pildă, vor 
putea audia un concert simfonic la Ate
neul R.P.R dat special pentru studenți de 
Orchestra Simfonică Radio. Deasemeni 
vor putea merge la piesa „De partea cea
laltă”, la concertul dat de Orchestra de 
Estradă a Direcției Radio, ce se va orga
niza la Casa Prieteniei Româno-Sovietice 
și la un spectacol de operă.

Cluburile pot să organizeze și o vie ac4 
tivitate sportivă mai ales că sezonul de 
iarnă le permite acest lucru. Se pot orga
niza concursuri de patinaj și schi, de 
gimnastică, șah și volei. Interesante 
și atractive vor fi mai ales excursiile ce se

pot organiza în vacanță. Ele vor da posi
bilitate studenților să cunoască ținuturi 
noi ale patriei noastre.

Comitetul regional U.T.M. Stalin de pil
dă, cu sprijinul comitetului regional de 
partid și folosind posibilitățile locale și-a 
propus să organizeze cu studenții din oraș 
excursii la Poiana Stalin, Piatra Mare și 
în alte locuri d:n împrejurimi Aici se vor 
organiza și concursuri de schi. Această 
preocupare pozitivă pentru organizarea 
excursiilor studențești în zilele vacanței 
există de pe acum și în alte regiuni. Peste 
400 de studenți din București cu sprijinul 
C.C.S. vor putea pleca în excursie pe Va
lea Prahove-. alții vor pleca în excursii de 
10 zile în diferitele ținuturi ale țării

Toate aceste acțiuni, b:ne organizate, vor 
atrage pe studenți la petrecerea in colec
tiv a vacanței, vor face din cluburi cen
trul activității studențești pe timpul va
canței.

Și anul acesta un mare număr de stu
denți vor pleca să-și petreacă vacanța în 
satele natale. Aici activitatea lor poate 
fi bogată și plină de roade. Studenții ute- 
miști sunt chemați să contribue la înde
plinirea sarcinilor trasate de partid pen
tru construirea socialismului la sate.

Organizațiile de U.T.M să îndrume pe 
studenți pentruca în zilele vacanței aco
lo unde se găsesc să dea un sprijin efec
tiv aplicării in viață a măsurilor luate în 
ultimele Hotăriri ale Consiliului de Miniș
tri și ale C.C. al PM.R.

Comitetele regionale U.T.M. Iași și Ti
mișoara au pregătit în aceste probleme 
peste 1000 de studenți. încă din vreme li 
s’au dat acestora unele conferințe ale 
S.R.S.C. și au fost îndrumați să studieze 
cu profunzime Hotărîrile apărute.

Asemenea pregătiri pentru vaoanța stu
denților este necesar să se facă în toate 
centrele universitare. Numai cunoscând 
bine problemele, studenții care vor pleca 
ecasă, la țară, vor reuși să lămureas
că țăranilor muncitori care sunt foloase
le și dece tFebuesc îndeplinite măsurile 
prevăzute în Hotărîrile Consiliului de Mi
niștri și ale C.C. al P.M.R.

Ținând seama de specialitatea studenți
lor, ei vor putea ține la căminele cultu
rale din sate conferințe cu caracter știin
țific și cultural

Studenții dela institutele agronomice 
mai ales, să fie îndrumați pentru a 
putea ține conferințe cu subiecte legate 
de agricultură, de popularizarea metode
lor înaintate ale agrotehnici:. Munca lor 
trebue să ajute la lămurirea țăranilor a- 
supra foloaselor întovărășirilor agricole și 
gospodăriilor agricole colective.

Utemiștii care pleacă la sate pot și tre
buie totodată să contribuie la întărirea 
activității organizațiilor U.T.M. Având 
experiență mai bogată, ei pot sprijini a- 
ceste organizații, în organizarea unei bo
gate și interesante activități.

Perioada vacanței poate fi folosită atât 
de studenții care-și petrec vacanța la o- 
rașe, cât și de cei care-și petrec vacanța 
la sate în scopul ridicării nivelului lor 
cultural.

Organizăndu-și timpul, ei vor putea citi 
în aceste zile prețioase lucrări din litera
tura noastră și cea sovietică, deasemeni 
din literatura progresistă universală.

Peste tot există posibilități pentru ca 
studenții să-și petreacă plăcut și cu folos 
vacanța fără ca acest lucru să fie în dau
na odihnei.

Folosind posibilitățile existente, comite
tele regionale, raionale și orășenești 
U.T.M., ca și organizațiile de bază U.T.M. 
vor sprijini pe studenți să capete noi forțe 
pentru viitoarea etapă de muncă — se
mestrul doi al anului universitar.

Voi reînoi contractul 
pentru cultivarea 

bumbacului
Anul trecut am 'ncbeUt contract cu sta- 

' tu! penjij a cu'ti.a un pogon cu bumbac 
După ce am contractat statul mî-a venit in 

f ajutor cu Lngrăjăml.n'.e chimice, cu îndrumări . 
• tehnice și cu avans lu bani Am primit a- I 

ceste d recturi. înainte de a trece la insâmân- 
, țatul bumbacului. Pentru jumătatea de bec- I 

tar pe C3re m'am angajat să in-ămân;ez
I bumbac ea am căpătat dela stat 50 kg. m- I 
I grășăminte chimice. fiO de lei avans in banL I 
I iar tovarășii Soa*e Jicu și Ste'un Gh- Tran

dafir, amândoi iod-umător' tehnici ki cuitj'a 
bumb’culul m’au nvățat sâ fac toate lucră- i 

I rite ca-e se ce-eau ta aceste culturi după in- ' 
I dicarlle științei

De ne oog'nu! semănat cu bumbac am cti- 
ț ies anrnape 500 kg. vată, pentru care Ia pre- ' 

dare s’a cuvenit să fiu recompensat cu 40 l 
metri țesături de bumbac. 200 kg. porumb j 
cumpărat la preț redus ți peste 900 lei pe i 
care l-am primit la predarea bumbaculuL

Cănd au ajuns In satul nostru ziarele în 
care s’a publicat hotârirea guvernului cu pri- ■ 
vire la îmbunătățirea sistemului de contrac- ! 
tare a plantelor tehnice, medicale, aromate și 
a gogoților de mătase, am citit-o cu viu •□- 
teres. M'a Interesat in mod specia! să cunosc i 
drepturile ce se acordă celor care încheie j 
contracte cu statul pentru cultivarea bumba- > 
cului. In anul acesta avantajele s’au mărit !

Cunoscând avantajele ce sunt acordate cui- I 
t'vatorilor de bumbac, eu imi iau angaja- | 
mentu! ca și în cursul acestui an să închei | 
contract cu statul pentru a semăna bumbac j 
tot pe un pogon. îmi propun tntcdatâ să lă- , 
muresc și pe alți țărani muncitori din co- i 
muna mea să încheie contracte cu statul Iar i 
pentru a obține o producție mai mare «le 
bumbac la hectar să ne grupăm te-e.nuri’.e 
pentru a le lucra în comun In felul acesta 
vom sprijin! și mai mult statul pentru obți 
nerea unor cantități cât mai mari de bum
bac și vom contribui la înfăptuirea progra
mului de măsuri economice adoptat de C.C. 
al P.M R în plenara lărgită din 19—20 au
gust 1953, privind îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viață ale celor ce muncesc din 
patria noastră

GHEORGHE C. STANC1U 
țăran muncitor din comuna Bucu, raionul 

Slobozia, regiunea București

Venituri mari prin contractări
Țăranii muncitori din comuna Gologanu, 

raionul Focșani, au obținut însemnate veni- 
turi prin creșterea vitelor Țăranul munci
tor Dumitru Bivolaru, de exemplu, care a 
valorificat prin cooperativă, pe bazădecon- 
tract o pereche de boi, a primit suma de 
4.640 lei. iar prin valorificarea produselor 
animale și a păsărilor pesle 2.000 lei. Dea
semeni, țăranii muncitori Mihai Goglează 
și Rade Laca au primit pentru vitele valo
rificate prin cooperativă câte 4.400 lei fie
care. Cu banii primiți, ei au cumpărat în
semnate cantități de produse Industriale 
prin comerțul de întâmpinare.

Venituri mari au realizat prin creșterea 
vitelor și alți numeroși țărani muncitori din 
comună Deaceea, în ultimul timp încă 74 
de țărani muncitori au încheiat contracte 
cu cooperativa pentru creșterea și livrarea 
de vite mart, porci, păsări și produse ani
male. (Agerpres)
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- - - - - - - - - ,—  Din activitatea tinerilor dela fabrica „Tudor VIadimirescul<

Izvorul de nesecat al rezervelor interne
Aproape de marginea orașu

lui București, acolo unde ir» vre
mea regimului burghezo-mo- 
șieresc se întindea cât vedeai cu 
ochii un maidan, se înalâ 
astăzi tânăra fabrică construc
toare de mașini ag-iccle „Tudor 
Vladimirescu” Ceie două hale 
mari, sistemul mode-o de ilumi
nare și aerisire, dovedesc d:n 
plin grija partidului ți guvernu
lui ia;ă de oamenii muncit

la maximum a capacității mași
nilor.

Câ.-»d afară încă n’a început 
să se lumineze utemistul sta- 
hanov st Dorin Sândulacbe a șl 
sosit în fabrică Cu 20 de minute 
înainte de începerea lucrului, 
el is: aduce materialele de care 
are nevoie pentru executarea 
comenzii, își nune la îndemână 
sculele și încearcă cuțitul frezei. 
Tov. Sândclache n.-efuiește fie
care minut Iată dece pe nimeni 
nu I miră faptul că el reușește 
să dea intre 12 și 17 axe cotite 
pentru batoze peste prevederile 
planului

Dacă Săndnlache are nevoie 
de o bucșă, on ciocan, sau alte

care dispun rdeprinderile. •

P!ena ra lirgfti a CC «I
P.M R. <lî“l ly-a
arați cii oeTV.ra creștere* pro-
dueție' «ți prod3Ctivîti:ii nOTcii
in «oou 1 ridîrârii -nare■'te a

i de trai material și
cultural a! oarr-enlkr manefli
trebae 1■dosit îTieojîzab-lsI !z*
vor a! rezervelor interne, ce

Muncitorii dela fabrica „Tadrv 
Vladimi-escu” au pus n cectrsl 
preocupărilor lor această sarcină 
a partidului rțsstru. In primele 
rânduri ale acestei acțiuni pa
triotice se i’Iă ntemlștiL sub 
conducerea și îndrumarea orga
nizației de partid.

Tânărul strungar Popescu 
Gheorghe II a venit printre nri- 
miî sa pună umărul la înăl
țarea noii fabrici. Pentru re
zultatele frumoase pe care le 
obține in muncă, tinerii strun
gari ș! frezori l-au ales secreta
rul organizației de secție U-T-M-

O apăsare ușoară ne manivelă 
și strungul care poartă tna-ca 
fabricii „ioeif Rangheț” din 
Arad a intrat In funcțiune. Cu
țitul muscă lacom din oțel, dând 
forma necesa-ă semiringulul 
pentru remorcă. Despre metoda 
de tăiere rapidă a metalelor,"Ini
țiată de stahanovîștii sovietici 
Bâcov și BortchevicI, tânărul 
strungar e aflat dela maiștrii 
secției și din broșurile pe care 
le-a citit- In dimineața unei zile 
de toamnă utemistul strungar 
Pooescu Gheorghe II a strunjit 
pentru "urima dată semiringul 
după această metodă. La sfârși
tul zilei de muncă lângă strun
gul său se aikyj struejite 12 
semiringuri, în loc de uatru cât 
prevedea norma. Primul pas 
făcut cu curaj a însemnat sem
nalul succeselor viitoare. Azi 
Popescu strunjește câte 20 de 
semiringuri în o.pt ore de mun
că. Salariul său mediu pe anul 
1953 a fost cuprins între 1200 șl 
1500 lei.

In fotografia nr. 1, iată-1 pe 
utemistul Popescu Gheorghe II, 
care aplicând metoda de tăiere 
rapidă a metalelor, realizează 
zilnic câte 4—5 norme.

O prețioasă rezervă internă a 
întreorinderilor .o constitue buna 
organizare a muncii, folosirea

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 

și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite:
Comitetul Central al Partidwlu' Comunist al Uniunii Sovietice și Consiliul 

de Miniștri a’ U.R.S.S anunță cu adâncă durere că la 18 ianuarie a încetat din 
viață, după o boală îndelungată și grea, unul din cei mai vechi fruntași ai Par
tidului Comunist și Statului Sovietic — tovarășul Matvei Feodorovici Șchiriatov, 
membru al Comitetului Central a1 P.C.U.S., președintele Comitetului Controlului 
de partid de pe lângă C.C. al P.C.U S., membru al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U R.S.S.

încetarea din viață a tovarășului Matvel Feodorovici Șchiriatov, care a con
sacrat întreaga sa viață slujirii Partidului nostru, luptei pentru cauza oamenilor 
muncii, este o grea pierdere pentru Partidul Comunist și pentru poporul sovietic.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE 
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S-

Din partea Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite:
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R S S anunță cu adâncă durere încetarea din 

viață a tovarășului Matvei Feodorovici Șchiri atov, deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., unul din cel mai vechi fruntași ai 
Partidului Comunist și Statului Sovietic.

PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

Dela Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
și C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite:
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. șl C.C. al P.C.U.S. eu hotărît: Constituirea 

unei Comisii guvernamentale pentru organizarea funeraliilor lui M. F Șchiriatov, alcă
tuită din Suslov M. M. (președinte), Pegov N. M., Mihailov N. A. și Komarov P. T.

20 la 5 minute. Azi, inovația 
sa este aplicată de un număr 
din ce în ce mai mare de tineri.

In fotografia nr. 3, maistrul 
comunist Gheorghe Domnișor, 
exalică tinerilor strungari 
Gheorghe Anton și Sergiu Stan 
și viitorului strungar Constantin 
Geantă, componența dispoziti
vului si cum trebuie el folosit.

Și deșeurile de scânduri, care 
rămân dela confecționarea cor
pului batozei sunt folosite acum 
mai din plin. Din ele utemiștii 
Ion Mitache, Ton Bolboceanu șt 
Valeriu Lungu, confecționează 
jucării și săniuțe pentru copil. 
Peste 1000 de săniuțe fabricate 
în întreprinderea „Tudor Vladi- 
mirescu“ poartă acum copiii pe 
străzi sau pe derdelușuri stâr- 
nindu-le veselia.

In fotografia nr. 4, utemiștii 
Mitache, Bolbocaamu șl Lungu, 
fac ultimele lucrări la săniuțele 
care tn scurt timp vor fi livrate 
magazinelor.

Descoperirea și folosirea tutu
ror rezervelor interne, va aduce 
colectivului fabricii „Tudor Via- 
dimirescu" din Capitală mereu 
noi și noi succese. înzestrând 
agricultura cu noi batoze și re
morci. mai multe și la un preț 

de cost scăzut, muncitorii și 
tehnicienii de act vor contribui 
din plin la bunăstarea poporului 
muncitor.

mereu noi rezerve interne. In 
cursul anului 1953 au fost astfel 
făcute 44 propuneri de inovații. 
Cele 8 inovații care au și fost 
ao'icate, au adus fabricii o eco
nomie de 15.109 lei. De o mare 
însemnătate printre inovațiile 
care se folosesc e cea a mai- 
strului comunist Gheorghe Dom-

■ a confecționat un 
pentru strunjîrea in- 
rulmenților cu ajuto- 
se Yeduce timpul de 
al unul rulment dela

>

apul bine organizat 
Organizarea bană a 
strea ir.tegralâ a ce

te. sunt factorii 
tov. Dorin Săn- 
fia nr. 2) :ș; de- 
n-xma cu 150-

Text: LIDIA IVANCO
Foto : RADU COST1N

In preajma comemorării Iui V« L Lenin
Oamenii muncii cinstesc 
memoria marelui Lenin
în întreaga țară oamenii muncii cinstesc 

memoria marelui Vladimir llici Lenin, dela 
a cărui moarte se împlinesc 30 de ani. Zilele 
acestea. în întreprinderi și instituții, în clu
buri șl case de cultură. în căminele cultu
rale sătești, în școli și facultăți au loc ma
nifestări legate de comemorarea făuritorului 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice șl 
al Statului Sovietic, V. I. Lenin, conducă
torul șl îndrumătorul proletariatului mondial.

In întreprinderile din Capitală, tn fața pro
pagandiștilor, cursanților și agitatorilor s’au 
făcut expuneri asupra vieții și activității lui 
V. i. Lenin.

La uzinele ,.Mao Țze-dun", prezența 
cursanților la formele de învățământ a fost 
de aproape 100 la sută. Printre cei prezenți 
la expunere erau propagandiști de frunte ca 
iacob Tănase, Telica Gh., care muncesc cu 
devotament pentru răspândirea științei 
marxist-leniniste, precum și stahanoviști 
bine cunoscuți ca Marinescu Marin, Marin 
Ion șt alții. Expunerea a fost făcută de tov. 
Gheorghe Mircea, secretarul comitetului de 
partid a! uzinelor.

Marți s’au făcut expuneri tn legătură cu a 
30-a comemorare a morții genialului condu
cător al Revoluției Socialiste din Octombrie, 
la întreprinderile ,.F R B ”, „21 Decembrie". 
„Vasile Roaită".,.Matyas Rakosi", „I C.A R.‘‘, 
„Constantin David”, Ministerul Industriei 
Alimentare, etc.

