
Invincibilitatea învățăturii lui 
enin constă în justețea ei, în 

faptul că exprimă interesele fun
damentale ale tuturor popoare
lor, cerințele arzătoare ale 
dezvoltării societății contem-
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Sub steagul atotbiruitor al leninismului
I. MĂRGINEANU

prlmsecretar al Comitetului raional de partid
An trecut 30 de ani de când a încetat să 

mai bată inima marelui geniu revoluționar, 
Vladimir Ilici Lenin, întemeietorul Partidu
lui Comunist și făuritorul Statului Sovietic.

An după an, oamenii muncii de pretutin
deni îl simt pe nemuritorul Ilici mai viu 
în inima și în mintea lor, îl simt la tot 
pasul ca pe un prieten drag și apropiat.

Nemuritoarele idei ale lui Lenin călăuzesc 
lupta proletariatului mondial de peste jumă
tate de secol, exercitând o uriașă influență 
asupra întregului mers al istoriei contempo
rane, luminând tutryor oamenilor muncii 
drumul spre eliberarea lor de sub jugul capi
talist, pentru construirea unei lumi noi, 
socialiste, eliberate de mizerie și exploatare.

Mărețele idei ale leninismului trăiesc pe 
întinsul minunatei Țări a socialismului, tră
iesc în glorioasa activitate a P.C.U.S., în 
forța economică și politică a Statului Sovie
tic. în nemuritoarele pagini înscrise de oa
menii sovietici pe drumul victorios al con
struirii comunismului.

Lenta a făurit partidul de tip nou, 
în focul luptei necruțătoare împotriva 
tuturor dușmanilor clasei muncitoare, i-a 
asigurat o organizare fermă, l-a învățat să 
apere, ca pe bunul său cel mai de preț, u- 
nitatea rândurilor sale, l-a educat în 
spiritul încrederii nestrămutate în for
țele poporului, al hotărîrii de a merge 
fără șovăire spre țelul fixat.

întregul drum spre socialism al Uniunii 
Sovietice se leagă strâns de numele lui 
Lenin. El a elaborat cu o precizie nemaiîn
tâlnită programul industrializării, planul 
cooperatist de transformare socialistă a 
agriculturii, desfășurarea revoluției culturale.

Pe drumul arătat de Lenin, oamenii so
vietici conduși de P.C.U.S. în frunte cu 
marele Stalin au construit cu succes so
cialismul în patria lor, au transfor
mat. vechea Rusie, în țara celui mai de
mocratic sistem social și de stat din lume, 
într’o gigantică putere industrială, țara celei 
mai înaintate agriculturi și a unei culturi 
fără seamăn în lume.

In 28 de ani dela Congresul al XIV-lea 
al P.C.U.S., când s’a adoptat linia indus
trializării socialiste, producția ’industrială 
a Uniunii Sovietice a crescut de 29 ori. Pro
blema dezvoltării industriei grele — baza 
înfloririi economice a țării, a independenței 
ei și a ridicării nivelului de trai al poporului 
— a fost rezolvată cu succes.

In ultimii 29 de ani, producția bunurilor 
de larg consum a crescut de 12 ori, iar. în 
prezent, ca urmare a recentelor măsuri luate 
de Partid și Guvern, se dezvoltă și mai rapid.

Prin legătura sa strânsă cu masele și 
prin activitatea creatoare a acestora, prin 
unitatea frățească a popoarelor U.R.S.S., 
Statul Sovietic a căpătat o dărie nemaicu
noscută, a devenit o cetate de nebiruit a 
socialismului, un puternic bastion al păcii șl 
democrației.

Sub conducerea P.C.U.S., Uniunea Sovie
tică, principalul sprijin al păcii în lumea în
treagă, și-a cucerit dragostea tuturor popoa
relor iubitoare de pace prin politica ei ne- 
desmințită și fermă de apărare a păcii. încă 
din primul moment de existență Uniunea 
Sovietică și-a arătat dorința ei fierbinte de 
pace. îndeplinind poruncile lui Lenin, Uni
unea Sovietică desfășoară în mod consec
vent o politică externă de menținere și con
solidare a păcii, o politică de colaborare cu 
toate țările și de dezvoltare a legăturilor 
de afaceri cu ele pe baza respectării intere
selor reciproce. întreaga politică externă' a 
U.R.S.S., oare corespunde intereselor și nă
zuințelor tuturor popoarelor iubitoare de 
pace, este bazată pe indicația leninistă des
pre posibilitatea coexistenței îndelungate și
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a întrecerii pașnice între cele două sisteme 
— socialist și capitalist.

In momentul de față întreaga desfășurare 
a situației internaționale se caracterizează 
priri creșterea continuă a forțelor demo
crației și socialismului și prin slăbirea ge
nerală a forțelor lagărului imperialist. A- 
ceasta provoacă neliniștea și sporește pani
ca, deruta și furia dușmanilor' păcii care, 
ajungând până la pierderea încrederii în 
stabilitatea sistemului capitalist, recurg la 
acțiuni disperate, la provocări și acte ex
tremiste, își activizează la maximum agen
turile camuflate pentru a submina forța cres
cândă a țărilor democrației și socialismului.

împotriva politicii de pregătire a războiu
lui imperialist se ridică astăzi forțe cu ade
vărat uriașe, în fruntea cărora se află ma
rea și invincibila Uniune Sovietică.

Călăuzindu-se după învățătura lui Lenin, 
care a arătat că în condițiile încercuirii ca
pitaliste, în partidul de guvernământ se furi
șează diferiți carieriști, Partidul Comunist 
dezvoltă continuu vigilența comuniștilor și 
a tuturor oamenilor muncii împotriva în
cercărilor dușmanilor poporului, ale degene- 
raților politici burghezi, agenților imperia
lismului internațional, camuflați în comu
niști, de a pătrunde în rândurile partidului 
ta scopul subminării lui.

Mărețele principii ale internaționalismu
lui proletar, în spiritul cărora Lenta a edu
cat mișcarea muncitorească, își găsesc cea 
mai vie .expresie în, întreaga politică^^_a 
Uniunii Sovietice. Datorită acestei politici 
leniniste poporul nostru, ca și popoarele ce
lorlalte țări de democrație populară, eli
berate de către Uniunea Sovietică, au că
pătat pentru prima oară în istoria sa putința 
unei depline renașteri naționale.

Ideile lui Lenin rodesc în succe
sele pe care le-a dobândit poporul român 
sub conducerea partidului, pe drumul indus
trializării socialiste a țării și în ritmul impe
tuos cu care prinde viață planul de electri
ficare și transformarea socialistă a agri
culturii. Ideia leninistă a întrecerii socia
liste, a inițiativei și capacității creatoare a 
maselor, descătușează și în țara noastră 
imensele energii inepuizabile și însuflețește 
pe oamenii muncii în bătălia pentru înde
plinirea planului de producție.

O deosebită însemnătate o are în această 
privință Hotărîrea adoptată de Plenara lăr
gită a C.C. al P.M.R. cu privire la îmbună
tățirea muncii de partid și întărirea legă
turilor partidului cu masele.

Bucurându-se de ajutorul frățesc și mul
tilateral acordat de U.R.S.S., care este pre
zent la fiecare pas și în toate domeniile de 
activitate, țara noastră realizează succese 
considerabile pe calea dezvoltării economiei 
naționale și a ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Partidul ne învață să nu uităm niciun 
moment învățătura lui Lenin că opera de 
construire a socialismului se înfăptuiește în
tr’o luptă de clasă ascuțită, îndârjită, împo
triva exploatatorilor, care nu se pot împăca 
cu gândul că au pierdut „raiul" exploatării 
și jefuirii oamenilor muncii; partidul ne în
vață să ne sporim vigilența față de unelti
rile cercurilor imperialiste agresive și față 
de agentura lor dinăuntrul țării', să nu slă
bim nicio clipă lupta împotriva elementelor 
capitaliste din economie, să aplicăm fără de
naturări și abateri politica de îngrădire a 
chiaburimii.

Oamenii muncii din raionul nostru, însu
flețiți de mărețele realizări dobândite în ani' 
regimului democrat-popular, pășesc cu mai 
multă hotărîre sub steagul atotbiruitor "91 
ideilor lui Lenin, pentru construirea 
socialismului în patria noastră și pen
tru triumful păcii în lume,

porane.
BCȘJMnțWM

Adunări comemorative cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
dela moartea lui V. I. Lenin

La Alba-Iulia
In ziua de 21 Ianuarie 1954, orele 19, a 

avut loc în sala casei raionale de cultură 
din orașul Alba-Iulia, adunarea comemorativă 
oiganizată de Comitetul raional de partid 
Alba, cu ocazia împlinirii a 30 de ani dela 
moartea marelui Lenin.

Au participat la adunare activiști de partid 
și din aparatul de stat, stahanoviști, frun
tași în producție și alți tovarăși din orașul 
și raionul nostru.

Cu această ocazie tovarășul Mărgineanu 
Ion, primsecretar al Comitetului raional de 
partid Alba, a făcut o expunere despre via
ța și opera lui Lenta, marele continuator al 
operei lui Marx, conducător al proletariatu
lui mondial și' fondator al statului sovietic.

In continuare, tovarășul Mărgineanu a ară
tat că sub steagul leninismului!, Partidul 
Comunist a organizat și mobilizat masele

Cu ocazia comemorării a 30 de ani dela 
moartea marelui Lenin, în cercurile 
A.R.L.U.S. din Alba-Iulia, oamenii muncii 
au ascultat cu deosebit interes conferința 
despre „Nemuritoarea învățătură a lui 
Lenin luminează calea întregii omeniri în 
lupta pentru pace, democrație și socialism".

Pe lângă conferințele comemorative Co
mitetul raional A.R.L.U.S., în colaborare cu 
colectivul dela „Librăria Noastră", cu sprijinul 
cabinetului de partid și sub îndrumarea Co
mitetului raional de partid, a organizat o 
expoziție documentară comemorativă închi

La gospodăria agricolă colectivă din Obreja
In sala colțului roșu din gospodăria agri

colă colectivă „23 August" din Obreja, colec
tiviștii s’au adunat spre a comemora împlini
rea a 30 de ani dela încetarea din viață a 
lui VlacXmir Ilici Lenin, genialul învățător și 
conducător al oamenilor muncii din lumea 
întreagă, întemeietorul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și creatorul Statului So
cialist Sovietic.

muncitoare din Rusia la asaltul împotriva 
capitaliștilor și moșierilor.

Victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a însemnat o cotitură radicala în 
istoria mișcării muncitorești internaționale.

Oamenii muncii din țara noastră, în frun
te cu comuniștii, luptă cu hotărîre pentru 
punerea în practică a genialelor învățături 
ale marilor continuatori ai marxismului, 
Lenin și Stalin.

După conferință a urmat apoi un program 
cultural de recitări și cântece de mase în
chinate lui Lenin.

Asemenea adunări comemorative s’au mai 
ținut în comunele Zlatna și Teiuș precum și 
în diferite întreprinderi din, raion, făcându-se 
expuneri asupra vieții și activității marelui 
Lenin.

nată împlinirii a 30 de ani dela moartea lui 
V.I. Lenin. In această expoziție sunt prezen
tate operele lui V.I. Lenta în limba rusă și 
traduceri în limba română, albume, foto
grafii, planșe, hărți, înfățișând momente im
portante din activitatea de luptă a marelui 
Lenin, întemeietorul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, creatorul statului socia
list sovietic.

Expoziția este deschisă zilnic în cadrul 
punctului de agitație Nr. I Alba-Iulia, până 
în ziua de 24 Ianuarie.

Tovarășul Mărculeț Vasile, a vorbit colec
tiviștilor despre viața și activitatea marelui 
Lenin. Colectiviștii au ascultat cu deosebit 
interes expunerea despre viața și activitatea 
lui Lenin, învățătura despre planul coopera
tist, care a indicat țărănimii muncitoare 
calea de trecere dela mica gospodărie 
individuală la marea gospodărie colectivă, 
cale care le asigură belșug și fericire.
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V. I. Lenin,Jvorbind

Lenin ne învață ...
... Socialismul nu numai că nu înăbușă 

întrecerea, dar, dimpotrivă, creează pentru 
îr.tâia oară posibilitatea aplicării ei pe o 
scară cu adevărat largă, în proporții cu a- 
devărat de masă, posibilitatea de a atrage 
într’adevăr majoritatea oamenilor muncii 
în arena unei activități în care ei pot s'ă se 
manifeste, să-și desfășoare aptitudinile, să 
dea la iveală talentele care se află în po
por — izvor neatins — și pe care capitalis
mul le apăsa, le strivea și le înnabușea cu 
miile și cu milioanele. (Lenin, ,.Marea iniția
tivă", „Cum trebue organizată întrecerea ? 
Editura -pentru Literatură politică 1953, 
pag. 38).

■A- ★
.. Vreau să stau acum de vorbă cu citi

tei ul despre ceeace se poate face și trebue 
făcut din punct de vedere practic chiar a- 
cum, pornind dela acest principiu „Coopera
tist". Prin ce mijloace se poate și trebue să 
se înceapă chiar acum dezvoltarea acestui 
principiu „cooperatist" în așa fel încât ori
cui să-i fie limpede semnificația îut socia
listă ?

Cooperația trebue organizată din punct de 

vedere politic în așa fel încât coope
rația în general să aibă întotdeauna 
nu numai un anumit avantaj, dar ca 
acest avantaj să fie un avantaj pur 
material (cuantumul dobânzii bancare 
etc.). Statul trebue să avanseze coo
perației fonduri care să depășească, fie 
chiar cu puțin, dar totuși să depășească, 
fondurile pe care le avansăm între
prinderilor particulare, inclusiv chiar 
și industriei grele etc.