In numeroase întreprinderi au avut loc 
adunări comemorative, organizate de cercu
rile A R L U.S , în colaborare cu organiza
țiile de bază P.M R

La Casa Ziariștilor din București in ca
drul ședinței consacrate comemorării a 30 
de ani dela moartea lui Vladimir llici Lenin, 
tov. 1 Arrleleanu, directorul general al Direc
ției Generale a Presei și Tipâri'urilor a 
făcut o expunere despre viața și activita’ea 
lui Lenin, genialul continuator al operei 
lui Marx și Engels.

La Casa Prieteniei Româno-Sovietice. 
un mare număr de oameni ai muncii au as
cultat seara conferința. „V. I. Lenin, fău
ritorul Partidului Comunist al Uniunii So
vietice” A conferențiat tov. Ștefan Cru- 
ceru, secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R

Numeroase asemenea adunări comemo
rative au loc în aceste zile și provincie, 
la Reșița, lași. Arad. Tg. Mureș, Craiova 
Deva, Ploețtl, Bacău, etc.

V. I. Lenin — Opere vol. 24
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Volumul al douăzecișipatrulea cuprin
de lucrările scrise de V. I. Lenin între 3 
Aprilie și 3 Iunie 1917.

Volumul cuprinde celebrele teze din 
Aprilie, în care Lenin a dat partidului și 
proletariatului un plan concret, teoreticeș- 
te fundamentat de luptă pentru trecerea 
de'.a revoluția burghezo-democratică la re
voluția socialistă și a formulat lozinca or
ganizării Republicii Sovietelor, ca cea mai 
bună formă politică a dictaturii proletaria
tului.

In lucrările „Scrisori cu privire la tac
tică", „Sarcinile proletariatului în revolu
ția noastră”, „Partidele politice din Rusia 
și sarcinile proletariatului” sunt dezvol
tate ideile din tezele din Aprilie.

Materialele Conferinței orășenești a or
ganizației Petrograd și Conferinței a șap
tea generală (din Aprilie) a P.M.S.D. (b) 
din Rusia conțin cuvântările și rezoluțiile 
lui L'enin cu privire la toate problemele 
fundamentale ale războiului și revoluției: 
momen’ul actual, războiul, atitudinea față 
de Guvernul provizoriu, Sovietele, proble
ma agrară și problema națională.

Articolele și notele lui Lenin publicate 
în „Pravda" („Despre dualitatea puterii”, 
„Războiul și Guvernul provizoriu”, „Im
portanța fraternizării”, „încercări de a !n- 
spăimânta poporul cu gogorițe burgheze”, 
„Despre ‘ocuparea cu dela sine putere» a 
pământurilor” și altele) sunt menite să 
explice masselor sensul celor mai impor
tante evenimente ale vieții politice și aie 
luptei de clasă, să unească strâns massele 
în jurul Partidului Bolșevic și să le pre
gătească în vederea revoluției socialiste.

In volumul de față se publică materia
lele cu privire la revizuirea programului 
partidului, în care Lenin a elaborat tezele 
fundamentale ale unui nou program al par
tidului.

Volumul cuprinde nouăsprezece docu
mente incluse pentru prima O3ră în Ope
rele lui V. 1. Lenin

O însemnată parte a acestor documente 
o constitue materialele Conferinței a șap
tea generală (din Aprilie) a P.M S.D. (b) 
din Rusia: nouă rezoluții (cu privire la

f af a
război, cu privire la atitudinea față de 
Guvernul provizoriu, cu privire la proble
ma agrară, cu privire la revizuirea pro
gramului partidului, despre Soviete, asu
pra problemei naționale, cu privire la mo
mentul actual, cu privire la propunerea 
lui Borgbjerg, cu privire la unirea inter
naționaliștilor împotriva blocului defen- 
sist mic-burghez) și „introducere la rezo
luțiile Conferinței a șaptea generală (din 
Aprilie) a P.M.S.D. (b) din Rusia”.

Materialele Conferinței orășenești a or
ganizației Petrograd a P.M.S.D. (b) din 
Rusia, care au mai fost publicate în ope
rele lui V. I. Lenin, sunt completate cu 
„Proiectul rezoluției cu privire la atitudi
nea față de partidul socialiștilor-revoluțio- 
nari, al social-democraților (menșevic ), 
față de partidul așa-zișilor social-demo- 
crați «nefracționiști» și celelalte curente 
politice înrudite".

„Schiță de articol sau cuvântare în a- 
părarea tezelor din Aprilie* face parte din 
seria de lucrări care fundamentează și 
dezvoltă ideile din tezele din Aprilie.

In foaia volantă „Apel către soldații tu
turor țărilor beligerante” și în „Cuvântare 
rostită la meetingul dela uzina Putilov 
12 (25) Mai 1917“ sunt explicate cauzele 
și scopurile războiului imperialist, care 
continua, și este fundamentat punctul de 
vedere al bolșevicilor asupra mijloacelor 
de a-i pune capăt pe cale revoluționară.

In „Rezoluția C.C. al P.M.S.D. (b) din 
Rusia din 20 Aprilie (3 Mai) 1917 despre 
criza în legătură cn nota Guvernului pro
vizoriu din 18 Aprilie (1 Mai) 1917” este 
demascat caracterul imperialist al politi
cii Guvernului provizoriu.

Volumul cuprinde deasemenea „Scrisoa
re către redacție” și trei articole publicate 
în „Pravda”: „Minciună și iar minciună”, 
„Tăria lanțului este determinată de tăria 
celei mai slabe verigi a lui”, „De cine râ- 
deți ? De voi râdeți !“, în care Lenin de
mască pe menșevici și pe socialîștii-revo- 
luționari ca lachei ai imperialismuui.

Comemorarea lui V.l. Lenin 
la Institutul de Istorie 
al Academiei R.P.R.

Marți după amiază a avut loc, în sa'a de 
conferințe a instTutului din b-dul Genera- 
llssimul Stalin nr. 1, comemorarea a 30 de 
ani dela moartea genialului corifeu al 
științei, V. I. Lenin, organizată de Institutul 
de Istorie al AcadenTe: R.P.R.

Ședmta a fost deschisă de tov. prof. V. 
Cheresteșiu, directorul institutului, care a 
vorbit despre „Viața și opera genialului co
rifeu al științei — V. I. Lenin”.

Au urmat comunicările: „Lenln și pro
blemele războiului balcanic” prezentată de 
tov. I. Gheorghiu, candidat în științele isto
rice; „Lenin despre posibilitatea coexisten
tei sistemului socialist cu cel capitalist”, 
prezentată de tov. G. Va:da.

La ședință au participat membri și mem
bri corespondenți ai Academiei R.P.R., co
laboratori științifici ai institutului, profe
sori și studenti dela Facultatea de Istorie a 
Universității „C.l. Parhon”.

(Agerpres)

Pagini despre Lenin
Scriitorii sovietici au consacrat vieții șl 

operei iui Lenin pagini luminoase de proză, 
versuri, teatru. Multe di-n aceste opere au fost 
traduse și în editurile noastre. Printre acestea 
6unt : operele lui Gorchi „Despre patrie” și 
„Pentru pace șl democrație", romanele „Pâi
nea" de A. Tolstoi, „Scântei" de M. Socolov, 
„Parhomenco" de V. Ivanov, „La capătul 
nopții" de I. Popov, volumul de nuvele „Bă
trânul" de C. Fed|n, povestirea lui A. Serafi- 
movici ,,O vizită la Lenin" și multe alte .vo
lume de proză.

Momente din viața și lupta lui V. I. Lenin 
sunt redate în cunoscutele poeme ale lui V. 
Maiacovschi Vladimir llici Lenin" și „Poe
mul lui Octombrie", precum și în versurile 
poeților A Surcov, M Isacovschi, S, Șcipa- 
ciov, E Dolmatovschi.

O seamă de scriitori sovietici au arătat în 
operele lor uriașa contribuție adusă de Le
nin în problemele teoriei și criticii literare 
Dintre aceste lucrări au fost tipărite în Edi
tura „Cartea Rusă", volumul „Lenin și pro
blemele literaturii ruse" de B Meilah, volu
mul „Rolul lui Lenin în formarea concepției 
despre lume și a metodei de creație a lui 
Gorchi" de M I. Borsciucov, lucrarea „Din 
istoria construirii culturii socialiste în prima 
perioadă a puterii sovietice" de l. S. Smir
nov și altele,

(Agerpres)



Călătorie în adâncul cristalului
Inginer L. Șuischl

—-o-
cristal minuscul

Din gâtul îngust ți 
lung al unui vas care 
amintește un balon de 
sticlă iese un abur 

ușor. Acesta învălue un 
așezat pe un piedestal special. Intr’o parte
a piedestalului este așezat un tub Roentgen, 
în cealaltă un dispozitiv pentru o peliculă 
sensibilă la lumină. Se aude vâjâitul unui 
transformator de înaltă tensiune: tuba1 
Roentgen funcționează. Are loc „fotogra
fierea” structurii Interne a cristalului, răcit 
până la 140» sub zero. „Aburul" care iese 
din gâtul balonului este azot lichid care se 
evaporă.

Ne aflăm în laboratorul condus de profeso
rul G. S. Jdanov Aici se fac cercetări, care 
poartă o denumire complicată — analiza 
structurii cristalului cu ajutorul razelor 
Roentgen.

Ce fel de cercetări sunt acestea șl pentru 
ce sunt ele necesare ?

Să ne imaginăm următorul caz: începe ex
perimentarea unei mașini noi. Abia a fost 
pusă în funcțiune și deodată s’a stricat o 
piesă A fost înlocuită. Dar și a doua sta 
6'tricat. Inginerii sunt îngrijorați. Pun o a 
treia piesă. Aceasta funcționează bine. Mal 
târziu se lămurește că primele două piese 
erau făcute dintr’un aliaj în care au nimerit 
Impurități care au schimbat structura nor
mală a cristalelor.

Cum să aflăm aceasta din timp, cum să 
aruncăm o privire în interiorul metalului, 
șl judecând după structura cristalelor din 
care este alcătuit, să tragem la timp conclu
ziile relativ la rezistență și la alte calitaț! 
ale acestuia?

Razele Roentgen, aceleași raze cu care 
avem prilejul să ne întâlnim în policlinici, 
ne permit să facem aceasta. Ele au o energie 
uriașă și pătrund prin orice corp solid, gazos 
și lichid, străpungând „în sbor" straturile 
suhți-i, fiind oprite doar puțin în cele groa
se. Pentru razele Roentgen, nu există corpuri 
complect netransparente.

Dacă luminăm orice cristal cu raze 
Roentgen, pe ecranul care stă în spatele lui 
va apare un tablou uimitor — un desen re
gulat format din pete întunecate

Orice cristal este format din nenumărațl 
atomi, care nu 6unt dispuși la întâmplare, 
ci într’o ordine strictă. Diferitele șiruri de 
atomi formează un mare număr de suprafețe 
de etomi, care se repetă în mod regulat. Un 
fascicol de raze Roentgen căzut pe aceste 
suprafețe sub un anumit unghi, fiind reflec
tat de acestea ca de un mare număr de 
oglinzi extrem de mici, iese din cristal di
vizat în numeroase fascicole mai mici.

Ordinea în care sunt dispuse suprafețele 
atomilor se manifestă și în dispunerea pete- 
lor-urme de pe placa fotografică, care poate 
fi pusă în locul ecranului.

Văzând o pată de lumină care se mișcă pe 
peretele casei, deobicei găsim ușor și oglin
da care dă naștere acestei pete de lumină. 
Aproximativ la fel, studiind urmele razelor 
Roentgen reflectate, cercetătorii pot judeca 
cum sunt situate in'.ăuntrul cristalului supra
fețele de atomi, deci șl atomii înșiși. In feto] 
acesta oamenii de șt:ință au creat o armă 
puternică pentru studierea structurii sub
stanței — analiza structurii cu ajutorul 'ra

zelor Roentgen. Ea ne 
permite să cercetăm 
structura cristalului 
mărit de câteva 

sute de milioane de ori și ajută inginerilor 
să creeze aliaje noi, cu o mare duritate, să 
cerceteze calitatea pieselor importante, să 
studieze și să perfecționeze procesele produc
ției șj prelucrării metalelor, cauciucului șl 
maselor plastice. Analiza structurii interne 
cu ajutorul razelor Roentgen are o importan
ță deosebită pentru chimia sovietică.

Până nu de mult savanții-chimiști cunoș
teau bine numai structurile — „portretele 
atomice" — ale unor corpuri relativ simple. 
Folosind analiza structurală cu ajutorul .ra
zelor Roentgen ei au putut să descifreze cele 
mai simple „desene obținute cu ajutorul ra
zelor Roentgen". Dar și pentru aceasta,. în 
căutarea structurii orițărei substanțe cl 
erau nevoiți să aleagă până la 30.000 de va
riante ale structurii cristalului, înainte de a 
reuși să creeze modelul oare reproduce just 
structura corpului cercetat

Când se totâmnla însă ca savanții-chimiști 
să obțină compuși organici complexi, alcătuițl 
dintr’un număr foarte mare de atomi, in ge
neral el nu outeau să determine structura 
lor. Desenele obținute cu ajutorul razelor 
Roentgen ale unor asemenea substanțe erau 
pentru' ei un fel de criptograme misterioase. 
Descifrarea lor s’a dovedit a fi foarte grea. 
Ea a necesitat o muncă încordată ș! migă
loasă de ani îndelungați, care a tosi Încunu
nată de o victorie minunată, — crearea unor 
metode tini de studiere a structurii interne 
a substanțelor complexe. Savenților sovie
tici Ie revine un mare merit în aceasta.

Lucrările lui G. S. Jdanov sunt de o 
mare importantă pentru știința chimică și 
industria chimică sovietică. Prin analiza 
structurală cu ajutorul razelor Roentgen 
savanțll sovietici au descoperit legile legă
turilor chimice ale comoușilor simpli și 
complexi, au corectat formulele chimire a’e 
multor substanțe, au stabilit structuri ato
mice precise. In prezent avem .^portretele 
■atomice” ale unei serii de substanțe com
plexe, sintetizate și obținute pentru prima 
oară în Uniunea Sovietică — ale minere
ului artificial anosovit, ale carburel de 61- 
liciu, care se utilizează oa material abraziv, 
a’e diverșilor compuși metalo-organlcl și 
ale materialelor de care are nevoie electro 
șl radio tehnica și ale multor alte substanțe 
cu proprietăți prețioase.

Schimbarea structurii materiateior com
plexe ia temperaturi joase Drezlr.tă un mire 
interes pentru știință și industrie. In labora
torul lui G S. Jdanov acest fenomen ee 
studiază cu succes. Pentru aceasta savanți- 
lor li s’a instalat un dispoz’tiv specia! de fo
tografiere cu raze Roentgen la temperaturi 
joase și au fost găsite metodele analizei 
Roentgen a substanțelor care la temperatu
rile obișnuite se află în stare lichidă, ca de 
exemplu apa. mercurul, etc

Analiza structurii interne cu ajutorul ra
zelor Roentgen, care ne permite să pătrun
dem in adâncul materiei. dă savanți’cv so
vietici un mijloc pentru crearea de noi sub
stanțe și materiale cu proprietăți minunate 
nemaicunoscuta încă.

(Din „Comsomolscaia Pravda')

S'au aprins luminile
De multă vreme doreau țăranii muncitori 

din comuna Chișada, raionul Timișoara, să 
albă lumină electrică în comună, dar lu
crurile s’au întâmplat pe neașteptate.

Intr’o zi la sfatul popular, s’a aflat că și 
aci se vor începe lucrările de electrificare. 
Țăranii muncitor! vedeau parcă uEțele lu
minate ale satului iar becurile electrice li
cărind la ferestrele caselor. N'au trecut 
multe zile, și visurile lor au prins viata.

Mai întâi a venit o echipă de tineri mun
citori dela întreprinderea „E'.ectromoniaj" 
din Timișoara. Ei au montat linia de înaltă 
tensiune împreună cu transformatorul și 
cutia de distribuție. Apoi lucrar e au fost 
continuate de o echipă de instalatori dela 
I.R.C.L.T.

Oricare dintre fete ar putea spune acelaș 
lucru. Credeau că eu dat de o muncă tihnită, 
cum erau obișnuite de acasă. Iat-o de pildă 
pe Ambrozie Florica. O tată cuminte, pe care 
mulți o socotesc chiar frumușică, deși are un 
nas puțin coroiat. La urma urmei Insă, asta 
n’are nicio legătură cu treburile noastre. 
Cum spuneam, ea povestește că este orfană 
șl a fost crescută de către o bunică. Munceau 
la câmp, pe lângă casă, se străduiau să-și 
ducă traiul cum s’o putea. O zi se asemăna 
cu cealaltă și toate erau la fel de monotone. 
Dar bunicuța, săraca, a murit și Florica a 
trebuit să-și caute un câștig și un rost în 
viață.

Când a auzit că va fi angajată ca îngriji
toare de păsări, și-a spus : — Am avut și ml 
găini. Știu eu. Nu e mare bătaie de cap cu 
ele. Iată o meserie liniștită, care mi se po
trivește.

De cum a intrat însă în secția avicolă a 
gospodăriei de stat „Vasile Roaită” din Ghe- 
răiești, regiunea Bacău, s’a oprit locului 
lângă poartă. In jur plutea un zgomot con
fuz. oa șl cum toate vrăbiile din lume ar fi 
vertlt să ciripească la urechile ei. S’a lămurit 
de Îndată că acesta este glasul „tineretului 
și bătrâneitului avicol" care nu se sfieșle 
să-și ceară drepturile în gura mare, de dimi
neața și până seara. Atunci a priceput ea că 
aici e de lucru, nu glumă. De atunci au în
ceput și grijile și a încetat liniștea.

întâi, Florica a trebuit să deprindă năra
vul păsărilor și felul cum să se poarte cu ele. 
Căci aici trebuie să .te iporți cu atenție. Nu ai 
deaface cu' niște simple păsări, cum în
tâlnești mai in fiecare curte țărănească. Nici
decum. Aici păsările au în primul rând o 
personalitate a lor, ca și un om, star zice, 
fiecare are prins de picioruș un inel pe 
care este marcat un număr. Acesta ar fi actul 
lor de identitate. Dar nu numai atât. Găini
le au la birou și o fișă în care se trece 
dacă și cum și-au îndeplinit norma de pro
ducere a ouălor. Dar ce, credeți că-i joacă ?

Și cum vă ziceam, așa au început grijile 
care au devenit parte integrantă din viața 
Floricâi ca și a celorlalți tovarăși din 
gospodărie. Câte lucțuri noi nta aflat aici 
fata noastră ? Ea a îhvățat de pildă ca puii 
nou născuți trebue ținuți la o temperatură de 
30 grade și apoi, pe măsură ce trec câte 2—3 
zile, trebue scăzută temperatura cu cate un 
grad, fără,să mal vorbim de nenorocirea ce 
se poate întâmpla dacă tiu e menținută tem
peratura necesară la incubator adică la clo- 
citoarea electrică. A mai învățat fața că puii 
trebue hrăniți des, că trebuie să li se dea 
apă cam din jumătate în jumătate de oră și

„Scânteia tineretului"
f ag. 2-a 20 ianuarie 1954

Viată nouă în Regiunea Autonomă Maghiară

Țăranii muncitori din sat rra s’au mulțu
mit doar să privească desfășurarea lucrări
lor, ci au dat un prețios ajutor echipelor de 
muncitori. Mulț; dintre e: au muncit volun
tar fie la săparea gropilor, fie la căratul 
stâlpilor sau la plantarea lor. Dintre e;, 
utemiștii Drăgan Soare, Lugojan Titus, Fe- 
rariu Ionel, Olaru Leonte, Began Ilie, 
Jiv;i Nicolae și Cocioabă Dima s’au eviden- 
ț at prin munca însuflețită pe care au de
pus-o.

Roadele muncii au fost culese curând. 
Mai întâi, becul electric a fost aprins la 
căminul cultural, Iar cu câteva zile în urmă, 
in Întreg satul.

Corespondent, 
DORU TAMAȘ

Odiosul regim burghezo-moșieresc a 
semănat ani dearândul vrajbă șl neînțe
legere între minoritățile naționale din 
țara noastră și poporul român.

Astăzi, ca expresie a politicii juste a 
partidului și guvernului, Constituția ga
rantează drepturi și libertăți egale oa
menilor muncii de otice naționalitate. 
Înființarea Regiunii Autonome Maghiare 
în ținutul din sud-estul Ardealului oglin
dește condițiile de deplină dezvoltare și 
înflorire socială și culturală pe care regi
mul nostru le oferă minorităților națio
nale.

Astăzi pretutindeni în Regiunea Auto
nomă Maghiară, ca și pe întreg cuprinsul 
țării, pulsează viața nouă, cresc fabrici, 
iau ființă gospodării colective, înflorește 
arta și cultura.

Despre aceasta vorbesc șl știrile de mai 
jos, transmise de corespondentul „Scân
teii tineretului” pentru Regiunea Auto

nomă Maghiară, PINTEA ALEXANDRU.

Produse de larg consum 
din resurse locale

Muncitorii din fabricile șl cooperativele 
meșteșugărești, din industria alimentară șl 
textilă, pătrunși de conștiința înaltă a da
toriei patriotice, luptă să îndeplinească cu 
cinste programul măsurilor economice ela
borat de plenara lărgită a C.C, al P.M.R. 
din 19—20 august 1953.

Această sarcină a găsit un viu răsunet șl 
în inimile oamenilor muncii din Regiunea 
Autonomă Magni ară.

— Pentru a satisface nevoile crescânde 
ale populației, trebuie să furnizăm cât mai 
multa produse de larg consum, să dăm 
scumpei noastre patrii cât mai multe pro
duse trainice și de bună calitate — aceasta 
este lozinca colectivului nostru — ne-a spus 
stahanovista Szabo Maria dela fabrica „Pe- 
tofi Sandor” din Tg. Mureș.

La fabrica de conserve din Mureșeni de 
pildă până la sfârșitul lunii decembrie a 

' anului trecut s’au fabricat peste plan 280.000 
kg. marmeladă, 300.000 kg. fructe uscate, 
14.000 kg. bulion In sticle, 2000 kg. 6irop de 
fructe și altele.

La combinatul de industrie locală „Lazăr 
Odon” din Tg. Mureș au fost Înființate în 
ultima vreme noi fabrici de biscuiți, țesăto- 

' rie. împletituri și altele. In ultima vreme 
combiratul a produs peste plan 850 basmale 
cam 1000 m. stofă colorată pentru rochii, 800 
hăinuțe pentru copii, 2000 bucăți vase din 
lut combinat cu argilă refractară și altele.

Folosind resursele locale, colectivul orga- 
-:zat ei comerciale locale ..Alimentara” din 

i Regiunea Autonomă Maghiară desfășoară o 
activitate crescândă In vederea intensificării 
anrovizk nării oamenilor muncii. Astfel dela 
20 a;gust 1953 încoace planul de achiziții 
din res trse’e loca’e a fost depăși- în pro- 

‘ pv.ie de 40 — 50 la sută. Unitățile comer- 
I .-laie din raionul Odorhei au pregătit prin 

• l-< r?a fructelor de pădu-e cu 15.000 litri 
sirop de smetxă, mure și afine și 10.000 kg. 
gem din aceleași fructe, mal mult decât 

I prevedea planul.
In gospodăriile anexe ale Întreprinderilor, 

'.ntasi-id resursele locale pentru hrănirea a- 
nimalekir s’a reușit să se mărească numărul 

dela 200 la aproape 400. Deasemenl 
: s’au luat măsuri ca numărul existent de 40 
• familii de albine sâ fie sporit la 80.

In industria forestieră, la fabrica de mo- 
i bile „Stmo Geza” d:n Tg. Mureș. Ia com- 

binatul forestier din Reghin și fabricile de’a 
Lunca Bradului din raionul Toolița, la Între
prinderea „Ludovic Minschi” și in alte în
treprinderi din regiune au luat ființă In 
u'tima vreme, folosind ca materie primă 
materiale din resursele locale, noi secții 
pentru fabricarea articolelor de larg consum.

Toată grija pentru sănătatea 
oamenilor muncii

Zeci de case de nașteri și sanatorii, nume
roase spitale, sute de policlinici, cabinete 
dentare și stațiuni antiepidemice stau ia 
dispoziția oamenilor muncii din Regiunea 
Autonomă Maghiară. Număr.ul centrelor sani
tare a sporit față de situația din timpul do
minației burghezo-moșlerești cu peste 1200.

Rețeaua antituberculoasă a cunoscut aci 
în anii regimului democrat-popular o pu
ternică desvoltare. Astfel, pe când înainte 
de 1944 în cuprinsul regiunii exista doar un 
singur spital cu secție ftiziologică, în pre
zent numărul spitalelor de specialitate și a 
secțiilor ftiziologice a crescut la 10. Pe lângă 
acestea mai funcționează în regiune 14 ser
vicii de control, 2 preventoril T.B.C., un 
centru de micro-radiologie.

Ocrotirea mamei și a copilului constitue 
deasemeni o preocupare de seamă Există

Noi instituții culturale și de învățământ se dezvoltă pe cu
prinsul Regiunii Autonome Maghiare, lată in fotografie, clădi
rea Institutului Medico-Farmaceutlc din Tg. Mureș, unde învață 
in limba maternă nentimărați studenți care vor deveni cadre 
medicale de nădejde înzestrate cu o pregătire superioară.

azi în regiune un număr de 12 spitale cu 
secții ginecologice. Pe când în trecut nu 
exista nicio casă de naștere în mediul rural, 
astăzi există aproape 60.

De înltăți sanitare specializate în pedia
trie nici nu se pomenea sub regimul bur
ghezo-moșieresc prin aceste părți ale țării. 
In prezent în Regiunea Autonomă Maghiară 
funcționează 10 spitale cu secții Infantile, 
7 policlinici și 10 dispensare pentru copii, 
aproape 30 de creșe, 18 cabinete de consul
tații pentru copii, 34 cabinete școlare și al
tele.

Locuitorii satelor și orașelor din regiune 
6lmt din viața de toate zilele .marea grijă 
a partidului și guvernului pentru viața și 
sănătatea lor.

Focare de cultură
In aceste zile friguroase de iarnă, seară 

de seară, ferestre'e mari ale clădirii căminu
lui cultural din comuna Ditrău, raionul Mier
curea Ciuc. sunt luminate puternic până noap
tea târziu

Aici se desfășoară o vie activitate.
In cele nu mai puțin de 26 încăperi’ 

ale căminului cultural funcționează- o biblio
tecă cu câteva mii de volume, o sală de lec
tură, o sală pentru ascultat muzică la ra
dio, 3 echipe de teatru, 3 echipe de dansuri, 
un cor, un curs agro-zootehnie, un curs de 
inițiere la șah și altele. Zilnic zeci de țărani 
muncitori români și maghiari intră în clă
direa căminului cultural, citesc, discuta, as
cultă conferințe sau muzică, joacă șah sau 
vizionează spectacole date de echipele artis
tice de amatori.

In timpul iernii, echipele artistice de pe 
lângă caninele culturale din Regiu
nea Autonoma Maghiara. au o bo
gată activitate. In multe sate este primită 
cu bucurie echipa artistică a căminului cul
tural din Lucriu, raionul Reghin. Ea și-a 
câșt:gat o meritată stimă pentru activitatea 
intensă, pentru programele artistice bogate 
și variate pe care le prezintă.

Piesa „Cuscrii Gherghinei", o serie de 
scenete comice, dansurile prezentate ca și 
cântecele, s’au bucurat de un binemeritat 
succes în fața spectatorilor. Spectacolele 
prezentate de echipa de teatru, dansuri și cor 
a căminului cultural din Lucriu au constituit 
totodată și un minunat prilej de strângere a 
legăturilor dintre locuitorii satelor vecine, 
români și maghiari, de schimb de experiență 
în ceeace privește activitatea lor Culturală.

O mare atenție se acordă in această peri
oadă muncii cu cartea, Bibliotecile căminelor

culturale din Regiunea Autonomă Maghiară 
cuprind circa 100.000 volume.

Cu 75 la suta a sporit numărul cititorilor 
bibliotecii din comuna Călimăneștl. raionul 
Sângeorgiu de Pădure în luna decembrie 1953 
față de luna octombrie. Peste 80 de cursuri 
de alfabetizare funcționează în acelaș timp 
pe lângă căminele culturale.

In cuprinsul Regiunii Autonome Maghiare 
sunt multe cămine culturale înzestrate cu 
aparate cinematografice proprii.

Pe lângă căminele culturale din Sântana, 
Curteni și alte sate, funcționează stații de 

radioficare. In mai fie
care casă din aceste 
comune există astăzi 
difuzoare sau aparate 
de radio. Stațiile de 
radioficare difuzează 
zilnic știri despre pro
blemele locale ale țăra
nilor muncitori, lecții 
și conferințe agrozoo
tehnice, programe cul
turale date de echipele 
căminelor din satele 
respective precum și 
alte emisiuni.

In comunele Joseni, 
Vosloveni, Sângeor
giu de Mureș, Gălă- 
țeni. Band, Nicolești, 
Giba și alte zeci și 
sute de sate și comune 
de pe întinsul Regiunii 
Autonome Maghiare, 
cele peste 480 de cămi
ne culturale, au deve
nit adevărate focare de 
cultură, centre de edu
care a maselor, de în
tărire a frăției dintre 
țăranii muncitori ro
mâni și maghiari.

Pentru gloria sportivă a patriei
In orașul Tg. Mureș, activitatea sportivă 

a luat tn anii regimului democrat-popular 
un avânt deosebit. Dela cei 200 de sportivi 
înregistrați în anul 1945 sta ajuns astăzi 
la peste 50 de colective sportive bine or
ganizate care cuprind aproape 10.000 de 
sportivi. Pentru a asigura condiții corespun
zătoare practicării diferitelor ramuri spor
tive, s’au construit șl amenajat .zeci de te
renuri și baze de soort. Tg. Mureș a primit 
de curând o nouă și modernă bază sportivă : 
hipodromul orașului. Deasemeni au fost con
fecționate meri cantități de materiale și echi
pament sportiv.

In regiune, numărul bazelor sportive puse 
la îndemâna oamenilor muncii se ridică azi 
la aproape 800. Cele peste 450 colective spor
tive din Regiunea Autonomă Maghiară au 
până acum laolaltă peste zeci de mii de mem
bri — muncitori, țărani muncitori, Intelec
tuali, elevi și studenți.

O dezvoltare necunoscută nână acum 
a luat-o activitatea sportivă la sate. 
Aici au luat ființă peste 200 colective spor
tive înzestrate cu materiale și echipament 
sportiv, s’au construit și amenajat zeci de 
stadioane tip „Colhoznic" și baze sportive. 
Sute de instructori sportivi îndrumă șl ajută 
astăzi activitatea snortivă în satele regiunii. 
Sunt cunoscuți acum în întreaga țară spor
tivii din comunele Crăciuneșli, Chilier. [bă
nești, FTia, M'ercurea Niraj, Band și altele. 
Ei au ocupat locuri de frunte in finalele pe 
țară ale spartachiadel satelor.

Masele de tineri și tinere participă cu 
insuilețire ia pregătirea și trecerea normelor 
Complexului G.M.A. Dintre sportivii Regiunii 
Autonome Maghiare s’au ridicat în ultimii ani 
elemente de valoare care fac parte din 
diferita reprezentative ale țării șl care par
ticipând le concursurile Internaționale cu 
apărat cu oinhte gloria sportivă a patriei, 
înotătorul Carol Meder, maestru al sportului 
șl campion al țării, maestra sportului Zoldi 
Aranea din reprezentativa RPR de baschet, 
cunoscutul patinator Maver Alexandru, ho- 
cheiștli echipei ,.Avântul” Miercurea-Ciuc, 
fostă campioană a țării și alți zeci de spor
tivi, sunț doar câteva exemple în acest 
sens.

Construcțiile 
gospodăriei noastre

Asigurarea unei producții mărite în seș* 
torul zootehnic, mărirea numărului de anta 
male sunt probleme legate de condițiile în 
care trăiesc animalele și păsările.

Legea privitoare la măsurile pentru _dezvota 
tarea creșterii anir/alelor, în arii 1954-1956, 
în R.P.R. subliniază că, o cauză care duce 
la îmbolnăvirea animalelor și păsărilor, pu
nând în pericol dezvoltarea și croșterea anta 
matelor tinere este neastgurarea unor ‘adă
posturi bine amenajate. Noi am ținut seamă 
de acest lucru atunci când am început să dez
voltăm sectorul zootehnic, luând măsuri ca, 
odată cu asigurarea tiranei, să asigurăm ani
malelor și adăposturile necesare. Prevederile 
planului de producție a! sectorului zootehnic 
pe anul 1954 ne pun în față sarcini și mal 
mari în direcția dezvoltării construcțiilor.

Dacă la sfârșitul anului 1953 gospodăria a 
totalizat un număr de 70 porri, 525 ol. 66 
cai, 29 boi și 160 de păsări , în anul 1954, 
după cum ne-am propus în pianul de produc
ție, intenționăm să ajungem 'a 800 de oi, 76 
de cai, aproape 300 de păsări 100 de porci și 
20 de stupi. Deasemenea, vom înființa o fer
mă de vaci mulgătoare care va cuprinde deo
camdată un număr de 20 capete.

Pentru a asigura adăposturi suficiente a- 
cestor animale, vom construi în anul 1954 un 
grajd pentru 50 de vaci, o magazie pentru 
depozitarea furajelor, două porumbare cu o 
capacitate de 10 vagoane și vom mări saiva
nul de oi și cotețele de porci și păsări.

Deoarece am studiat cu multă chibzuință 
problema construcțiilor pentru sectorul zoo
tehnic am găsit unele posibilități loca’e prea 
țioase pe oare le vom folosi din plin, cu 
scopul de a reduce din cheltuielile bănești 
necesare îndeplinirii acestei sarcini de plan. 
Din creditele bănești primite dela stat ne vom 
cumpăra numai o parte din lemnărie, ciment, 
var, țiglă, etc., deoarece colectiviștii au ho- 
tărît să valorificăm prin cooperativă peste un 
vagon de produse și să primim în schimb 
materiale de construcții.