Orice orânduire socială ia naștere 
numai cu sprijinul financiar al unei a- 
nurnite clase. E de prisos a mai aminti 
câte sute și sute de milioane de ruble 
a costat nașterea capitalismului „li
ber". Acum trebue să ne dăm seama 
că, în momentul de față, orânduirea 
socială pe care trebue s’o sprijinim 
mai mult decât în mod obișnuit este 

orânduirea cooperatistă, și acest lu
cru trebue să-l transformăm în reali
tate. Insă orânduirea cooperatistă tre
bue sprijinită în adevăratul. înțeles al 
cuvântului, adică prin acest sprijin nu 
e destul să se înțeleagă sprijinirea 

oricărui schimb cooperatist de mărfuri, — 
prin acest sprijin trebue să se înțeleagă spri
jinirea unui schimb cooperatist la care să 
participe într’adevăr adevăratele masse ale 
populației. A acorda o primă țăranului care 
participă- la schimbul cooperatist de mărfuri, 
aceasta este o formă indiscutabil jus
tă, dar totodată trebue să se con
troleze această participare și trebue să 
se controleze în ce măsură această partici
pare este conștientă și de bună credință ; 
iată care este miezul chestiunii...

... A doua noastră sarcină este munca cul
turală printre țărani. Or, această muncă 
culturală în rândurile țărănimii are ca o- 
biectiv ; economic tocmai cooperativizarea. 
Dacă am fi realizat cooperativizarea com
plectă, noi am sta deja cu amândouă picioa
rele pe teren socialist. Dar această condiție 
a cooperativizării complecte presupune un 
atât de ridicat nivel cultural al țărănimii 
(tocmai al țărănimii, fiindcă ea constitue o 
massă enormă), încât această cooperativi
zare complectă nu este posibilă fără o în
treagă revoluție culturală. (Lenin „Despre 
cooperație" Edit, pentru Literatură politică 
1953, pag. 7 și 13).

Stalin despre Lenin
„Păstrați amintirea lui Ilici, iubiți-1 și stu- 

diați-1 pe Ilici, învățătorul și conducătorul 
nostru.

Luptați împotriva dușmanului dinăuntru 
și dinafară și sdrobiți-1, așa cum ne învață 
Ilici.

Creați o viață nouă, un fel nou de viață, 
o cultură nouă, așa cum ne învață Ilici.

La moartea lui V. I. Lenin
Fragment din romanul „Așa s’a călit oțelul"

de N. OSTROVSKI
. . . Depoul se umplea de oameni. Veneau din toate păr Iile ca un furnicar și când sala cea mare 

fu arhiplină, răsunară primele cuvinte, într'o tăcere de doliu.
Luă cuvântul secretarul de district al Partidului din Șepetovca, bătrânul bolșevic Șarabrin.
— Tovarăși I A murit Lenin, conducătorul proletariatului mondial1
Partidul suferă o pierdere ireparabilă, căci a murit acela care a creat și educat Partidul Bolșe

vic, pregătindu-l și oțelindu-l pentru lupta neîmpăcată față de dușmani . . . Moartea conducătorului 
Partidului și al clasei muncitoare cheamă in rândurile noastre pe cei mai buni fii ai proletariatului...

Răsună un marș funebru, sute de capete se descoperiră și Artiom, care numai plânsese de cincispre
zece ani, simți cum i se urcă un nod in gâtlej și umerii lui puternici începură să se scuture.

Părea că pereții clubului căilor ferate nu vor suporta presiunea masselor de oameni. Afară era 
un ger cumplit. La intrare se aflau doi brazi cu crengile întinse, îmbrăcați in zăpadă și in ace de 
ghiață, dar în sală era o căldură înnăbușitoare, din cauza sobei prea încălzite și a respirației a șase 
sute de oameni care au dorit să participe la ședința de doliu a organizației de Partid.

In sală nu se auzea sg mo/ul obișnuit al vorbelor. Durerea cea mare domolea vocile; oamenii 
vorbeau încet. O alarmă mâhnită se putea citi in sute de ochi. Părea că se adunase echipajul unei 
corăbii, care și-a pierdut cârmaciul mult încercat, răpit de o furtună și aruncat în mare . ..

Membrii biroului își ocupară tot atât de încet locurile la masa prezidiumului. Spătosul Sirotenco 
ridică încet clopoțelul, îl agită ușor și din nou îl lăsă pe masă. Semnalul acesta fusese deajuns și o 
tăcere apăsătoare puse, treptat, stăpânire asupra sălii.

Imediat după terminarea raportului, se ridică Sirotenco, secretarul responsabil al colectivului. Ni
meni nu fu mirat de cele spuse de dânsul, deși era ceva neobișnuit la o ședință de doliu. Sirotenco 
spuse :

— Câțiva muncitori au adresat adunării rugămintea de-a examina cererea pe care au depus-o, și 
care a fost semnată de către treizeci și șapte de tovarăși.

Și el citi cererea :
„Către Colectivul Partidului Comunist Bolșevic dela căile ferate din gara Șepetovca, — Căile 

ferate de Sud-Vest.
Moartea conducătorului nostru ne cheamă in rândurile bolșevicilor ; vă rugăm să ne verificați în 

ședința de astăzi și să ne primiți în Partidul lui Lenin“.
Dedesubtul acestor scurte cuvinte erau înșirate două coloane de semnături.
Sirotenco le citi, oprindu-se câteva secunde, după fiecare, pentru ca adunarea din sală să-și poată 

aminti numele cunoscute.
— Polentovski Stanislav Zigmundovici — mecanic de locomotivă, treizeci și șase de ani de stagiu 

de muncă.
In sală se auzi un murmur de aprobare.
— Corceaghin Artiom Andreevici — lăcătuș, șaptesprezece ani de stagiu de muncă.
— Bruzjac Zahar Filipovici — mecanic de locomotivă, douăzeci și unu de ani de stagiu de muncă- 
In sală creștea un vuiet adânc și omul de lângă masă tot continua să le înșire numele, în timp

ce sala auzea pronunțându-se numele veteranilor din generația care a purtat bătălia fierului și a 
petrolului . . ,

Până noaptea târziu continuă în depou examinarea acelora care veneau la rând. Fură admiși în 
Partid numai cei mai buni, aceia care erau bine cunoscuți și a căror întreagă viață fusese verificată.

După moartea lui Lenin, sute de mii de muncitori au devenit bolșevici. Dispariția Conducătorului 
nu a destrămat rândurile Partidului. S’a întâmplat la fel ca și cu pomul, care având rădăcini puter
nice în pământ, nu piere atunci când i se taie vârful.

Nu ocoliți niciodată munca măruntă, căci 
din munca măruntă se clădește tot ce e 
măreț — iată una din importantele porunci 
ale lui Ilici".