Ca mână de lucru centru aceste construcții 
îi vom folosi pe colectiviștii meseriași șl pa 
cei care se pricep la construcții, retribuina 
du-i după zilele-muncă lucrate, conform prea 
vederilor statutului model al gospodăriilor 
agricole colective.

Țin să subliniez că, cu sprijinul secției gosa 
podăriei locales sfatului popular raional,cona 
strucțlile sunt proiectate în chip modern. Un 
asemenea adăpost va fl și giajdul de vaci, 
care este prevăzut cu ferestre mari, spațioase 
și geamuri mici de aerisire, cu podele șj ca
nale de scurgere a apei. Animalelor li se vor 
rezerva spații corespunzătoare de hrană șl 
odihnă; în acetaș loc sunt prevăzute magazii 
pentru păstrarea nutrețului pregătit și camere 
pentru depozitarea laptelui, prevăzute cu toi 
utilajul necesar prelucrării laptelui.

In ce privește asigurarea hranei pe timpul 
iernii vom construi cel puțin 2 silozuri mo
derne cu o capacitate totală de peste 20 de 
vagoane.

Acestea sunt perspectivele gospodăriei noas
tre în direcția asigurării și dezvoltării con- 

I strucțiilor necesare creșterii animalelor în 
anul 1954.

MOISE CATĂ
președintele gospodăriei colective 

„Donca Simo”
comuna Platonești, raionul Fetești

In lupta pentru belșugul oamenilor munci»

BUCURIILE MESERIEI
că însăși hrana trebuie să fie bine dozată, 
căci dacă e compusă numai din porumb, pa
sărea se îngrașă dar nu prea dă ouă, pe când 
dacă primește și ovăz, praf de came șl oase, 
praf de scoici, lucerna și altele, se desvoltă 
în condițiile cele mai bune.

Și crede;i că asta e tot? Nu. Sigur că nu. 
Mai trebue schimbat des nisipul, menținută o 
curățenie exemplară în hală și la incubator. 
Și cât nu mai trebue făcut chiar la incuba
tor ? Trebue schimbată din două ir» două 

ore poziția ouălor, ca gălbenușul să nu atin
gă coaja, trebue asigurată umiditatea aeru
lui și o mulțime de alte lucruri. După cum se 
vede, griji destule.

— O „gamă” de vitamină, zice Florica, 
mândră de cunoștințele ei, adică a milioana 
parte dintr’un gram și tot are Importantă 
pentru creșterea păsărilor.

Iată deci că fata noastră, care a învățat 
și carte la gospodărie, și-a schimbat complect 
părerile formate acasă în privința creșterii 
animalelor, ba a ajuns să creadă sincer că 
atenția față de animalele domestice trebue 
sâ fie invers proporțională cu mărimea aces
tora. Așa crede ea și pace !

Și nu merge să neglijezi vreuna din în
datoririle care-ți revin. Știe Ambrozie critica 
primită de Tâhăcaru Aurica dela ute>mista 
Harasmiuc Ana, măcar că sunt prietene, când 
aceasta a uitat să dea la timp praf de sângs 
și apă la pui. După ce a „săpunit-o" bine. 
Harasmiuc,Ana i-a zis cu o seriozitate plțnă 
de importanță, ridicând un deget și imitând 
vorbele și tonul șefului secției :

— Nu uita fetijo, că noi aici transformăm 
cerealele în producția de carne și de ouă 
necesară poporului.

N’a mai fost nevoie de observații pentru 
niciuna din cele două iete. Și-au înțeles sar
cinile. Ba intr’o seară, nu de mult, când șu
șoteau ca de obicei tatr’un colț, Florica i-a 
spus Aurlcăi:

— Știi tare m’am deprins cu puișorii. îna
inte tni-era frică să mă bag între ei, când 
le dădeam de mâncare, să nu-i calc în pi
cioare. Acum nu-mi mal e frică. M’am 
obișnuit cu ei și ei cu mine. Așa de mult mă 
bucur când ii văd venind după hrană, de în
dată ce bat ușurel in troacă 1

★

Până acum am vorbit despre grijile zilnice 
ele tinerelor avlcultoare, griji cunoscute șl 
pe care ele le au în vedere. Dar există și 
altele, neprevăzute, așa numitele „spaime". 
Iată că odată s’a întrerupt curentul electric 
la incubator pentru patru ore. Se putea în
tâmpla ca puii ce trebuiau să iasă din cele

36.000 de ouă să moară înainte de a se 
naște. Și totuși n'au murit. S’a telefonat la 
uzina electrică și s’a văzut că acolo nu se 
aflase . încă pricina stricăciunii. Nădejdea 
era deci numai in oamenii gospodăriei. Și 
nădejdea n’a fost înșelată. Acești oameni nu 
și-au pierdut cumpătul, au carat repede, cu 
trudă, vase grele cu apă fierbinte, au ridicat 
astfel temperatura din incubator cu ajutorul 
vaporilor calzi și au salvat 'încărcătura de 
ouă.

Altădată, primăvara, din cauză că n'au 
primit la timp furajul necesar, n’aveau ce să 
dea de mâncare păsărilor. Harnicii avicultori 
n’au vrut însă să se împace cu ideia că vor 
pierde avutul prețios al poporului. Ce credeți 
că au făcut ? Au pornit o vânătoare turbată 
de cărăbuși. Să fi văzut ce avânt a luat în
trecerea între fetele noastre la scuturatul po
milor și culegerea acestor gângănii care 
s’au dovedit pe neașteptate a fi atât de 
folositoare, hrană de icioasă pentru norodul 
păsăresc. Cel mai abitir lovea cu prăjina in 
crengile copacilor, Petrica Ungureanu, de al 
fi zis ca bate vreun șugubăț care râde de ea 
că nu vrea să meargă la învățătură sau a- 
plică corecția meritată promisă unui cetă
țean pe care-1 știe ea că umblă cu vorbe 
uritp Și bagă zânzanie intre oameni. Căci 
fata aceasta, care e în stare să plângă 
când se prăpădește un pui și care iubește 
până într'atâta micile vietăți, încât n’a lă
sat-o sufletul să plece nici în concediu, e 
foarte aprigă când e vorba de dreptate și de 
„obraz", cum se spune. Nu aș sfătui pe ni
meni să i se pună împotrivă in asemenea 
momente. Cât despre chestia cu învățătura, 
sunt convins că o să-și schimbe părerea ta 
această privință.

★
— Așa e munca noastră spun fetele când 

îmi povestesc despre toate acestea. Mai sunt 
și niște zile când uităm de calificarea noas- 
stră, nu mai suntem electricieni, operatori, 
tehnicieni, ci devenim cu toții personal sani
tar care ajută la vaccinarea armatei de mii 
de păsări. Și nu ajunge atât. Trebuie să știi 
să joci și teatru cu păsările, să le păcălești.

— Cum așa. să le păcălești ?
— Uite așa. Este o metodă sovietică. Ca 

Siă prelungim „ziua de muncă” a pasărilor, 
ca să le facem să fie mai mult timp treze, să 
mănânce mai mult și să ouă mal mult, le 
aprindem lumina dimineața cu două ore mal 
devreme și le-o stingem seara cu două ore 
mai târziu. Să le vezi ce caraghioase sunt,

mai ales dimineața, când își închipuie eă 
tatr’adevăr sta luminat afară și Încep să 
scurme nisipul și să mănânce.

Ascult ce-mi povestesc fetele șt mă gân
desc: Dacă așa stau lucrurile nici vorba ceea 
„se culcă odată cu găinile” nu mai e chiar 
așa de ocară ca pe vremuri.

Ca să fim drepți, trebuie să spunem însă 
că grijile despre care vorbeam cresc ale, dar 
și scad. De multe greutăți i-a scutit pe a- 
vicultori acum, incubatorul produs pentru 
prima oară in țara noastră la uzinele „Semă
nătoarea” din București care are o capaci
tate de 6 ori m<ai mare decât cele austriace 
sau americane și costă de vreo 7 ori mai 
puțin.

— ȘI acest aparat, spune electricianul sta- 
hanovist Saul Manea, ținând în mână un 
fel de iucărie complicată, ne apără de multe 
spaime.

Ceeace mi s’a părut mie jucărie, e de fapt 
un regulator cu mercur care menține în mod 
automat temperatura constantă în incubator, 
și despre care tovarășul Manea a „uitat", 
din modestie, să-mi spună că a fost construi! 
cu contribuția lui de preț.

Toate acestea, plus strădania oamenilor 
despre care a mai fost vorba a făcut ca gos
podăria sa poată da cu peste 20 de pui mai 
mult decât este planificat pentru fiecare 
sută de ouă.

*
lata dar câte probleme se pun aici. Și 

acesle fete îndrăgostite de meseria lor, ie 
rezolvă cu bucurie. Nu-i vorbă, ele mai 
au și alte bucurii pe care le afli mai greu 
dar le afli până la urmă. Una din ele ar fi 
câștigul Avkultoarele care muncesc cii fâr- 
guiniă, câștigă bine. Fruntașa în producte 
Harasmiuc Ana. care merge cu pași siguri 
spre cucerirea titlului de stahanovista, a câș
tigat intr’o lună chiar 1 200 de lei.

O altă bucurie sunt reuniunile dela fabrica 
„Partizanul", la care fetele se duc adesea. 

Merge acolo șl timida de Ambrozie Florics 
Numai că ea. stâ tot timoul pe scaun- șl 
zâmbește încurcată. Nu știe să danseze.

— Lasă, mă asigură fetele, o învățăm noi 
și pe „ghemănașul” ăsta să joace.

Sunt și unele necazuri care vor trece ele 
desigur, dar deocamdată există. Unul ar fi 
acela că vreo câteva fete nu sunt utemiste 
șl ar dori mult să devină. Organizația de 
bază U.T.M. a gospodăriei rămâne însă cam 
surdă la această cerere a lor. Și ar fi »i 
altele. Acum « Iarnă, e frig, trebuie să tal

lemne afară și nu-i ușor. Dar nu-1 nimic. Le 
răzbim ne toate cu vremea spun ele.

Așa trăiesc și muncesc aceste fete care 
țl-au ales o asemenea profesie, numai aparent 
liniștită. Deși în povestirea noastră intervin 
atât de des cuvinte ca „griji", „neliniște” 
„spaimă” nici nu trebuie, să credem că ele 
trăiesc într’o necontenită stare de alarmă. Nu, 
faptul că ele folosesc aceste cuvinte, dove
dește numai câtă dragoste au pentru avutul 
care le-a fost încredințat, cât de atente sunt 
în tot ceeace fac, spre a asigura productivita
tea maximă a gospodăriei lor și un mini
mum de pierderi.

Ele își iube.se meseria și o socotesc foarte 
frumoasă și de mândrie. Să vedeți ce s’a în
tâmplat în urmă cu câtva timp cu vechea noa
stră cunoștință. Ambrozie Fiorice. A apucat-o 
dorul de casă ; fără să ceară voie a plecat 
și a lipsit câteva zile. S’a întors în Gheră- 
iești, dar nu s’a m3i dus la lucru. Ii era ru
șine să dea ochii cu tovarășii dela gospodărie 
care aveau dreptate să-i zică multe cuvinte 
de ceartă, fiindcă a plecat neînvoită și și-a 
lăsat munca baltă, încurcând treburile. S’a 
gândit chiar să se ducă la o fabrică. Dar nu 
putea. Se vede că inima ei rămăsese lângă 
fete și lângă puișorii ei scumpi. Auzea 
parcă tot timpul ciripitul miilor de păsări, 
ca in prima zi a venirii sale în gospodărie și 
le vedea cioculețele înălțându-se spre ea după 
mâncare. Șe plimba pe furiș pe lângă gar
durile secției și căuta să prindă svonul. atât 
de drag dinăuntru. Așa a Întâlnit-o într’o z: 
șeful secției avicole. S’a uitat în ochii ei șl 
i-^ înțeles tot zbuciumul. I-a spus doar 
atât:

— Mâine să vii la lucru.
★

Când am plecat de’a gospodărie, fetele dis
cutau tocmai între ele. pregâtindu-se pentru 
ședința in care avea să se prelucreze 
Legea privitoare la măsurile pentru dezvol
tarea creșteri! animalelor, în anii 1954-1956. 
Auzindu-le cum propuneau diverse măsuri 
practice pentru îmbunătățirea muncii, cineva 
s’ar mira poate de faptul că se vorbește atât 
de înflăcărat despre probleme atât de pro
zaice. despre creșterea păsărilor. Intrebați-ie 
însă pe aceste fete, de ispravă și ele vă vor 
spune cu cuvinte nemeșteșugite acelaș lucru 
ca și îndrăznețul savant sovietic din filmul 
„Puterea cea mare" :..... este poezie, nu pro
ză. A da oamenilor muncii zeci de mii oe 
kilograme de carne gustoasă și hrănitoare, 
a vedea copiii din creșe și studenții, muncito
rii și ostașii, sătui și bucuroși, este poezie și 
nu proză”.

Deeceea îndrăznesc și eu să socotesc că 
munca lor plină de griji este un vejs din 
marele poam pentru belșugul omului munci
tor, pentru fericirea lui, pe care-l scrie zi de 
zi partidul nostru.

B. DUMITRESCU
Corespondent al „Scânteii tineretului” 

pentru regiunea Bacău

Duminică în sat
Țăranii muncitori din comuna Macrea, re

giunea Arad, îndrăgesc mult căminul cul
tural. Ei s’au obișnu t ca în fiecare dumi
nică la fel ca și în alte zil'e, să se adune la 
cămin și să asiste la manifestările cultu
rale organizate cu regularitate. Le este drag 
căminul, pentrucă îi ajută să risipească în
tunericul în care amar de vreme i-au ținut 
stăpânii de ieri ai țării.

Tinerii țărani muncitori din Macrea sunt 
bucuroși când prezintă un program artistic 
pe scena căminului. Și pentru a merita în
crederea țăranilor muncitori care participă 
în număr tot mai mare Ia aceste manifes
tări, ei se pregătesc ou multă grijă și cu 
perseverență.

Căminul1 cultural primește șl oaspeți. Asta 
fel, în urmă cu câtva timp, pe scena cămi
nului cultural au apărut tineri elevi al unei 
școli de planoriști. Viitorii aviatori sportivi 
au prezentat un bogat program artistic, com
pus din recitări, cântece etc. Mult succes a 
avut dialogul „Cui îi vinzi tu" care arată 
avantajele valorificării produselor agricole 
prin cooperativă.

Țăranii muncitori au răspl'ătlt cu bogate 
aplauze strădania tinerilor elevi, bucuroși că 
au petrecut in mod plăcut șl folositor și 
această duminică.

Pentru reușita programului artistic elevii 
au depus multă sârguință, evidențiindu-se în 
mod deosebit Durau Florian, Petre luliu, 
Ion Nistor, Costea Viorel, Alexandru An- 
ghel șl alții.

Corespondent
GHEORGHE BURDUF

Cărți apărute 
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590 pag. — 24,87 lei (cartonat).
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236 pag. — 17,55 lei,
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630 pag. - 44,38 lei.
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361 pag. - 26,24 Iei.

B. FELDMAN: Sudarea electrică.
168 pag. — 6,65 let
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Viola U. T. M.

Au devenit utemiștî
’ In organizația de pionieri din școala noas
tră în care activăm de câțiva ani, am avut 
de multe ori prilejul să muncim și împreună 
cu utemiștli. Urmărind mai îndeaproape mo
dul în care el își îndeplinesc sarcinile organi
zatei, am simțit și noi dorința de a face 
parte din rândurile Uniunii Tineretului Mtn- 
cltor, de a purta cât ma.i curând titlul de 
utemiste. Și timpul a trecut pe nesimțite. In- 
tr'o zi, stând de vorbă cu tovarășa instruc
toare, am discutat și despre primirea noastră 
în U.T.M. Ea ne-a spus că nu-i suficient nu
mai să dorim a deveni utemiste, ci trebue să 
ne pregătim zl de zi pentru aceasia. De 
atunci am căutat să ne pregătim cât mai 
bine lecțiile, să fim disciplinate în timpul 
orelor și să ajutăm pe elevele mai slabe la 
învățătură. In acelaș timp, noi am căutat să 
cunoaștem și prevederile Statutului U.T.M.

De neuitat vor rămâne zi'ele în care îm
preună cu alți pionieri studiam articol cu 
articol Statutul U.T.M. în camera noastră de 
pionieri. Cu toții ne străduiam să înțelegem 
tot ce scria acolo și așteptam cu nerăbdare 
ziua când vom fi chemați să îndeplinim pre
vederile Statutului.

Dar a sosit și ziua mult dorită în care adu
narea generală a utemiștilor a discutat cere
rile noastre de a deveni utem'ste. După ce 
r.e-am făcut verba] autobiografia și am răs
puns la unele întrebări care ni s’au pus. ute- 
miștil s’au înscris la discuții. Multi dintre el 
ne-au criticat pentru unele lipsuri, iar apoi 
adunarea generala a votat in unaniml’are 
primirea noastră în U.T.M.

Peste câteva zile am primit și carnetele de 
U.T3L, pe care ne-am angajat să le purtam 
cu cinste, dovedind prin munca noastră de 
zl cu zJ, că n’am înșelat încrederea tovarăși
lor, că merităm să facem parte din organi
zația revoluționara de tineret din patria noa
stră.