(Scrisoarea marelui Stalin, publicată de 
„Raboceaia Gazeta" cu prilejul comemorării 
unui an dela moartea lui V.I. Lenin).

Ideile .leninismului, înfăptuite pentru pri
ma oară în U.R.S.S., au devenit o puternică 
forță materială, care organizează și mobili
zează pe oamenii muncii din toate țările Ia 
luptă pentru transformarea societății.

Succesele obținute în Uniunea Sovietică 
sub conducerea Partidului comunist în dez
voltarea economiei naționale și a culturii, 
în ridicarea nivelului de trai al populației 
constitue un exemplu însuflețitor pentru 
masele populare din țările de democrație 
populară din Europa și Asia.

Călăuzindu-se de atotbiruitoarea învăță
tură marxist-leninistă, partidele comuniste și 
muncitorești din țările de democrație popu
lară luptă cu succes pentru construirea so
cialismului, singurul în stare să asigure tu
tui or membrilor societății un înalt nivel de 
trai, satisfacerea maximă a trebuințelor lor 
crescânde, dezvoltarea lor liberă și multila
terală. Grija pentru creșterea continuă a 
buneistări a poporului este legea supremă a 
partidelor comuniste și muncitorești, expre
sia fidelității lor față de popor.

I
Marxism-leninismul ne învață că în capi

talism există o contradicție de nerezolvăt 
între producție și consum. Această contra
dicție constă în faptul că în timp ce produc
ția se dezvoltă, consumul nu capătă o dez
voltare corespunzătoare, din cauză că sco
pul producției capitaliste este nu satisface
rea nevoilor societății, ci realizarea unui 
profit din ce în ce mai mare de către ca
pitaliști. Consumul interesează pe capitalist 
numai în măsura în care îi asigură profit. 
Dezvoltarea producției capitaliste se lovește 
de puterea de cumpărare limitată a popu
lației, ceeace duce la crize periodice de su
praproducție, ,1a, .creșterea șomajului.

Ideile lui Lenin luminează calea 
spre ridicarea buneistări a poporului

I. CHIȘINEVSCHI
secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român

In epoca imperialismului, datorită goanei 
capitaliștilor după profitul maxim, crește 
pauperizarea absolută și relativă -a maselor, 
ceeace ascute și mai mult contradicția de 
nerezolvat dintre creșterea producției și con
sumul în descreștere al maselor populare .In 
majoritatea țărilor capitaliste din Europa 
nu este atins nici măcar acel minim de 
trai considerat drept necesar din punctul 
de vedere al statisticii oficiale. Cursa înar
mărilor, care aruncă asupra oamenilor mun
cii poveri insuportabile, duce la o scădere 
continuă a salariului lor real. In S.U.A., sa
lariul real este astăzi mult inferior celui 
dinainte de război, în Franța și Italia el a 
scăzut la jumătate. Din cauza jafului impe
rialist, zeci de milioane de oameni din ță
rile dependente și coloniale sunt condam
nați la foamete și degenerare fizică.

Lenin a arătat că în epoca imperialismu- 
lu; această contradicție de neîmpăcat dintre 
producție și consum se ascute la extrem și 
poate fi rezolvată numai pe calea revoluției 
proletare, socialiste.

Pentru a acoperi, pentru a masca incapa
citatea capitalismului de .a satisface nevoile 
elementare .ale maselor populare — produ
cătorii- tuturor bunurilor materiale, — apo
logeții capitalismului ca, de pildă, Malthus 
și urmașii săi — neomalthusienil, au încer
cat și încearcă să dovedească că nu 
exploatarea și goana capitaliștilor după 

un profit maxi.m constitue cauza mi
zeriei crescânde a maselor, a scăderii con
sumului lor, ci creșterea populației. Cu un 
cinism și o brutalitate nemaiîntâlnită acești 
lachei ai capitalismului propun să se rezol
ve problema consumului prin nimicirea unei 
părți a populației globului cu ajutorul răz
boaielor de exterminare, sălbatice.

Faptele istorice infirmă în totul „teo
riile" neomalthusienilor, teorii care sunt larg 
răspândite astăzi în S. U. A., Anglia și în 
alte țări capitaliste. Doar creșterea continuă 
a nivelului de trai în U.R.S.S. nu este de 
loc împiedicată de creșterea naturală ma
sivă a populației U.R.S.S. Nu creșterea 
populației, ci modul de producție capitalist 
este piedica în calea progresului social și a 
fericirii omenirii.

Marxism-,leninismul a demonstrat că nu
mai lichidarea capitalismului pe cale revo
luționară, numai trecerea mijloacelor de 
producție în mâinile celor ce muncesc și 
organizarea producției pe baze socialiste 
poate asigura o ridicare continuă și multi
laterală a buneistări a poporului.

Odată cu instituirea proprietății socia
liste asupra mijloacelor de producție și con
solidarea relațiilor de producție socialiste, 
relații de colaborare și ajutor reciproc, ca
pătă câmp liber de acțiune legea economi
că fundamentală a socialismului. Scopul pro-, 
ducției în socialism este asigurarea satisfa
cerii maxime a nevoilor materiale- și cultu

rale mereu crescânde ale întregii societăți 
prin creșterea și perfecționarea neîntreruptă 
a producției socialiste pe baza tehnicii ce
lei mai înalte. Satisfacerea nevoilor maselor 
se face în proporțiile cele mai mari în cores
pundere cu nivelul de dezvoltare a forțelor 
de producție și a întregii economii naționale 
a țării respective.

Spre deosebire de societatea capitalistă, 
unde cea mai mare parte a venitului națio
nal este însușită de clasele exploatatoare, 
în timp ce masele se ruinează și sărăcesc 
tot mai mult, în societatea socialistă între
gul venit național aparține celor ce mun
cesc și se repartizează în interesul oameni
lor muncii. Creșterea continuă a producției 
asigură și o creștere continuă a venitului 
național, atât a fondului de consum cât și a 
fondului de acumulare. Datorită acestui fapt 
în socialism creșterea forțelor de producție 
duce în mod direct la ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al oamenilor mun
cii. Pentru întâia oară — arata Lenin — 
după secole de muncă pentru alții, de mun
că silnică în folosul exploatatorilor se ivește 
posibilitatea muncii omului pentru el însuși, 
și pe deasupra a unei munci care să se bi- 
zuie pe toate cuceririle tehnicii și ale cul
turii moderne.

Aceasta constituie baza atingerii unei 
productivități a muncii mult mai. înalte de
cât în capitalism și care asigură întregii so
cietăți o cantitate tot mai mare de bunuri de 
consum-, baza muncii pline de avânt, a întrece
rii socialiste de masă și a mișcării inovato
rilor. Productivitatea muncii — arăta Lenin 
— este în ultima analiză factorul cel mai 
important, cel mai de seamă al victoriei noii 
orânduiri sociale. .