Noi învățăm Ia școala pedagogică din 
Turnu Măgurele în care ne pregă' m pentru 
a educa mâine copii ai oamenilor munc t - 
țara noastră. De foarte multe cri atunci când 
avem unele greutăți în munca de îr-• -â 
sau Ln activitatea de organizație, si—; od ’.a

piept, aproape de inimă, carnetul de membru 
al organizației comuniste de tineret din țara 

înfrângem parcă cu mai multănoastră, le 
ușurință.

Corespondente
MARIETA BARBU 

șl ALEXANDRA SURUGIU

Pionierii 
Florea-Ion, 
ria, elevi a] școlii de 7 ani din comuna Uda 
de Jos, raionul Vede^ și-au dus mai întotdea
una la hun sfârșit sarcinile în cadrul organi
zației de pionier’. Paladoiu Ioana, de pildă, 
în calitate de conducătoare a detașamentului 
nr. 1 a obținut rezultate bune in muncă pen- 
trucă s’a străduit sâ ac'. v zeze majoritatea 
pionierilor din detașament. Barbu Ileana din 
coiect’vul de conducere al detașamentului, a 
muncit deasemeni cu nwlt suflet. Succese în
semnate în muncă au obținut șl ce lai;i pin- 
n eri. Pentru munca depusa in cadrul organi
zației de piomeri ș: pentru rezultatele bune 
obținute Ia mvâțătură. acest: elevi au fost pri
miți in U.T.M., fctr’o adunare generală a 
organizației de bază. Acum, e muncesc eu 
multă d'agoște *n cadrul orgarlzațiri de baza 
U.T.M. Uri d n e:. -u deveni: de
pionier:, și rez?i’ta:e’e muncii Ier sunt dintre 
cele ma; rodnice.

Corespcodert
FLORICA GEORGESCU

Barbu Florea, Georgescu Maria, 
Paladoiti Ioana și Cristescu Ma-

: ins 
tor s

ADELA CORCM

Tși construiesc 
locuințe individuale 

apropierea șoselei 
ridică clădirile u- 
de muncitori dela 
țesătoria „Donca 

1

Pe un teren viran în 
Fundeni din Capitală, se 
nui nou cartier. Peste 40 
fabrica „Metaloglobus”,
Sirno” și a’.te întreprinderi din raionul 
Mai își construesc aici locuințe Individuale 
pe baza creditelor acordate de stat pe ter
men lung.

Lucrările au fost începute anul trecut și 
vor' fi terminate anul acesta.

Pentru amplasarea locuințelor, sfatul popu
lar raional a acordat fiecărui muncitor o su
prafață de 3-50—450 m.p. teren, care permite 
locatarilor să-și amenajeze în afară de curte, 
o mică grădină de legume și zarzavat, pomi 
fructiferi și flori.

Pentru construcția caselor, muncitorii pri
mes-: un sprijin însemnat din partea între
prinderilor. La fabrica „Metaloglobus" ca și 
Ia țesătoria „Donca Si mo" au fost asigt ra
te mijloacele necesare transportării materia
lelor. Totodată, conducerile întreprinderilor 
ți comitetele de întreprindere au ajutat pe 
muncitori sa-ți procure materialul de cons
true] le. Ca ermere a acestui fapt. Ia tnejori- 
titea ioculr'.ekc lucrările au fost executate 
pâr.ă ta «--nceriț. iar la cele 12 locuințe ale 
ntur<ttr .?c dela fabrica „Metalogtobus" 
a; fost instalate ți acoperișurile.

Lx---*;el* sunt cnr-struite după recesltă- 
t le muncitorilor. Unde m câte două came
re. hocitirie. cântară, baie ș p:vr.i;ă, iac 
altele^ale muncitor For ca farr.Jii mai r:w- 
T-as*. au câte 3 camere și depend toșele nece
sare.

Aaz! acesta, alt: tncnr•tort dtu tntreprir»- 
deri e rasicuSul 1 Mat !j: îrr constra! atei 
Cm tete SrritxtdueJ» Sfatul pxr:Tir raîmal 
a ț: dăstrit-j’.: păr.ă ama peste 90 terenuri 
or-*-:.-r arunr'.i cura n făcut cemt de 
eerri»-. t crtettel.r pecri*- toeririei

Un fruntaș de seamă al Partidului Comunist
Mși al Statului

In seara zilei de 18 ianuarie 1954 a în
cetat din viață, după o boală lungă și 
grea Matvei Feodorovici Șchiriatov, unul 
din oei mai vechi activiști ai Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, luptător plin 
de abnegație pentru cauza măreață a comu
nismului, membru al Comitetului 
P.C.U.S., președintele Comitetului 
lui de partid de pe lângă C.C. 
al P.C.U.S., membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S.

Matvei Feodorovici s’a născut 
în anu! 1883 dintr’o familie de 
țărani săraci. Din tinerețe el a 
trecut prin școala grea a vieții 
la început în sat. apoi in oraș 
ca munci tor croitor.

In anul 1906. M. F. Șchiria
tov intră în Partidul Comunist 
și desfășoară o intensă activi
tate de partid în rândul mun
citorilor din confecții. Poliția 
țaristă îl supraveghează îndea
proape oe tânărul bolșevic ș‘ln 
anul 1909 ÎI arestează. Pus 
liberia te. tovarășul Schi 
se dedică din i 
vcluționare 
partid In < 
din Mosco’

In a 
tează <

Sovietic

Cen’ral al 
Controlu-

In ajunul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, M. F. Șchiriatov se 
afla la Tuia unde activa ca reprezentant al 
organizației bolșevice în Comitetul Executiv 
al Sovietului de deputați ai muncitorilor din 
Tuia. In zilele Revoluției din Octombrie, el 
a fost membru al Comitetului militar revolu
ționar din Tuia.

F. Șchiriatov
epurarea cadrelor de partid. La cel de af 
Xl-lea Congres al partidului, tovarășul Șchla 
riatov a prezentat raportul cu privire la re* 
zultatele epurării. La acest Congres, el a 
fost ales membru al Comisiei Centrale de 
Control, 
membru 
Control.

Dim anul 1923 M F. Șchiriatov este 
Prezidiului Comisiei Centrale da«al

an

Ț 
ă

v

e.r ri tos-arîșri Șcb.irietov a fost
■tes amnuar a! CcmuMului Central al aindl* 

iîor «itn industria de confecții, 
easeraenea muncă de partid 
1 Cocuitetarlui orășenesc de 
cosa. In anul 1920. el este 

hEateî Llr.runii muncitorilor din 
ți membru al Co
dai Moscova. In 

riatov trece fn muncă 
al partidului unde eon- 
• pentru verificarea șt

Și ei vor contribui la radioficarea patriei noastre
încă dela 5acep: 

cerea 
Nr. 25 din Bucoreș: 
tetul organizației de bază U.T-M. au dove
dit o preocupare permanentă față de orga
nizarea în bure «ondițiunl a activii:: : ex- 
trașcotare a elevilor.

Cunoscând bine marea însemnătate ce o 
«u cercurile ne materii in cultivarea drzgcs- 
terl elevilor față de meserie. în adâncirea și 
cristalizarea cunoștii.e r căpătate la -?ree 
de curs teoretic ți practic, in șr - i au 
create mal multe cercuri de acest fel la care 
elevii participă cu tusufletăre. Uual dâatoe 
acestea este ș: cercul re ra : : -'re 
elevi din arul III-A, al crreui re-> - ••• 
este tovarășul maistru Gri; Bercu. De’a 
constituire ln cadru! cercului se des'ășoa-â 
o activitate intensă și atrăgătoare. La 
ședințele de cerc ce au toc în se la labo
ratorului de radio, frumos amenajată ți În
zestrată cu majoritatea utilajului necesar, 
elevii discută lucruri atrăgătoare șt interesan
te. Aici el au posibilitatea sâ lege ș mat 
mult m-jr.ca de învățământ teoretic ca •<*.:- 
■ritatea lor practică, să lâmurezscă proble
mele cele mai importante rămase neclare ta 
timpul cursului.

In ultimul timp elevii au dîreutat la șe
dințele cercului teme ca : ..?- • —i-
torilor de medie frec e-ți ’ntr un apa-at ce 
radio”, la propunerea elevului Zavera H ș: 
„Roiul plăcuțelor ce c? ec l? într’o Ismcă 
de joasă frecvență șl cum fure;:- nează fie
care plăcuță în parte”, la prepunerea Iui 
Axente Anghel. Și asemenea exemple ce 
teme propuse de elevi și discutate în ședin
țele cercului se mai pot da încă multe c ~ 
ar fi: „Principiul de funcționare a’, celulei

ti anului școlar. condu-
Școlii Profesionale Electro’ehr.ice 

in colaborare cu comi-

*’e! c
25 W.

erjrt
r-. a * to’*t*«>
M ți «

pe M. F.
Comis’ei

Tovarășul Șchiriatov a fost a* 
Ies <în repetate rânduri membrii 
al Comitetului Central Executiv 
al U.R.S.S. și al Comitetului 
Central Executiv Unional.

Congresul al XVII-lea al 
Partidului Comunist el Uni
unii Sovietice îl alege 
Șchiriatov membli al
Controlului de partid de pe lân
gă C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S, 
La cel de al XVlII-îea Congres 
al Partidului, tovarășul Șchir a- 
tov a fost ales membru al Co
mitetului Central al Partidului. 
Din anul 1939 până în anul 1952, 
el a deținut funcția de vicepre
ședinte al Comisiei Controlului 
de Partid de pe lângă C.C. al 
P.C. (b) al U.R.S.S. La cel de 
al XlX-lea Congres al P.C.U.S.^ 
tovarășul Șchiriatov a fost a- 
les membru al C.C. al P.C.U.S. 
și confirmat președinte al Co
mitetului Controlului de partid 
de pe lângă C.C. al P.C.U.S.

Tovarășul Șchiriatov a fost 
deputat al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., deputat al Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R., deputat al 
Sovietului orășenesc Moscova. 
Pentru meritele sale remarca
bile fată de Patrie, Matvei Fe-< 
odorovici Șchiriatov a fost de
corat cu trei Ordine Lenin și cu 
medalii ale Uniunii Sovietice.

Moartea a smuls din rândiM 
rile noastre pe Matvei Feodo 
rovicî Șchiriatov, un comunist 
ferm și dârz, un fruntaș de 
seamă el Partidului Comunist 
și al Statului Sovietic, a cărui 
viață luminoasă este un 
exemplu de slujirepllnă de devoa 
lament a partidului și poporului 

aproape o jumătate de secol de

tm j 
arini

♦ *

A trecut , _ _ , . ____ _______ ,
când tovarășul Șchiriatov a pășit pe calea 
re . ■ . -nară a luptei pentru cauza poporului, 
e ne- nit un luptător neînfricat al marelui 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice. Iin- 
rreu-’ă cu partidul, el a parcurs un drum lung 
șl g-rios dedicându-și toate forțele poporul 
lui său, măreței Patrii Sovietice, cauzei con- 
st":'-.: comunismului In țara noastră. Oae 
—vor păstra întotdeauna îrt 
i '■ mrrri» 'uminoasă a lui Matvei Feo- 
dorovici Șchiriatov.tosr ae

'ut,; «ci
4’^ <

krt rjre. hă * «3 4
IrV’e t.

Txxâ Ml*bl seorr
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Din partea Comisiei pentru organizarea funeraliilor

tovarășului Matvei Feodorovici Șchiriatov
.MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS trans

mise :
5 '■ ul ea cne’-saffoțit al toverăști- 

- M r Șchiriatov a fost depus în Sala Co- 
Joanelcr din Casa Sindicatelor.

Pentru a aduce un ultim omagiu lui M. F. 
Șchiriatov, accesul publicului a fost stabilit 
la 19 ianuarie, între orele 14 și 22.

Ziua funerallUor va fi enunțată ul
terior.

Produse de larg consum pentru oamenii muncii

«x
Ti.

ef

altare, oroducănd tot rr 
arg consum ic vederea r 

-1- de trai al ce 
neastă nert-.ada. volum 

de l.rg consum a fc 
de 120 Ia sută fașă < 
ori mai mare decât
lacalâ a realizat an

Se

trărtii affjrsre«orz--:
eterii ce

Ir acu; 1953. i: 
a hat o mare d*. 
mubte usarfcri de 
dvi' : coati.Tr* t 
<e ir orcesc. Ir. i
yocorjri Kărfurikr 
realizat te praptoț»* 
plan, fiind de oouă 
anal 1962. Industria 
trecut 59 sortiment* 
cccsom. ajmigiadu-s 

--r de 195 de 
deed* uol sunt: 171.784 confecțiuni șt tex- 
■ e d >- ■=. 19.178 perechi de încălțăminte

biți e’esi școală car* wr să «ievlr 
aievâ-aj radfofonițti, da-kl să contrlbu 
ca tor* forțele Ia redtoficarea crașehr 
satelor patriei soastr*.

FLORICA TOPALA

fii ferită, 137,6 tone de conserve de legume și 
semi
ru'e ți semi toaletă, 3,1 milioane lame de 
ras. 22,6 tone de articole metalice presate, 
*42 tone de articole casnice diferite din 
tablă, etc.

>o$?rve de pește, 31,5 tone săpun de

Industria locală a Capitalei s’a 1" 
crin nci unită;i producătoare de mărfuri de 
larg consum ca-e produc mușamale, esențe 
alimertare, vaosee diferite, cploranți ali
mentari, săruri de potasiu din valorificarea 
ceaușei colectate, frânghii, plăpumi, jucării 
din deșeuri de lemn, etc.

Venind 'r. sprijinul construcțiilor de .10- 
r.ț > individuale pentru muncitori, industria 

Ireală din Capitală a produs 54 de milioane 
cărămizi presate arse.

In urma hotărlrilor plenarei lărgite a C.C. 
al P.M.R. din august 1953, Sfatul Popular 
al Capitalei a luat o serie de măsuri tebnico- 
orga.nlzatocice pentru mărirea producției 
mărfurilor de larg consum și îmbunătățirea 
calității produselor. Astfel, în cursul trimes
trului IV, s’au dat peste plan mărfuri de 
larg consum în valoare de peste 5.500.000 
lei, realizându-se 35 de noi sortimente ce-

lărglt rute de consumatori, printre care 14.800 di
ferite articole de confecții și textile, 12.500 
duzini de nasturi din scoici, 3.740 de perechi 
ghetuțe pentru copii, 4,6 tone articole de 
menaj din tablă, 5,3 tone cremă de ghete, 
165.000 globuri pentru pomul de iarnă, etc.

In anul 1954. industria locală din Bucu
rești se va dezvolta și mai mult, iar măr
furile de larg consum produse de unitățile 
ei, vor reprezenta 56 la sută din volumul 
total al producției marfă. Anul acesta, indus
tria locală va produce peste 30 de sortimente 
noi, dintre care 12 chiar în cursul primului 
trimestru. Printre acestea sunt: prize elec
trice șl pahare pliante din bachelltă, mașini 
de gătit cu combustibil gazos, bidoane de 
untură, râzători din tablă cositorită, săpun 
de toaletă, răcitoare, arzătoare pentru- ara
gaz și altele. Se vor înființa deasemeni noi 
unități și secții producătoare. (Agerpres).

V. I. LENIN „Opere", volumul 24
Era în noaptea de 3 aprilie a anului 1917, 

anul care avea să constitue un punct de 
cotitură în istoria întregii omeniri. Petro- 
gredul era în fierbere. O mare de oameni 
stătea masată în fața gării finlandeze. Orele 
treceau și oamenii — muncitori, soldați, 
marinari — nu se urneau din loc. Intr’un târ
ziu, un tren opri in gară. Peste piață domni 
un moment tacerea adâncă, apoi uratele ră
sunară în șuvoi neinkeru.pt. Brațe vânjoase 
de truditori purtau un om pe care toți ii pri
veau cu dragoste. Era Lenin, care se Întor
cea dintr’un lung exil.

Depe un automobil blindat Lenin rosti un 
discurs, primul după mu!ț: ani, în oare- 
chemă masele să înceapă bătălia pentru vic
toria revoluției socialiste. Cuvintele „Tră
iască revoluția socialistă !“ cu cace Lenin 
încheie discursul său făcură ocolul întinsei 
Rusii, făcură ocolul lumii înttegi însetată de 
dreptate socială.

In zi'ele acelea, începea o nouă etapă în 
lupta proletariatului rus pentru izbânda re
voluției socialiste. Perioada aceasta era o 
perioadă de uriașă activitate revoluționară 
a partidului pentru lămurirea maselor șl 
izolarea lor de partidele burgheze. In acest 
scop un rol uriaș l-au avut numeroasele lu
crări ale lui Lenin. — discursuri, rapoarte, 
articole — elaborate între lunile aprilie-iu- 
nie 1917 —, lucrări strânse în volumul 24 
al Onerelor sale. In aceste lucrări Lenîn 
a explicat cu o deosebită profunzime și clari
tate cele mai importante evenimente ale vieții 
politice interne și externe din acea perioadă: 
problema războiului, atitudinea față de Gu
vernul provizoriu, rolul Sovietelor, că;le 
rezolvării problemei agrare și a problemei 
naționale. Un deosebit interes prezintă cu
vântările și rezoluțiile leniniste la Conferința 
orășenească a organizației Petrograd și ia 
Conferința a șaptea generală (din aprilie) a 
P.M.S.D. (b) din Rusia.

Volumul 24 al Operelor lui V. I. Lenin 
cuprinde Tezele din aprilie, în care marele 
conducător proletar a elaborat căile trecerii 
dela revoluția burghezo-democratică la revo
luția socialistă. Deasemeni, volumul conține 
lucrări ca „Scrisori cu privire la tactică", 
„Sarcinile proletariatului în revoluția noas
tră" și „Partidele politice din Rusia și sar-

Recenzie

emile proletariatului", !■> eare sunt ders’ci- 
tate ideile cuprinse ri Teaele du apr: te.

In articolul de față căuta să prezen
tăm unele aspecte ale problemei treceri; dela 
revoluția borgbeao-deăxmtica la revoluția 
aocialistă, așa cum surit ele oe indite în vo
lumul 24 al Operelor lai Lotri ți anume: 
caracterul revoluției februarie 1917, sa-- 
cînile ce au revenit uroleter.r.lșl parti
dului său în nooa situat e istorică creată 
<ie revoluția burgnezo-democratica. problema 
alianței clasei mur.c-tozre cu țărăr.imea. le
gătura cu masele, etc.

I.

Lucrările lui Lerti-ț din perioada aprllla- 
iunie 1917 constitue un înalt model de apli
care creatoare a marxismului. Ler.in a dove
dit că tezele marxismului nu trebuesc pri
vite ca niște dogme. Marxismul erte o știin
ță vie, iar datoria marxiștior este ^ie a o 
aplica cu fidelitate, păstrând neatinsă esența 
ei, ia condițiile specifice ale momentului dat, 
de a o îmbogăți necontenit prin generaliza
rea experienței de lupta a proletariatului și 
a partidului său.

Lenin a dezvăluit că odată cu 
secolului al XlX-lei s: începutul 
XX. aipitalismul a Intrat intr’un 
diu — imperialismul. Cu aceasta. 
,,pașnică" de dezvoltare a capitalismului s’a 
încheiat. Caracterul parazitar si muribund 
ai imperialismului duce la coacerea condiții
lor necesare desfășurării victorioase a revo
luției proletare. Concentrarea producției și 
capitalului, formarea m-'nopoiurilor, dom na
ția capitalului financiar, exportul crescând 
de capital, reîmpărțirea sfere'or de influență 
și a teritoriului lumii prin războaie imperia
liste, slăbesc continuu sistemul capitalist și 
duc la ascuțirea la maximum a contradicții
lor capitaFsmu’.ui. Deaceea imperialismul re
prezintă ajunul revoluției proletare.

înțelegerea noilor realități istorice l-a 
condus oe Lenin la elaborarea unor teze 
care au îmbogățit tezaurul marxismului. 
Bazându-se pe legea dezvoltării politice și 
economice inegale a statelor capitaliste în 
imperialism, Lenin a descoperit posibilita
tea victoriei revoluției socialiste, la în
ceput, într’o singură țară și anume acolo 
unde contradicțil'e imperialismului se manl-

sfârșitul 
secolului 
nou sta- 
perioada

rma lor cea mai violentă. Până 
la Lenin marxiștii credeau că victoria socia
lismului este posibila simultan în toate ță
rile. Lenin a arătat că această teză își 
pierde valabilitatea in condițiile imperialis
mului și că singura teză justă este aceea 
duna care exista deplina posibilitate ca so
cialismul să învingă la început într’o sin
gură țară seu in câteva țâri, ca frontul im
perialismului să fie rupt acolo unde el e<te 
mai sab. Această teză a fost categoric rea- 
f:rmată de Lenin la Conferința a șaptea ge- 
nerală (din aprilie) a P.M.S.D.(b) din Ru
sia, in cuvântul de încheiere la „Raportul a- 
supra momentului actual" Ea a avut o în
semnătate practică revoluționară uriașă nu 
numai pentru proletariatul rus, ci și pentru 

tara 
alții 
v le

mișcarea muncitorească mondială. In 
noastră, oportuniști ca Gherea și 
negau cu înverșunare posibilitatea 
torlei revoluției socialiste în România, înain
te ca socialismul să fi biruit în țările capi
taliste dezvoltate din Occident. Congresul al 
\- ea al P.C.R. a stabilit însă că în lanțul 
imperialist, România constitue una din veri
gile slabe și ca lupta revoluționară a clasei 
muncitoare are depline șanse de reușită.

Încă în lucrarea sa „Două tactici ale so
cial -democrației în revoluția democratică", 
Lenin a arătat că proletariatul trebue să joa
ce rolul de hegemon în revoluția burghezo- 
democratică deoarece este cea mai înaintată 
ș- singura clasă consecvent revoluționai â. 
singura clasă interesată în victoria deplină a 
revoluției. In noul stadiu al capitalismului 
— imperialismul, rolul burgheziei este un rol 
reacționar, trădător, astfel încât proletariatul 
nu se poate alinia sub steagul de luptă al a- 
cesteia. Lenin a învățat proletariatul că vic- 

revoluției burghezo-democratice nu 
să constitue un scop în sine pentru 
lui, că el trebue să conducă mal de- 
masele exploatate și asuprite și

toria 
poate 
lupta 
parte 
înfăptuiască victoria revoluției socialiste.

In februarie 1917 e avut loc în Rusia re
voluția burghezo-democratică. Victoria aces
tei revoluții a fost posibilă deoarece pro
letariatul a fost hegemonul ei și a reușit să 
atragă după sine cele mai largi mase ale 
poporului muncitor. Victoria revoluției din 
februarie e însemnat răsturnarea celui mal 
odios dușman al poporului rus: absolu

să

Rusia 
socia-

tismul țarist. Revoluția din februarie 1917 
e avut ca rezultat trecerea puterii din mâi
nile moșierimii iobăgiste in mâinile burghe
zei. Pentru burghezie, odată cu cucerirea 
puterii, revoluția a luat sfârșit. Proletariatul 
insă nu era interesat in înlocuirea unei 
case de exploatatori cu alta, ci în lichidarea 
definitivă a dominației claselor exploatatoare.

In ..Despre sarcinile proletariatului în 
actuala revoluție", Lenin scria după vic
toria revoluției burghezo-democratice din 
februarie 1917 că ..trăsătura specifică a 
momentului de față în Rusia constă în tre
cerea dela prima etapă a revoluției — etapă 
care, din cauza grSdu'lui insuficient de con
știință și de organizare a proletariatului, a 
predat burgheziei puterea — la a doua 
etapă a ei. care trebue să dea puterea în 
mâinile proletariatului și ale păturilor sărace 
ale țărănimii" (pag. 4 ).

Lenin a combătut cu toată energia poziția 
dușmănoasă a lui Camenev, Rîcov, Piatacov 
și altor oportuniști care declarau că 
nu este încă. coaptă pentru revoluția 
listă

Curând după sosirea la Petrograd 
expune celebrele saie ,,Teze din aprilie" cu 
privire la trecerea dela revoluția burghezo- 
democratică la revoluția socialistă, teze caie 
fundamentau în mod științific sarcinile ime
diate ale proletariatului revoluționar. Lenin 
preconiza în domeniul economic : națio
nalizarea tuturor pământurilor din țară, cele 
moșierești fiind confiscate; contopirea ime
diată a tuturor băncilor într’o singură bancă 
națională și punerea ei sub control'll Soviet 
telor de deputați ai muncitorilor; introdu
cerea controlului Soviete! >r asupra produc
ției sociale și repartiției produselor. In dome
niul politic. Lemn arăta necesitatea trecerii 
dela republica parlamentară la republica So
vietelor.

Studiind și dezvoltând creator experiența 
Comunei din Paris din 1871 și a revoluției 
ruse din 1905. Lenin a ajuns la concluzia că 
Sovietele de deputați ai muncitorilor, țărani
lor și soldați’or constiluie singura formă po
sibilă de guvern revoluționar, că republica 
Sovietelor este cea mai nimerită formă de 
stat a dictaturii proletariatului. Lenin era pe 
deplin convins că Sovietele, născute din ini
țiativa creatoare a maselor muncitoare, sunt 
pe deplin capabile să îndeplinească această 
misiune istorică.

Sovietele reprezentau pentru masele munci
toare puterea de «M cea mal democratică 
cu putlntă, ele erau capaMle să deschidă 

un larg câmp de acțiune inițiativei crea
toare a celor mulți. Prin Soviete masele 
căoătau pentru prima oară posibilitatea de a 
conduce in mod nemijlocit statul. Deaceea 
Lenin a considerat că revenirea la republica 
parlamentară ar fi constituit un pas înapoi.

Ca urmare a revoluției din februarie în 
Rusia exista o dualitate a puterii, adică două 
forțe sociale își exercitau deopotrivă dicta
tura. Pe de o parte burghezia își exercita 
dictatura prin intermediul Guvernului pro
vizoriu, iar pe de altă parte existau Sovie
tele de deputați ai muncitorilor, soidațiior șl 
țăranilor, organe ale dictaturii proletariatu
lui și țărănimii.

O asemenea dualitate nu putea dăinui 
mult timp. Una din cele două puteri trebuia 
lichidată. In „Schiță de articol sau cuvân
tare în apărarea Tezelor din aprilie", Lenin 
scria : „Noi trebue, cu pricepere, cu precau
ție, prin luminarea minț'lor să ducem prole
tariatul și țărănimea săracă, înainte dela 
dualitatea puterii la puterea dejllnă a So
vietelor de deputați .ai muncitorilor.." (p. 14).

Sub conducerea lui Lenln partidul comu
niștilor a dus o intensă muncă de lămurire 
a maselor muncitoare și de pregătire a lor 
îiv vederea răsturnării Guvernului Provizoriu.

Desfășurarea evenimentelor dovedise lim
pede că proletariatul nu va putea să preia 
puterea decât cu ajutorul baionetelor. Dea
ceea, partidul s’a orientat în direcția pre
gătirii insurecției armate. Lupta armată a 
a celor ce muncesc, condusă și organizată de 
bolșevici a izbândit în zilele lui Octombrie. 
Revoluția victorioasă din Octombrie, a dus la 
înlăturarea dela putere a burgheziei, la in
staurarea dictaturii proletariatului. Revolu
ția din Octombrie a dat posibilitatea po
poarelor Rusiei țariste ca, primele în istorie, 
să pășească ia construirea societății socia
liste, societate în care este lichidată ex. 
ploatarea omului de către om. Revoluția 
din Octombrie a însemnat o cotitură în is
toria omenirii, deschizând în fața celor ex
ploatați și oprimați de pretutindeni perspec
tiva victoriei socialismului.

Prin tezele sale cu privire la trecerea dela 
revoluția burghezo-democratică la revoluția 
socialistă Lenin a pus o puternică armă în 
mâne partidelor comuniste șf muncitorești 
din lumea întreagă. Pornind dela diversita
tea condițiilor specifice diferitelor țări tn 
trecerea dela revoluția burghezo-democratică 

la revoluția socialistă, partidele comunista 
și muncitorești au aplicat creator învățătura 
leninistă.

Congresul al V-lea al P.C.R. ținut în a- 
dâncă ilegalitate, î,n anul 1932, a clarificat 
caracterul revoluției în țara noastră, tară 
cu un capitalism slab dezvoltat și cu puter
nice rămășițe feudale. Congresul a demas
cat teza „neolobăgistă" a lui Gherea după 
care în România trebuia deabia să se înfăp
tuiască revoluția burghezo-democratică, re-> 
voluție în care, după spusele oportuniștilor, 
rolul de hegemon urma să-l joace burghezia. 
Această teză urmărea să oprească avântul 
mișcării revoluționare din țara noastră și să 
transforme proletariatul intr’un apendice al 
burgheziei. O altă teorie la fel de primejdi
oasă pe care Congresul a demascat-o a fost 
teza stângistă după care România s’ar fi 
aflat în mod nemijlocit în fața revoluției 
socialiste.

Congresul, studiind raporturile de clasă 
din tara noastră, a stabilit că România se 
află în fata desăvârșirii revoluției burghezo- 
democratice. Aceasta însemna că revoluția 
trebue să înfăptuiască o seamă de transfor
mări sociale, pe care burghezia, aflată deja 
într’o odioasă coaliție cu moșierimea, nu nu
mai că era incapabilă să le săvârșească, dar 
dimpotrivă li se opunea din răsputeri. In fața 
proletariatului stătea sarcina de a conduce 
lupta pentru desăvârșirea revoluției burghe
zo-democratice și în alianță cu țărănimea 
muncitoare, să treacă la înfăptuirea revolu
tei socialiste.

Revoluția democrat-populară din țara noas
tră s’a desfășurat în noile condiții istorice de 
după cel de al doilea război mondial, în 
urma eliberării României de către Armatele 
Sovietice și a schimbării raportului de 
forțe pe plan in-tennațional în favoarea sch 
ciclismului. Călăuzindu-se de învățătura le-J 
ninistă ș] aplicând-o creator, potrivit noilor 
condiții istorice, partidul clasei noastre mun
citoare a condus lupta pentru desfășurarea 
revoluției democrat-populare în trecerea dela 
etapa desăvârșirii revoluției burghezo-demo- 

(continuare în pagina 4-a)
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Popoarele cinstesc memoria marelui Lenin
MOSCOVA 19 (Agerpres).
Lâ 18 Ianuarie, în raioanele Moscovei 

eu avut loc ședințe solemne de doliu 
consacrate comemorării a 30 de ani de'.a 
moartea lui Vladiim.tr Ilici Lenin, marele în
temeietor al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, creatorul Statului Socialist, con
ducătorul și învățătorul oamenilor muncii 
din întreaga lume.

La clubul ..Noghin" s’au adunat sute de 
reprezentanți ai oamenilor muncii, al orga
nizațiilor de partid, sovietice și de masă din 
raionul Krasnogvardeisk din Moscova.
P. G. Moskatov, președintele Comisiei cen
trale de revizie a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a prezentat raportul pe 
tema ..30 de ani fără Lenin, pe drumul le
ninist".

La ședința solemnă de doliu e reprezen
tanților oamenilor muncii din raionul Le
ningrad raportul a fost prezeniat de I. V. Ka
pitonov, secrelar al ComitetulLi orășenesc 
Moscova al P.C.U.S.

La 18 ianuarie au avut loc deasemenea 
ședințe solemne de doliu ale reprezentanți
lor oamenilor muncii, a'.e organizațiilor de 
partid, sovietice și de masă din raioanele 
Sverdlovsk și Komintern din Moscova.

★

La 18 ianuarie, la Academia de Științe a 
U.R.S.S. a avut loc o sesiune științifică a 
Secției științelor'sociale a Academiei, con
sacrată celei de a 30-a aniversări a morții 
lui Vladimir Ilici Lenin. La sesiune au luat

parte aproximativ 500 de persoane — isto
rici, filosofi, economiști, oameni de litere, 
juriști.

Deschizând ședința, Alexandr Nesmeia- 
nov, președintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., a rostit un cuvânt introductiv.

In cadrul acestei sesiuni au fost citite 
rapoartele: „Lenin — corifeu al marxismu
lui creator", „Lenin — teoretician al co
munismului științific", „Importanța operei 
lui V. I. Lenin „LUzvoltarea capitalismu
lui în Rusia" pentru știința istorică".

★

PEKIN 19 (Agerpres). — CHINA NOUA 
transmite: Poporul chinez face pregătiri in 
vederea comemorării a 30 de ani dela moar
tea marelui Lenin. In zilele de doliu, în nu
meroase orașe ale Chinei vor avea loc «- 
dunăiri în cadrul cărora vor fi prezentate 
referate despre viata și activitatea lui V. I. 
Lenin cel mai mare om al epocii noastre, 
luptător înflăcărat pentru libertatea. și feri
cirea omenirii muncitoare.

In clădirea Bibliotecii centrale din Pekin 
se va deschide la 21 ianuarie o'expoziție de 
fotomontaje înfățișând diferite etape din 
viața lui V. I. Lenin.

Presa chineză publică numeroase articole 
și reporta:e despre V. I. Lenin sorise de 
autori sovietici și chinezi Revista „Ciiungo- 
ținnian", organ al Comitetului Central a.1 
Noii Uniuni democrate a tineretu ui chinez, 
publică amintirile unui participant la cel de 
al 3-lea Congres al Comsomolului despre cu

vântarea rostită de V. I. Lenin la acest Con
gres. Alte ziare și reviste publică deaseme- 
nea articole despre V. I Lenin, despre viața 
și activitatea lui, despre învățătura atot
biruitoare a leninismului.

★

PRAGA 19 (Agerpres). — CETEKA trans
mite :

La clubul ziariștilor cehoslovaci din 
Praga s’a deschis expoziția „Lenin și presa'1 
consacrată comemorării a 30 de ani dela 
moartea lui Vladimir Ilici Lenin.

Expoziția prezintă activitatea revoluțio
nară a lui Vladimir Ilici Lenin, activitatea 
„Iscrei" leniniste și activitatea publicistică 
a lui V. I. Lenin în perioada anilor 1905— 
1911. Totodată ea reflectă rolul lui V. I. 
Lenin în crearea presei bolșevice.

★

SOFIA 19 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Numele lui V. I. Lenin este înconjurat 
cu dragoste în R. P. Bulgaria. Un număr 
tot mai mare de oameni ai muncii dela orașe 
și sate studiază lucrările întemeietorului 
Partidului Comunist și al Statului Sovietic.