(Continuare în pag. 4-a)



M. F. Șkirâatov, un fruntaș de seamă 
al Partidului Comunist și ai Statului Sovietic

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 
transmite:

In seara zilei de 18 Ianuarie 1954 a în
cetat din viață, după o boală lungă și grea, 
Matvei Feodorovici Șkiriatov, unul din cei 
mai vechi activiști ai Partidului Comunist 

' Uniunii Sovietice, luptător plin de abne
gație pentru cauza măreață a comunismu
lui, membru al Comitetului Central al 
P.C.U.S., președintele Comitetului Controlu
lui de Partid de pe lângă C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S.

M.atvei Feodorovici s’a născut în anul 
1883 dintr’o familie de țărani săraci. Din 
tinerețe el a trecut prin școala grea a vieții, 
la început în sat apoi în oraș ca muncitor 
croitor.

In- anul 1906, M.F. Șkiriatov intră în 
Partidul Comunist și desfășoară o intensă 
activitate de partid în rândul muncitorilor 
din confecții. Poliția țaristă îl supraveghea
ză îndeaproape pe tânărul bolșevic și în 
anul 1909 îl arestează. Pus în libertate, to
varășul Șkiriatov se dedică din nou activi
tății revoluționare ducând munca de partid 
în organizația bolșevică -din Moscova.

In -anul 1910, poliția îl arestează din nou 
pe M.F. Șkiriatov și îl expulzează din Mos
cova. Tovarășul Șkiriatov desfășoară o ac
tivitate revoluționară ilegală la Rostov pe 
Don. Curând, M.F. Șkiriatov este arestat 
din nou și deportat pe trei ani în gubernia 
Vologda. In- anul 1914, întors din deportare 
M. F. Șkiriatov desfășoară în cadrul orga
nizației de partid din Moscova o intensă 
■activitate de partid și sindicală ilegală.

In anul 1915, Matvei Feodorovici este 
mobilizat în armată ca soldat. In timpul

Î serviciului militar, tovarășul Șkiriatov a a- 
vut legături strânse cu organizația ilegală 
•de partid din Tuia, iar apoi cu cea din 
Moscova.

In zilele revoluției din Februarie 1917, 
.ovarășul Șkiriatov este ales, din partea 

•organizației bolșevice a unei unități mi
litare, în Sovietul din Moscova de deputați 
ai muncitorilor și soldaților și desfășoară o 
vastă activitate organizatorică și agitatori
că în rândul soldaților din garnizoana Mos
cova, precum și la uzinele și fabricile din 
Moscova. El e membru al Biroului organi

zațiilor militare de pe lângă Comitetul de 
Partid din Moscova.

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

In August 1918, tovarășul Șkiriatov a 
fost ales secretar al Comitetului Central al 
sindicatului muncitorilor din industria de 
confecții. El desfășoară deasemenea muncă 
de partid ca membru al Comitetului orășe
nesc de Partid din Moscova. In anul 1920, 
el este președintele filialei din gubernia 
Moscova a Uniunii muncitorilor din indus
tria de confecții și membru al Comitetului 
de Partid din Moscova.

In anul 1921, M.F. Șkiriatov trece în 
muncă în Comitetul Central al partidului 
unde conduce Comisia centrală pentru veri
ficarea și epurarea cadrelor de partid. La 
cel de al XI-lea Congres al partidului, to
varășul Șkiriatov a prezentat raportul cu 
privire la rezultatele epurării. La acest 
Congres, el a fost ales membru al Comisiei 
Centrale de Control. Din anul 1923 M.F. 
Șkiriatov este membru al Prezidiului Co
misiei Centrale de Control.

Tovarășul Șkiriatov a fost ales în re
petate rânduri membru al Comitetului Cen
ți al Executiv al U.R.S.S. și al Comitetului 
Central Executiv Unional.

Congresul al XVII-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice îl alege pe 
M.F. Șkiriatov membru al Comisiei Contro
lului de partid de pe lângă C.C. al P.C. 
(b) al U.R.S.S. La cel de al XVIII-lea Con
gres al Partidului, tovarășul Șkiriatov a 
fost ales membru al . Comitetului Central 
al Partidului. Din anul 1939 până în anul 
1952, el a deținut funcția de vicepreședinte 
al Comisiei Controlului de Partid de pe lân
gă C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. La cel de 
al XIX-lea Congres al P.C.U.S., tovarășul 
Șkiriatov a fost membru al C.C. al 
P.C.U.S. și confirmat președinte al Comite
tului Controlului de Partid de pe lângă 
C.C. al P.C.U.S.

Tovarășul Șkiriatov a fost deputat al So
vietului Suprem al U.R.S.S., deputat al So
vietului Suprem al R.S.F.S.R., deputat al So- 
Sovietului orășenesc Moscova.

Pentru meritele sale remarcabile fața de 
Patrie, Matvei Feodorovici Șkiriatov a fost 
decorat cu trei Ordine Lenin și cu medalii 
ale Uniunii Sovietice.

Moartea a smuls din rândurile noastre pe 
Matvei Feodorovici Șkiriatov, un comunist 
ferm și dârz, un fruntaș de seamă al Parti
dului Comunist și al Statului Sovietic, a 
cărui viață luminoasă este un exemplu de 
slujire plină de devotament a partidului și 
poporului.

A trecut aproape o jumătate de secol de 
când tovarășul Șkiriatov a pășit pe calea 
revoluționară a luptei pentru cauza poporu
lui. a devenit un luptător neînfricat al ma
relui Partid Comunist al Uniunii Sovietice, 
împreună cu partidul, el a parcurs un drum 
lung și glorios dedicându-și toate forțele 
poporului său, măreței Patrii sovietice, cau
zei construirii comunismului în țara noastră.

Oamenii sovietici vor păstra întotdeauna 
în inimi memoria luminoasă a lui Matvei 
Feodorovici Șkiriatov.

Cursanții din învăță
mântul de partid dela 
cercul de Istorie al 
P. C. U. S., anul I, 
condus de propa
gandistul Iendrușag 
Carol, ascultă expu
nerea asupra vieții 

și activității lui
V. I. Lenin.

fJnuătătura tui Senin 

far cătăuzitor spre noi oi dorii
Pe drumul arătat de Lenin

învățătura genială a marelui Lenin des- dovedește inepuizabila forță creatoare a
pic întrecerea socialistă constituie un ne
prețuit ajutor în munca noastră de zi cu 
zi. Pentru colectivul de muncă dela depoul 
nostru, întrecerea socialistă a stat și stă la 
baza tuturor succeselor. Deaceea, aplicarea 
creatoare a învățămintelor leniniste este o 
prmcipală preocupare.