După răsturnarea regimului fascist în 
Bulgaria a început editarea în mari tiraje a 
operelor lui V. I. Lenin în limba bulgară. In 
anii puterii populare, unele opere ale lui 
Lenin au fost editate într’un tiraj total dc 
1.112.000 exemplare.

In preajma Conferinței deia Berlin
BERLIN 19 (Agerpres).—Pe întreg cuprin

sul Germaniei occidentale, în sectoarele Ber
linului de vest ca și în orașele Bavariei sau 
Saxonlei de jos, oamenii muncii așteaptă cu 
speranță conferința miniștrilor afacerilor ex
terne ai celor patru mari puteri.

O delegație a tineretului din sectorul ame
rican al Berlinului a înmânat senatului din 
Berlinul occidental o scrisoare de protest îm
potriva măsurilor de remiutarizare luate de 
guvernul dela Bonn.

l.n legătură cu apropiata conferință a celor 
patru mari puteri, scrisoarea exprimă dorința 
tinerilor vestgermani ca această conferință să 
fie încununată de succes. „Sperăm că veți face 
tot posibilul pentru a sprijini conferința celor 
patru mari puteri. Vrem să dispară însfârșit 
granițele dintre sectoare și să trăim dm nou 
într’o Germanie unită. In ceeace ne privește, 
noi, tinerii vestgermani, vom lupta cu tot ela
nul și entuziasmul nostru tineresc împotriva 
remilitarizării. Totodată, vom sprijini cu ar
doare toate acțiunile menite să ducă la reali
zarea unității Germaniei".

O delegație a șomerilor din Berlinul occi
dental 0 înmânat reprezentanților autorități
lor de ocupație ale celor patru mari puteri 
o scrisoare în care arată că „cei 300.000 șo
meri din Berlinul occidenta'l, care suferă cum
plit de pe urma desmembrării Berlinului și 
Germaniei, așteaptă cu interes și speranță 
conferința cvadripartită".

In ultimele zile, în numeroase întreprinderi 
din Berlinul occidental au avut loc meetin- 
guri și adunări în legătură cu conferința de'.a 
Berlin. In cadrul meetingurilor dela uzinele 
„Zeiss-Ikon", „Mix et Genest", Askania, 
din districtul Schoenburg (sectorul american),

la Lehrter Bahnhof și la întreprinderile Sid- 
nalmeisterei din, Yorkstrasse și Signalwerkc 
din Kotonnenstrășse, muncitorii care au luat 
cuvântul au arătat că in'.reg poporul germ>m 
trebue să sprijine activ conferința dela Berlin 
unde se va discuta problema unității Germa
niei.

Mișcarea în favoarea sprijinirii conferin
ței celcr patru meri puteri a l-uot o am
ploare atât de mare în rândurile populației 
vestgermane, încât până și presa reacționară 
este nevoită să recunoască acest lucru.

Astfel, ziarul „Telegraph", organ al cer
curilor revanșarde vestgermane, publică sub 
titlul „Vizite nedorite11 un articol în care 
recunoaște că „in ultimele zile un număr tot 
mai mare de delegații ale cetățenilor vest
germani vizitează pe membrii parlamentu
lui dela Bonn și ai senatului din Berlin 
spre a le prezenta scrisori și declarații ce
rând sprijinirea confer'nței cvadripartite".

Deasemenea, ziarul „Morgenpost" recunoa
ște că „numeroase delegații ale locuitorilor 
vestberlinezi se prezintă zilnic în fața clă
dirii senatului cerând să fie primiți de pri
marul Berlinului occidental, Schre’ber, pen
tru a-i înmâna scrisori și apeluri cerând par
ticiparea unei delegații « germ-’nilo.r din est 
și din vest la conferința dela Berlin".

*
BERLIN 19 (Agerpres).—Dună cum rela

tează ziarul „Vorwărts", la 17 ianuarie a 
avut loc 1« Eisenach (districtul Erfurt) un 
mare meeting al oamenilor muncii cu pri
lejul apropiatei conferințe de’.a Berlin a mi
niștrilor afacerilor externe ai celor patru pu
teri. La meeting a luat cuvântul Hens Kie- 
fert, președintele Comitetului districtual din

Erfurț .al Frontului național al Germaniei 
democrate. El a declarat printre altele că 
450.000 de cetățeni din districtul Erfurt au 
cerut în scrisori și rezoluții adresate comi
tetului districtual al Frontului național al 
Germaniei democrate să contribue la desfă
șurarea cu succes a conferinței dela Berlin 
a miniștrilor afacerilor externe și la parti
ciparea delegației pe întreaga German e la 
această conferință.

Subliniind dorința unanimă a tuturor for
țelor patriotice din Germania de a împiedica 
transformarea patriei lor în focarul unui nou 
război, Kiefert a declarat că lozinca „Ger
manii în jurul unei singure mese!" „Tratatul 
de pace, iar nu tratatul cu privire la „comu
nitatea defensivă europeană" a devemt astăzi 
cererea imperioasă a tuturor patrioților ger
mani.

★

BERLIN 19 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite :

In legătură cu apropiata conferință dela 
Berlin a miniștrilor afacerilor externe ai ce
lor patru puteri, o serie de fruntași de sea
mă ai vieții publice din Germania occiden- 

' ta’.ă — oameni de știință, scriitori, artiști, 
slujitori ai cultului, au adresat miniștrilor 
afacerilor externe ai Uniunii SovieVce. 
Franței, Marii Britanii și S.U.A. o scrisoare 
în care salută întâlnirea dela Berlin a mi
niștrilor.

Scrisoarea a fost semnată printre alții de 
dr. Ackerknecht, profesor la universitatea 
din Ludwigsburg, de dr. Althauser. profesor 
la universitatea din Munchen, pastorul Mo- 
c.halski și alții.

Semnarea unui acord comercial' 
intre R. P. R. și Egipt

CAIRO, 19 (Agerpres). — La 18 Ianuarie 
a fost semnat la Cairo un acord comercial 
între Republica Populară Română și Egipt.

Potrivit acestui acord, Egiptul va livra 
Republicii Populare Române bumbac, fire de 
bumbac, fosfați, fructe și alte mărfuri. Re
publica Populară Română, la rândul său, va 
livra Egiptului lemn și material lemnos, pe
trol și produse petroliere, produse chimice, 
coloranți și alte mărfuri.--•--
0 delegate economică din R. P. R. 

a sosit la Budapesta
BUDAPESTA 19 (Agerpres). — M.T.I. 

transmite: Duminică 17 ianuarie 1954 a 
sosit la Budapesta o delegație guvernamen
tală română pentru a stabili sarcinile în le
gătură cu acordul de colaborare economică 
ungaro-română. Delegația română este con
dusă de Mihail Florescu, ministrul Indus
triei chimice din Republica Populară Ro
mână. Din delegație fac parte: Mauriciu 
Novac, locțiitor ai ministrului comerțului 
exterior și Gheorghe Covaci, vicepreședinte 
al comitetului de stat a] planificării.--•--

La Varșovia a fost semnat 
Planul Convenției culturale 

dintre R. P. R. și R. P. Polonă
VARȘOVIA 19 (Agerpres). In zilele de 

11—16 ianuarie a.c. s’au desfășurat la 
Varșovia lucrări e Comisiei mixte româno- 
polone pentru elaborarea planului de reali
zare a Convenției de Colaborare culturală 
pe anul 1954. Lucrările s’au desfășurat in- 
tr’o atmosferă cordiială.

Planul Convenției Culturale dintre cele 
două țări pe anul 1954 a fost semnat la 16 
ianuarie.

Din partea română, planul a fost semnat 
de tov. Nlcolae Bellu, locțiitor al Ministru
lui culturii aii Republicii Populare Române, 
din partea polonă de Jan Wilczek, vicemi- 
nistru la Ministerul culturii al Republicii 
Populare Polone. --•--
Sosirea la Moscova a grupului 

de artiști din R.P.R.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 18 ianuarie, lia invitația Mi
nisterului culturii al U.R.S.S. a sosit la 
Moscova un grup de artiști români din care 
fac parte: Constantin Silvestri, Mândru 
Katz, Dagobert Bucholz, Ion Voicu, Magda 
lanculescu și Goia, director adjunct în Mi
nisterul culturii al Republicii Populare Ro
mâne.

La gară oaspeții au fost întâmpinați de 
reprezentanți ai Ministerului culturii al 
U.R.S.S. și ai vieții muzicale din Moscova, 
precum și de membrii ambasadei Republicii 
Populare Române în UR.S.S.

Maeștrii artei române vor rămâne în 
U.R.S.S. trei săptămâni. Ei vor da o serie 
de concerte la Moscova și în alte orașe ale 
Uniunii Sovietice.

Cifre și fapte 
din 5. U. A,
• Revista ,,United Sta

tes News and World Re- 
port** publică un material 
în care se ocupă de efec
tele depresiunii econo
mice din S.U.A. asupra 
milioanelor de muncitori 
americani. „Mii de fami
lii — scrie revista — în
cep să constate că redu
cerea producției indus
triale Ie afectează în mod 
direct și simțitor-.

După cum arată revis
ta. potrivit datelor ofi
ciale, angajările au scă
zut în industrie atingând 
nivelul cel mai redus 
pentru acest sezon înre
gistrat din 1937. In luna 
octombrie, ultima pentru 
care există -date oficiale, 
angajările au scăzut cu 
15% fată de luna ante
rioară.
• Potrivit relatărilor 

președintelui Congresului 
sindicatelor industriale 
(C.I.OJ. Walter Reuther, 
uzinele de utilaj agricol, 
de automobile și altele au 
lucrat în luna octombrie 
cu 237.000 muncitori mai 
puțin decât în primele 
luni ale anului 1953, iar 
după octombrie șomajul 
a crescut și mai mult în 
aceste ramuri industriale. 
Reuther declară că datele 
publicate de guvern cu 
privire la șomaj sunt mal 
mici decât numărul real 
al șomerilor.
• Într’un interview »- 

cordat revistei „United 
States News and World 
Report'4. William White, 
președintele societății fe
roviare „New York Cen
tral System44, una din 
cele mai mari din S.U.A., 
se ocupă de declinul 
transporturilor feroviare. 
Transporturile de mărfuri, 
care reprezintă principala 
sursă de venituri a socie
tății, au scăzut cu a- 
proximativ 9% fată de 
anul 1952.

Geutătile fenomenelor 
de criză apasă asupra 
oamenilor muncii. Nume
roși muncitori feroviari 
au fost concediati, iar al
ții nu lucrează decât câ
teva zile pe săptămână.

Economiștii burghezi, pentru a nu-șl ala^ 
ma stăpânii, afirmă că criza ce se prevede 
pentru 1954 în S.U.A., va aduce o scădere 
8 producției numai cu 20 la sută.

— Se duce 20 la sută!... Restul va re cista oare?...
Desen de EUG. TARU,

Scurte știri

In legătură cu reluarea tratativelor dela Panmunjon
KAISUNG 19 (Agerpres). - CHINA 

NOUA transmite: La 18 ianuarie, delegația 
coreeano-chineză la tratativele preliminare 
cu privire la conferința politică pentru Co
reea a d.at publicității următorul comunicat :

La 18 ianuarie a avut loc cea de a treia 
ședință a ofițerilor de legătură ai celor 
două părți. Nici de data aceasta nu s’a rea
lizat vreun progres datorită poziției nere
zonabile a părții americane care cere modifi
carea proceselor verbale ale tratativel.J pre
liminare precedente ca o condiție pentru 
reluarea tratativelor între cele două părți.

In cadrul acestei ședințe, ofițerul părții 
coreeano-chineze a sublinhat că punctul de 
vedere al părții coreeano-chineze pentru re
luarea necondiționată a tratativelor ține 
seama de realitate și poate duce !a o grab
nică reluare a tratativelor. In vederea reluă
rii imediate a tratativelor, partea coreeano- 
chineză a propus la cele două ședințe prece
dente o anumită dată pentru reluarea lor. 
Partea americană a continuat însă să insiste 
asupra condițiilor de care face să depindă 
reluarea tratativelor și a refuzat să accepte 
fixarea unei date precise. Ca rezultat al a- 
cestei tactici, a spus ofițerul părții coreeano- 
chineze, tratativele nu au putut fi rebate la 
16 ianuarie așa cum propusese partea co

reeano-chineză, lucru pentru care partea co
reeano-chineză nu poate decât să-și exprime- 
regretul.

In continuare, ofițerul părții coreeano-chi
neze a arătat că pentru a putea stărui a- 
supra modificării proceselor verbale ale tra
tativelor anterioare, partea americană a afir
mat în ședința trecută că partea coreeano- 
chineză ar fi introdus în procesele verbale 
ale ședințelor tratativelor preliminare ante
rioare probleme „străine”, „nepotrivite11, „in
acceptabile" „obstrucționiste" și „care dena
turează fondul11. Aceste acuzații sunt cu to
tul neîntemeiate. El a subliniat că toate de
clarațiile părții coreeano-chineze făcute la 
tratativele preliminare precedente s’au re
ferit doar la invitarea unor țări neutre din 
Asia să participe la conferința politică. Dar 
partea americană nu a făcut nicio deosebire 
între aceste țări neutre din Asia și banda 
lui Cian Cal-și din Taiwan.

La ședința din 20 noembrie a tratativelor 
preliminare, partea americană a propus fără 
rușine ca conferința politică să albă loc La 
Madrid unde domnește regimul fascist al 
lui Franco. Consemnarea acestui fapt în pro
cesele verbale se poate oare numi „străina1’, 
„nepotrivită", „inacceptabilă”, „obstrucționis
tă" și „denaturând fondul"?

Ofițerul părții coreeano-chineze a subli
niat că atât la tratativele de armistițiu cât 
și le tratativele preliminare din trecut, fie
care din părți a redactat procese verbale se
parate asupra ședințelor și nu a existat un 
proces verbal comun. De aceea, nu a fost și 
nu este nici în prezent necesară verificarea 
proceselor verbale și unificarea lor. Mai 
mult încă, chiar atunci când s’a ajuns le o 
înțelegere, așa cum a fost în cazul ordinei 
de zi, asupra căreia cele două părți au căzut 
de acord, partea americană s’a considerat 
liberă să nu publice comunicatul Acum, par
tea americană cere modificarea proceselor 
verbale ale tratativelor preliminare anteri
oare. Prin .aceasta, partea americană nu ur
mărește altceva decât să reînvie disputele 
trecute pentru a împiedica reluarea grabni
că a tratativelor între cele două părți. Dacă 
partea americană dorește cu adevărat relua
rea cât mai grabnică a tratativelor, ea nu 
trebue să mai pună condiții prealabile. Par
tea coreeano-chineză cere cu toată hotărîrea 
reluarea imediată a tratativelor între cele 
două părți și propune data de 20 ianuarie 
pentru reluarea tratativelor.

Cu aceasta, ședința a luat sfârșit.

V. L LENIN — „Opere", volumul 24
(Urmare din pag. 3-a)

cratice — revoluția agrară, antifeudală, an- 
tiimperialistă — la înfăptuirea sarcinilor re
voluției socialiste

Evoluția evenimentelor din tara noastră a 
confirmat pe deplin valabilitatea învățăturii 
leniniste despre trecerea dela revoluția bur- 
ghezo-democratică la revoluția socialistă și 
despre rolul conducător al clasei muncitoare 
Ln înfăptuirea aoestor sarcini istorice.

II.
De o uriașă însemnătate este teza lui 

V. I. Lenin după care condiția esențială 
a asigurării vetoriei revoluției socialiste este 
crearea și cimentarea alianței dintre proleta- 
riat și elementele semiproletare dela orașe 
și sate. Lenin a fundamentat științific ideia 
alianței dintre clasa muncitoare și țărănime, 
alianță în care rolul conducător aparține 
clasei muncitoare El a arătat că rolul de 
conducător al proletariatului în revoluția 
burghezo-democirată, in care merge aliat cu 
țărănimea, se transformă în rol de conducător 
în revoluția socialistă în care merge aliat cu 
masele de milioane ale celor ce muncesc și 
6unt exploatați.

Social-democratii de dreapta emiseră teo
ria că odată cu sfârșitul revoluției burgheze, 
masele țărănești, chiar și cele sărace, își 
pierd starea de spirit revoluționară. Lenin 
a nimicit această teorie, arătând că masele 
de bază ale țărănimii sunt interesate în 
victoria revoluției socialiste și că proletaria
tul trebue să le antreneze pe această cale, 
luptând totodată pentru scoaterea lor de sub 
Influența partidelor burgheze

Problema alianței proletariatului cu ță
rănimea muncitoare ocupă un loc central în 
lucrările lui Lenin cuprinse în volumul 24

In articolele „Soldații și pământul11, „«înțe
legerea benevolă» între moșieri și țărani11 și

„Scânteia tineretului*4
Pag. 4-a 20 ianuarie 1954

altele, Lenin arată că, în condițiile de atunci 
ale R'usiei naționalizarea pământului era 
singura cale spre eliberarea țărănimii de 
sub jugul moșieresc. Pe drept cuvânt ma
rele învățător al celor ce muncesc sublinia 
că țăranilor nu le vor ajuta niciun fel de 
„libertăți11 atât timp cât moșierii stăpânesc 
uriașe suprafețe de pămân-t. O înțelegere 
intre moșieri și țărani, intre țăranii înstăriți 
și cei săraci,- nu poate exista. In „Scrisoare- 
deschisă către delegații congresului general 
al deputaților țăranilor din Rusia11, Lenin 
arăta că „Țăranii nu trebue să se încreadă 
în capitaliști și în țăranii bogați (aceștia 
sunt tot capitaliști), ci numai in muncitorii 
dela orașe. Numai în alianță cu ei vor obți
ne țăranii săraci ca și pământul, și căile 
ferate, și băncile, șl fabricile, să treacă în 
proprietatea tuturor celor ce muncesc ; fără 
aceasta numai prin trecerea pământului în 
mâinile popon lui. nu se poate pune capăt 
lipsurilor și mizeriei11 (pag. 369).