Anul trecut, comitetul sindical de secție 
din cadrul Depoului C.F.R. Teiuș, sub îndru
marea permanentă a organizației de bază, 
a ridicat pe o treaptă mai înaltă desfășura
rea întrecerii socialiste, reușind să antre
neze toți muncitorii, tehnicienii și funcțio
narii în lupta pentru îndeplinirea înainte de 
termen a planului, pentru reducerea prețului 
de cost și creșterea productivității muncii. 
In cadrul întrecerii s’a extins pe o scară 
largă și aplicarea în muncă a metodelor 
sovietice. însușirea experienței înaintate a 
oamenilor sovietici care urmează neabătut 
drumul arătat de marele Lenin, ne-a adus 
însemnate victorii. Așa, de pildă, anul tre
cut, colectivul de muncă dela depoul nostru 
și-a îndeplinit planul înainte de termen și 
a realizat o economie de aproape 6.000 tone 
combustibil convențional. Numai în primele 
zile ale acestui an, ca urmare a întrecerii 
socialiste, s’au economisit peste 20 tone 
combustibil. Deasemenea, numărul mare de 
inovații realizate de către muncitorii noștri

Lenin trăiește în
La 21 Ianuarie a.c. s’au împlinit 30 de ani 

dela moartea marelui geniu al omenirii mun
citoare, creatorul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, făuritorul primului stat 
socialist din lume, — Vladimir Ilici Lenin.

De numele lui Lenin este direct legat ge
nialul plan cooperatist, care a indicat ță
rănimii muncitoare calea de trecere dela 
mica gospodărie individuală la marea gos
podărie colectivă, mecanizată.

Călăuziți de măreața învățătură leninistă, 
încă din anul 1950 un număr însemnat de 
țărani muncitori cu gospodării mici și mij
locii din satul Cistei, au pășit pe drumul 
construirii socialismului, întemeind gospo
dăria agricolă colectivă „Partizanii Păcii*1 
din Cistei. An de an inventarul gospodăriei 
a crescut, obținând realizări tot mai mari. 
Așa de pildă, în 1953 gospodăria a realizat 
o producție de peste 2.200 kg. grâu și 2.500 
kg. porumb la hectar. Mulți colectiviști au 
primit peste 10.000 kg. cereale și alte pro
duse, precum și importante sume de bani, 
cum sunt tovarășii Cârnaț Mihail, Silvășan 
Aurel, Cârnaț Vaier și alții.

La buna organizare a muncii în gospo
dăria colectivă și la realizările obținute a con
tribuit în mod deosebit însușirea învățăturii 
marxist-leniniste, care a luminat drumul cb-

învățând despre Vladimir Ilici Lenin
In sala mare a clasei a V-a mixtă dela 

școala elementară Nr. 2, din oraș, se aș
ternuse o liniște adâncă. Spre deosebire de 
celelalte ore de cursuri, micii școlari erau 
mai liniștiți, priveau spre profesoara lor cu 
ochi mai cercetători. O văzuse intrând în 
clasă cu mai multe albume, pe 'Copertele că
rora era chipul lui Vladimir Ilici Lenin.

— Astăzi — le spuse profesoara, copiilor 
— vă voi povesti despre Ulianov, despre 
copilăria lui, despre sârguința lui la învă
țătură și dragostea mare pe care a avut-o 
pentru copii. Și începu. . . Firul povestirii 
opri parcă și respirația micuților școlari.

— Viața sa întreagă — le vorbi ea — 
Lenin și-a închinat-o luptei pentru ferici
rea tuturor popoarelor, pentru ca toți copiii 
lumii — pe care el i-a iubit atât de mult — 
să trăiască alături de părinți, în fericire, să 
poată învăța în cele mai bune condiții...

Din mijlocul micuților școlari se ridică e- 
levii Dan Demco și Man Horea, care au 
povestit lucruri citite de ei din cărți, des
pre viața marelui1 Lenin.. Elevul Demco a arătat 
că la cel de al IlI-lea Congres al Comsomolu- 
lu>, Lenin a spu|s: Invățați;, învățați învățați 1 
Aceste cuvinte — a spus el — trebue sa ne 

maselor.
învățând din tezaurul științei leninist-sta- 

liniste, noi am organizat întrecerea pe ba
ze temeinice, asigurând în același timp un 
control operativ, care a fătut posibil des
fășurarea cu succes a luptei împotriva tu
turor greutăților și lipsurilor. Deasemenea 
în centrul atenției noastre a stat și stă ține
rea unei evidențe precise a rezultatelor, 
ceeace face posibilă aprecierea justă a 
meritelor fiecărui muncitor și stimularea lui. 
întregul colectiv se mândrește cu stahano- 
viști crescuți în focul întrecerii socialiste, ca 
Tușinean.u Flavius, Man Eugen, Mozeș A- 
lexandru și alții, a căror nume a trecut de 
mult granițele raionului.

Colectivul de muncă din depoul nostru 
este conștient că, desfășurând larg între
cerea socialistă, contribue la îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor de plan și 
prin aceasta la îmbunătățirea nivelului de 
trai. El este hotărît să urmeze cu și mai 
multă fermitate drumul arătat de Lenin — 
inspiratorul întrecerii socialiste — și să lupte 
cu toate forțele pentru traducerea în fapt a 
Hotărîrilor plenarei lărgite din 19—20 Au
gust 1953 a C.C. al P.M.R.

HAȚEGAN GHEORGHE 
secretarul comitetului sindical de secție 

dela Depoul C.F.R. Teiuș

inimile noastre
lectiviștilor, ridicându-le nivelul politic și 
ideologic.

In 1952—1953 sub îndrumarea organiza
ției de bază a funcționat cursul seral de 
partid, la care .au participat pe lângă cei Î8 
colectiviști și un număr însemnat de țărani 
muncitori din sat. Un număr de 7 
țărani muncitori din cadrul cursului, în
țelegând conținutul înaltei învățături leni
niste, au cerut înscrierea lor în gospodăria 
colectivă; printre aceștia sunt tovarășii 
Man Aurel, Munteanu Emil, Munteanu Ion, 
Cârnaț Petru, Bota Gheorghe și alții.

Cu mult nesaț au studiat învățăturile mar
xist-leniniste cursanții cercului, dintre 
care s’au ridicat în scurt timp mai mulți 
fruntași în muncă, ca tovarășii Dobârtă 
Marioara, Ciufudean Virginia, Cârnaț Va
ier, Man Mihail și alții.

In ultimul timp, 4 țărani muncitori 
din sat au cerut înscrierea lor în. cursul se
ra! de partid, pentru a studia și însuși în
vățătura marxist-leninistă.

Prin învățămintele sale luminoase, Lenin tră
iește în inimile colectiviștilor din gospodăria 
colectivă „Partizanii Păcii" din Cistei.. Ei 
sunt convinși că, urmând învățăturile mare
lui Lenin, rezultatul muncii în gospodărie 
va fi plin de rod.