Munca de atragere a țărănimii muncitoare 
pe făgașul revoluției a constituit o preocu
pare a partidului clasei muncitoare din țara 
noastră încă din adâncă ilegalitate. Congre
sul a! V-lea al P.C.R. a precizat că printre 
sarcinile desăvârșirii revoluției burghezo-de- 
mocratice in țara noastră stă in primul 
rând aceea a rezolvării definitive și In spirit 
revoluționar a problemei agrare, sarcină ce 
putea fi realizată numai de către proletariat 
în strânsă alianță cu cele mai largi mase 
muncitoare și exploata e.

In perioada imediată după 23 august 
1944 P C R. a dus o intensă activitate pentru 
crearea a i-anței dintre proletarian și țărăni
mea muncitoare. Aceasta a avut drept rezul
tat izolarea partidelor burgheze de masele 
de bază ale țărănimii și consolidarea neîn
cetată a alianței. Sub conducerea clase: 
muncitoare în frunte cu partidul, s’a realizat 
reforma agrară, iar apoi, după lichidarea 
moșierimii ca clasă, s’au dat o serie de pu
ternice lovituri ’ chiaburimii și s’a deschis 
țărănimii muncitoare drumul spre o viață 
mereu mal îmbelșugată. Partidul Muncito
resc Român luptă pentru continua întărire 
a alianței clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare — chezășia construirii victorioa
se a socialismului in patria noastră.

Broșura lui Lenin „Partidele politice din 
Rusia și sarcinile proletariatului11 (pag. 73- 
87), broșură scrisă sub forma unor întrebări 
și răspunsuri, sublinia că singura forță so
cială capabilă să ducă până la capăt sarci
nile revoluționare este proletariatul, iar 
partidul bolșevicilor este singurul partid 
consecvent . revoluționar. Marele strateg al 
revoluției proletare demasca -pe cadeții, so- 
cialiștli-revol-uționari, menșevicii, toate par
tidele burgheze și mic-burgheze, care încer
cau să aducă păturile largi populare sub 
influențe burgheziei. învățătura leninistă 
despre combaterea necruțătoare e tuturor 
dușmanilor revoluției și despre strângerea 
neîntreruptă a legăturilor c-u massele mun
citoare este urmată de toate partidele comu
niste si muncitorești. Comuniștii din țările 
de democrație populară luptă din toate pu 
terile pentru a fi cât mai aproape de mase, 
pentru a cunoaște sufletul lor pentru a le 
mobiliza la lupta pentru împlinirea năzuin
țelor lor cele moi fierbinți. Partidul nostru 
acordă cea mai mare însemnătate strângerii 
legăturilor cu masele ș: combate cu tărie 
izolarea de mase, îngâmfarea și sectarismul

Comuniștilor le este proprie munca răb
dătoare și plină de înțelegere cu oamenii 
muncii, așa cum marele’ Lenin ne a învățat.

*
Lucrările lui Lenin apărute în Opere, vo

lumul 24 sunt scrise în perioada care ia 
sfârșit ia 3 iunie 1917, când are loc primul 
Congres General al Sovietelor In perioada 
următoare partidul bolșevic a trecut la pre
gătirea insurecției armate și a victoriei 
Marii Revoluții Socialiste d»n Octombrie. Des
fășurarea evenimentelor a confirmat în 
întregime tezele leniniste referitoare la căile 
trecerii dela revoluția burghezo-democratlca 
la cea socialistă.

Marea Revoluție Socialistă d.n Octombrie 
a deschis in istorie epoca victoriei revolu
țiilor proletare, epoca construirii socialismu
lui și comunismului. învățătura marelui 
Lenin a devenit un far călăuzitor pentru 
mișcarea revoluționară mondială, pentru 
toți luptătorii cauzei păcii și socialismului.

EDGARD OBERST

Marele succes 
al unui tânăr pianist sovietic 

la Bruxelles
BRUXELLES 19 (Agerpres). — TASS 

transmite: In sala conservatorului din 
Bruxelles a avut loc un concert al pianistu
lui sovietic Evgheni Malinin.

La concert au fost de față : Regina Eli- 
sabeta, ambasadorul U.R.S.S. în Belgia V. 
I. Avilov, membri ai corpului diplomatic și 
numeroși reprezentanți ai opiniei publice 
belgiene. Concertul s’a bucurat 'de un mare 
succes.

Asistența l-a salutat călduros pe tânărul 
pianist sovietic care a executat cu măestrie 
opere ale lui Beethoven, Chopin, Mussorg- 
schi și Scriabin.

Protestul studenților indieni 
împotriva pactului americano-pakistanez

DELHI 19 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

Federația studenților pe întreaga Indie a 
hotărit să declare ziua de 22 ianuarie „Zi de 
protest" împotriva alianței militare dintre 
S.U.A. și Pakistan.

într’o declarație publicată de federație se 
spune că această alianță militară va crea o 
serioasă primejdie pentru pacea Asiei pre
cum și pentru independența nu numai a 
Pakistanului ci și a Indiei. Federația stu
denților pe întreaga Indie cheamă organi
zațiile studențești să se unească în lupta 
pentru pace și libertate.--•--

Puternice 
demonstrații studențești 

in Egipt
CAIRO, 19 (Agerpres). — După cum re

latează ziarul „L’Humanite", cu prilejul co
memorării morții a doi studenți egipteni 
uciși de trupele britanice în 1951, la Cairo 
au avut loc puternice demonstrații antiimpe- 
rialiste la care au participat peste 10.090 
de studenți egipteni. Studenții egipteni au 
cerut evacuarea trupelor engleze de pe teri
toriul Egiptului.

I.n urma ciocnirilor dintre poliție și manl- 
festanți, trei dintre studenți au fost răniți.--•--

O declarație 
a lui Hugh Dalton

LONDRA 19 (Agerpres). — Referindu-«e 
la propunerea Uniunii Sovietice privitoare Ia 
convocarea unei conferințe în cinci cu parti
ciparea Chinei populare. Hugh Dailon. fostul 
ministru de finanțe britanic, a declarat la 
Newfield: ..De indatâ ce situația din Coreea 
va fi lămurită, noi trebue su sprijinim acest 
lucru... Este un fapt că China este o mare 
putere destinată să se conso’ideze și că ac
tualul guvern popular a*e o bază temeinică 
Nu există nici o speranță și n ci o perspec
tivă pentru grupul tot mai m c din Ta van 
ai lui Cian Cai-și. La ce bun atunci să se 
refuze recunoașterea no:i Chine sau partici
parea reprezentanților ei la o conferința?

In ceeace privește reînvierea național smu- 
lui reacționar in Ge-mania occidentală. 
Hugh Dalton a arătat că acesta provoacă o 
mare îngrijorare printre oamenii conștienți 
din Anglia și din restul Europei occidentale.

De îndată ce această forță va F reînfiin
țată. a spus Dalton, conducătorii Germaniei 
occidentale vor dori „să revină Ia politica 
externă germană tradițională pe care o cu
noaștem atât de bine".

a Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a nu
mit pe Boris Fedorovici Podțerov ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în Turcia. 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a eliberat 
pe Alexandr Andreevici Lavriscev din funcția de 
ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Turcia, în legătură cu trecerea sa 
în altă muncă.

A Săptămânalul englez „World News and 
Views'* anunță că în Anglia a apărut traducerea 
în limba engleză a primului volum din Operele 
alese ale lui Mao Țze-dun.

& La 18 ianuarie, a început în Republica De
mocrată Vietnam, Luna prieteniei vietnamezo-so- 
vieto-chineze, care se va desfășura până la 18 fe
bruarie.

Organizată din inițiativa Asociațiilor pentru 
prietenia vietnamezo-sovietică și vietnamezo-chi- 
neză, această Lună a prieteniei are drept scop 
întărirea continuă a solidarității dintre poporul 
vietnamez și popoarele Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Chineze'.

A Ziarul „Friheten44 relatează că la 16 și 17 ia
nuarie a avut loc la Oslo conferința anuală a Par
tidului Comunist din Norvegia.

A La 18 ianuarie a sosit la Moscova o delegație 
franceză în frunte cu Pierre Charpentier, d:recto- 
rul general adjunct. al departamentului politic și 
economic din Ministerul afacerilor externe al Fran
ței, care va participa la ședințele Comisiei mixte 
sovieto-franceze pentru verificarea felului în ca*-e 
se îndenlinește acordul comercial sovieto-francez în
cheiat la 15 iulie 1953, așa cum prevede acordul 
susmenționat.

A După cum anunță agenția Associated Press, 
de câteva zile rețeaua de cale ferată din Eritreea 
este în întregime paralizată, în urma grevei ge
nerale a muncitorilor feroviari care cer majorarea 
salariilor."

A După cum anurifă agenția France Presse, în 
dimineața zilei de 18 ianuarie, vulcanul Merapi de 
pe insula Yava a intrat în erupție. Au fost omo- 
rîte 25 de persoane și rănite alte 66.

A Postul de radio Grecia Liberă anunță că. po
trivit datelor oficiale, în Grecia consumul produ
selor textile și încălțămintei a scăzut sub nivelul 
antebelic.

In cc-eace privește consumul d.e alimente, „țăranul 
grec, al cărui regim alimentar era și înainte din
tre cele mai proaste din Europa — recunoaște zia
rul ,,Vima“ — se hrănește astăzi și mai prost 
decât în anii dinainte de ră'zboi*4.

A După cum anunță corespondentul din Washing
ton al agenției United Press, în cursul tratative
lor care au avut loc la Departamentul de stat, 
reprezentanții oficiali ai Afganistanului au decla
rat că sunt îngrijorați de faptul că ajutorul mili
tar american acordat Pakistanului poate să zdrun
cine stabilitatea situației politice în această parte 
a lumii.

A Agenția France Presse anunță că în Statele 
Unite au avut loc într’o singură zi. pe lângă alte 
accidente, trei accidente de automobil care au pro
vocat moartea a 20 de persoane. In satul Carolina de 
nord, în urma ciocnirii a două automobile, șapte 
persoane au fost ucise și două au fost grav ră
nite. într’un accident similat care s’a produs în 
California, au murit șase tineri și un adult. Alte 
trei persoane sunt în stare gravă. In statul Mis
souri, un automobil în care se aflau șase tineri 
între 15 și 18 ani, s’a lovit de parapetul unui pod. 
Cei șase tineri au murit pe loc.

A Agenția France Presse anunță că un bombar
dier american de tip ,,B-26“ s’a prăbușit și a luat 
foc deasupra unui grup de case din Nashville 
(Tennesse), provocând moartea a trei persoane.

Cultură fizică șl sport

Campionatul de șah al U. li. S. S.
CHIEV 19 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Din zi în zi se Intensifică întrecerea spor

tivă în cadrul celui de al XXI-lea campio
nat de șah al U.R.S.S.

La runda 8-a, după 4 ore și jumătate de 
joc s’a terminat numai o singură partidă în 
care Flohr a terminat la egalitate cu Fur
man. Jucând cu negrele, Furman a ales o 
continuare puțin întrebuințată, o variantă a 
gambitului damei. Căutând să-și dezvolte cât 
mai repede figurile, negrul a sacrificat un 
pion. Albul a făcut rocada mare și s’a "juns 
într’o poziție complicată cu șanse de ambe
le părți. Mai târziu, sacrificând un cal, 
Furman a forțat remiza prin șah etern.

Turul ciclist
CAIRO — Marț; s’a desfășurat cea de a 

10-a etapă a turului ciclist al Egiptului pe 
distanța Ismallia—Zagazig (77 km). Deși 
foarte scurtă, această etapă a avut momente 
interesante. Puțin timp după ce s’a dat 
startul, ciclistul danez Rasmunssen împreună 
cu libanezul Naltachian au evadat din plu
ton. La acest atac surprinzător nu au ri
postat nici fruntașii clasamentului, nici cei
lalți cicliști, astfel că fugarii au continuat 
să-și mărească avansul care până la capătul 
etapei s’a făcut de aproape 10 minute. Etapa

Alte trei partide s’au terminat înainte de 
întrerupere în ultima jumătate de oră de joc. 
Petrosian a câștigat în 45 de mutări la Nej- 
metdinov, după o luptă strânsă și complica
tă. Cu un rezultat de egalitate a luat sfârșit 
partida dintre Ragozin și Ilivițchi. Deosebit 
de tăioasă a fost partida dintre tinerii maeș
tri Samcovici și Livșin, care participă pen
tru prima oară la campionatul U.R.S.S. 
Victoria a revenit lui Livșin.

Partidele: Corcinoi-Borisenco, Holmov- 
Bâvșev, Bannic-Socolschl, Lișițân-Lilienthal 
și Averbach-Taimanov, s’au întrerupt.

aZ Egiptului
a fost câștigată de Rasmunssen cu timpul 
de 2 h 09’27”, urmat de Naltachian în 
același timp. Cicliștii români au sosit într’un 
pluton mare cu fruntașii clasamentului, fiind 
înregistrați cu timpul de 2 h. 19’08”.

In clasamentul general individual pe pri
mul loc se află Meenen (Belgia), Ras
munssen e trecut de pe locul 10 pe locul 6, 
iar Marin Niculescu ocupă locul 10.

Astăzi se desfășoară etapa 11-a, Zagazig— 
Tanta (64 km.).

Știri sportive
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La Inițiativa Federației suedeze de lupte, 

la 18 ianuar:e a plecat la Stockholm o echipă 
de luptători sovietici care va susține câteva 
întâlniri prietenești de lupte libere cu spor
tivii suedezi. D:n echipă fac parte: lgor 
Caravae^ Ibrahim Dadașev, Ghivi Cartoz:a, 
Arsen Mecochișvil: și alții.

*
OSLO 19 (Agerpres). — TASS transmite: 
Ziarele norvegiene acordă un mare interes

victoriei patinatorilor sovietici la campiona
tele mondiale desfășurate în Japonia. Ziarul 
Arbeiderbladet publică o declarație a preșe
dintelui clubului sportiv Arbeidernes Șeite- 
klub. „Tr.umfui rus — scrie ziarul Morgen- 
bladet nu este numai triumful antrenamentu
lui, ci în același timp triumful stilului și teh
nicii. Iată pentru ce, rușii nu au nici o tea
mă la viitoarele campionate europene dela 
Davos”.

Spectacole
Miercuri 20 ianuarie 1954

TEATRE: Național „I. L. Caragiale” (sala 
'Studio*: Nunta lui Crecinschi; National „1. 
I L. Caragiale" (sala Comedia)- Matei MtlJo 
I (Câruța cu paiațe); Teatrul de Stat de Ope- 
rel»: Ar» Lugoj a na: Municipal: Lumina dela 

1 Llmi; Tineretului- Inșir’te "mărgărite; Armatei 
i (B-dul G-ral Magheru): De partea cealaltă; 

Ansamblul de Estradă al R.P.R.: Fără mă- 
"cș:; Teatrul Evreesc de Stat: Cismarul cel j -isteț.

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu:
Corăbiile atacă fortărețele (Amiralul L'șacov 
seria It-a); Republica, Maxim Gorchi, Mio
rița: Africa, (serie Il-a); București: Bătă
lia din golful Caliacra (Amiralul L’șacov, se
ria I a): înfrățirea între popoare: Aventură 
la eastel. Elena Pavel: Lenin în octombrie; 
Lumina: Gasa mult visată; Victoria: Sad- 
co; Timpuri noi: Campionatele internațio

nale de atletism, jurnal românesc nr. 2, 
sovietic nr. 62. Un basm din Taiga; 

un, Doja; Cu inimă tânără; Alex. Popov: 
Paginj istorice; 8 Martie: Soldatul victoriei, 
(sena Il-a); Vasile Roaită: Prințesa trufașă; 
Cultural: Calin vulturul; Grivița': Trei po- 
xestiri; Const. David: Neastâmpărații;
Alex. Sania: O afacere importantă; Flacăra: 
Dincolo de Dunăre; T. Vladimirescu: Călă
torie îndepărtată; Arta: Soldatul victoriei, 
(seria l-a); Popular: Mareșalul Cutuzov; M. 
Eminescu: Anii tinereții; Moșilor: Aventu
rile lui Alioșa Ptițîn; 23 August, 1 Mal: 
Fiul mării; Donca Simo: Cântărețul stepe
lor; llie Piniilie: Nu-i pace sub măslini; 
8 Mai: Alarma. Volga: Căpitan la 15 ani; 
Libertății: Revizorul; N. Bălcescu: Ianica; 
Rahova; Egor Bulâciov și alții; Olga Ban- 
cic: Elixirul dragostei.
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