DUMITRU LOGHIN 
propagandist

lumineze întregul nostru drum spre viață.
Profesoara a citit apoi un fragment din 

romanul scriitorului sovietic Ostrovski 
„Așa s’a călit oțelul". Cuvintele ei calde 
pătrundeau adânc în inimile copiilor. Tră
iau parcă cu toții acele clipe îndurerate din 
geroasa iarnă a lui Ianuarie 1924, când în 
stația Șepetovca 1, bătrânul telegrafist ezita 
să creadă ochilor cele ce înregistra aparatul 
Morse.

In compoziția despre Lenin pe care au 
scris-o în acea zi, copiii au dovedit hotărî- 
rea de a se strădui să învețe cât mai bine 
la școală, — așa cum a învățat Lenin. Fie
care cuvânt așternut pe foaia albă de hâr
tie, exprimă simțăminte calde și în același 
timp semnificative, izvorîte din adâncul ini
mii de copil.

Elevul Fu'lea Dorin a scris: „Să învățam 
cu temei căci numai așa putem deveni folo
sitori patriei dragi" ; iar elevul Perța Cornel 
și-a încheiat lucrarea cu cuvintele rostite la 
moartea lui Lenin de către marele Stalin.

Lenin a trăit,
Lenin trăiește,

Lenin va trai 1



Ideile lui Lenin
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II
In mod practic, sarcina grandioasă a or

ganizării producției pe baze socialiste, a 
rezolvării concrete a contradicției de neîm
păcat în condițiile capitalismului dintre 
producție și consum, a fost pusă de istorie 
pentru prima dată în fața Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, după victoria 
Merii Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Partidul comunist, marele Leriin au elabo
rat un program fundamentat științific de 
transformare a Rusiei dintr’o țară înapo
iată din punct de vedere economic și ruinată 
de războiul imperialist, de războiul civil și 
de intervenția străină, î’ntr’o mare putere 
socialistă. Acest program prevedea indus- 
tiializarea socialistă a țării, electrificarea e- 
conomiei naționale, reconstruirea agriculturii 
pe baze socialiste, înfăptuirea revoluției cul
turale. Temelia temeliilor industrializării a 
constituit-o, potrivit acestui program, crea
rea și dezvoltarea industriei grele, în special 
a industriei producătoare de mașini,' pentru 
ca bizuindu-se pe aceasta să poată fi dusă 
înainte agricultura și industria producătoare 
de bunuri de consum popular. Electrificarea 
era privită de Lenin ca o pârghie pentru 
trecerea treptată a întregii economii a țării, 
inclusiv agricultura, pe o bază tehnică nouă, 
pe baza tehnică a marii producții moderne.

Necesitatea reconstruirii socialiste a a- 
griculturii era dictată de faptul că mica 
producție țărănească nu este în stare să 
asigure o producție care să fie capabilă să 
satisfacă cerințele crescânde ale orașului și 
satului, precum și de faptul că socialismul 
nu se putea construi în țară fără transfor
marea socialistă a agriculturii. Lenin a ară
tat că singura cale pentru construirea so
cialismului la sate este calea unirii treptate 
a producătorilor mici și mijlocii în coopera
tive de producție.

Lenin a avertizat că transformarea socia
listă a agriculturii trebue să aibă loc pe 
baza unei continue întăriri a alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare, clasa 
muncitoare având rolul conducător în aceas
tă alianță.

Totodată Lenin arăta că în scopul ridi
cării imediate a nivelului de trai al mase
lor populare o sarcină urgentă este spriji
nirea gospodăriilor individuale ale țăranilor 
muncitori în vederea ridicării agriculturii. 
„Acum sarcina cea mai urgentă — scria 
Lenin în lucrarea sa „Despre impozitul în 
natură" — este să se ia măsuri care să ri
dice imediat forțele de producție ale gospo
dăriei țărănești. Numai pe această cale se poate 
obține și îmbunătățirea situației muncitori
lor, și întărirea alianței dintre muncitori și 
țărani, întărirea dictaturii proletariatului".

In condițiile existenței unei clase nume
roase de proprietari mici și mijlocii, Lenin 
socotea schimbul prin cumpărare-vânzare 
drept unica formă de legătură economică cu 
orașul acceptabilă pentru țărani. In acelașr 
timp comerțul trebuia să fie dezvoltat în 
așa fel încât să contribue la întărirea rolului 
conducător și la lărgirea pozițiilor sectoru
lui socialist în economia de atunci a Uniu
nii Sovietice. In condițiile unei juste orien
tări a dezvoltării comerțului, rolul regula
tor rămânea în mâinile statului. Puterea de 
stal proletară, ne învață Lenin, poate să 
stăpânească comerțul, să-i dea o anumită 
direcție, să-l pună în anumite limite. Așa
dar, schimbul între oraș și sat reprezintă în 
concepția leninistă baza economică a alian
ței dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare.

In toate problemele privind producția și 
schimbul Lenin dădea o mare importanță 
studierii cerințelor maselor largi populare, 
dezvoltării inițiativei locale și cointeresării 
personale a oamenilor muncii. In stimularea 
inițiativei locale, în folosirea resurselor lo
cale în vederea satisfacerii nevoilor oameni
lor muncii, în lupta împotriva birocratismu
lui, a rutinei, a nepăsării față de nevoile 
maselor, Lenin vedea unul din obiectivele 
centrale ale întrecerii socialiste între soviete, 
organizații cooperatiste, obștești etc.

Sub conducerea Comitetului său Central, 
în frunte cu I. V. Stalin, marele continua
tor al operei lui V. I. Lenin, Partidul Co

luminează calea spre ridicarea buneistări a poporului
munist al Uniunii Sovietice a zdrobit pe 
dușmanii fățiși și ascunși ai leninismului, 
apărând cu succes și înfăptuind planul leni
nist de construire a socialismului. Victoria 
socialismului în U.R.S.S., întărirea orându
irii de stat și sociale sovietice au adus po
porului sovietic o îmbunătățire radicală 
a situației sale materiale, au creat condi
țiile pentru o viață îmbelșugată și civilizată 
a oamenilor muncii. Cu toate pagubele uri
așe aduse economiei naționale a U.R.S.S. 
în timpul Marelui Război de Apărare a Pa
triei, încă în 1951 veniturile reale ale mun
citorilor și funcționarilor au crescut fața de 
1940 cu 57 la sută, iar cele ale colhoznici
lor cu aproximativ 60 la sută. Astăzi sala
riu’ real al muncitorilor și funcționarilor din 
U.R.S.S. depășește de câteva ori nivelul sa
lariului lor real dinainte de revoluție.

înfăptuind hotărîrile istorice ale Congre
sului al XIX-lea al P.C.U.S., poporul so
vietic muncește cu entuziasm la îndeplini
rea celui de al cincilea plan de dezvoltare a 
U.R.S.S., care va constitui un important pas 
al societății sovietice pe calea de la socia
lism la comunism. Măsurile luate de C.C. 
al P.C.U.S. și guvernul U.R.S.S. în ulti
mul timp, în vederea ridicării continue a 
producției agricole, dezvoltării industriei u- 
șoare și alimentare, precum și a comerțului 
sovietic, sunt menite să asigure în urmă
torii 2-3 ani o abundență de produse de 
consum popular necesare populației. Aseme
nea creștere rapidă a producției bunurilor 
de consum popular a devenit posibilă dato
rită puternicei dezvoltări a industriei grele 
în anii precedenți.

Așa cum a arătat tov. G. M. Malenkov, 
președintele Conisiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în cuvântarea rostită la cea de a 
V-a sesiune a Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
uriașele posibilități de care dispune econo
mia sovietică, puternica activitate și iniția
tivă a muncitorilor, colhoznicilor și intelec
tualilor sovietici constitue chezășia înfăptu
irii într’un răstimp scurt a acestei mărețe 
sarcini.

III
Planul lui Lenin de construire a socia

lismului în U.R.S.S. și glorioasa experiență 
a Statului sovietic în realizarea acestui 
plan constituie călăuza cea mai sigură pen-, 
tru partidele comuniste și muncitorești din 
țările de democrație populară în rezolva
rea sarcinilor ce le stau în față.

Mergând pe drumul indicat de Lenin, po
porul român, suB conducerea Partidului Mun
citoresc Român, a obținut succese cu care 
pe drept cuvânt se poate mândri. Aceste 
succese ar fi fost de neconceput fără strân
sa prietenie și colaborare cu Uniunea Sovie
tică, care ne acordă un ajutor continuu și 
multilateral.

Volumul producției industriale a Româ
niei în 1953 a fost aproximativ de 2,5 ori 
mal mare decât în 1938 și de 3,5 ori mai 
mare decât în 1948. A crescut nivelul de 
trai material și cultural al poporului român. 
Dacă luăm nivelul anului 1938 = 100, con
sumul de pâine al unei familii de muncitor 
a crescut în 1953 în România la 120, cel 
de ulei la 264, de zahăr la 148. Dar aceste 
cifre nu pot da decât o idee incompletă asu
pra îmbunătățirii condițiilor de trai ale cla
sei muncitoare, care beneficiază de concedii 
plătite, de case de odihnă, asigurări socia
le, îngrijire medicală gratuită, un vast sis
tem de protecție a muncii, etc. A crescut și 
consumul propriu al țăranilor. Așa, de pildă, 
consumul de grâu și secară a crescut aproxi
mativ cu 50 la sută față de 1938. In 1953 
s’au vândut la sate de 3 ori mai multe țesă
turi și confecții de lână în raport cu 1949, 
cu 50 la sută mai multe țesături și confec
ții de bumbac, de peste 3 ori mai multă în
călțăminte de piele etc. Cantitatea de măr
furi vândute populației de la orașe și sate 
prin comerțul de stat și cooperatist a cres
cut în 1953 în expresie valorică de 2,3 ori 
față de 1949. Cheltuelile pentru nevoile so- 
ciâ’-culturale ale populației au crescut în 
1953 față de 1948 de 8 ori.

Șomajul a fost lichidat pentru totdeauna 
în țara noastră. Oamenii muncii privesc cu 
încredere ziua de mâine.

La toate întrebările ce se pun în procesul 
mersului țării noastre pe calea socialismu

lui, Partidul Muncitoresc Român găsește 
răspuns în neprețuitul tezaur al învățăturii 
marxist-leniniste, în experiența uriașă a 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din Au
gust 1953, pe baza raportului prezentat de 
tovarășul Gheorghiu-Dej, secretar general al 
C.C., „Cu privire la sarcinile partidului în 
domeniul dezvoltării economiei naționale și 
ridicării continue a nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor muncii”, a adoptat 
o hotărîre amplă în care a constatat că rit
mul de creștere a nivelului de trai al ma
selor rămâne totuși în urma ritmului de 
dezvoltare generală a economiei naționale. 
In vederea dezvoltării continue a economiei 
naționale și ridicării nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor muncii, ple
nara a luat o serie de măsuri menite să li
chideze rămânerea în urmă constatată în 
dezvoltarea agriculturii, industriei ușoare și 
industriei alimentare. Hotărîrile plenarei 
prevăd dublarea, aproximativ, a investiții
lor pe anii 1953-1955 pentru industria u- 
șoară. și alimentară față de cele prevăzute 
inițial în planul cincinal. Aceste investiții 
vor mări cu mult capacitatea de producție 
a industriei bunurilor de consum popular. 
Planul de investiții a început a fi suplimen
tat chiar din trimestrul IV al anului trecut.

Urmând indicațiile leniniste, partidul nos
tru cheamă pe muncitori, ingineri și teh
nicieni la luptă permanentă pentru mări
rea producției, ridicarea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost al pro
duselor și îmbunătățirea calității lor, ară
tând că aceasta este condiția primordială 
a creșterii buneistări materiale a maselor 
populare. Creșterea producției trebuie să se 
bizuie nu numai pe sporirea investițiilor, 
ci și pe lupta permanentă și susținută în 
vederea descoperirii și folosirii rezervelor 
interne ale întreprinderilor, în vederea în
făptuirii unui strict regim de economii.

Sarcina ridicării nivelului de trai al po
porului impune aplicarea unor măsuri con
crete în vederea ridicării producției agri
cole. Plenara a hotărît să se acorde un aju
tor mai mare decât până acum celor 4.000 
de gospodării agricole colective și întovă
rășiri agricole pentru lucrarea în comun a 
pământului create în satele noastre pe baza 
principiului liberului consimțământ, în vede
rea întăririi lor economico-organizatorice și 
a transformării lor în puternice gospodării 
socialiste. Acordarea de credite pe termen 
lung, repartizarea de materiale și utilaj, 
furnizarea de semințe selecționate, vite de 
soi, îngrășăminte, sporirea sprijinului califi
cat agrotehnic și zootehnic acordat de stat 
prin S.M.T. — toate acestea sunt menite să 
ducă la transformarea gospodăriilor agricole 
colective și a întovărășirilor agricole pentru 
lucrarea în comun a pământului în centre 
de atragere pe calea socialismului a țărăni
mii muncitoare. Cele circa 40.000 de cereri 
primite în ultimul timp de la țărani munci
tori în care ei își exprimă dorința' de a crea 
noi gospodării agricole colective și întovă
rășiri pentru lucrarea în comun a pămân
tului arată că tot mai mulți țărani munci
tori se conving că politica partidului de 
transformare socialistă ‘a agriculturii este 
singura politică justă, se conving de avan
tajele lucrării în comun a pământului, se 
unesc pe baza liberului consimțământ în 
gospodării agricole colective.

In perioada de trecere de la capitalism la 
socialism, arăta Lenin, economia trebuie 
construită „nu direct pe bază de entuziasm, 
ci cu ajutorul entuziasmului născut de ma
rea revoluție — pe bază de interes perso; 
nai, pe bază de cointeresare personală, pe 
bază de calcul economic...".

Principiul cointeresării personale în re
zultatele muncii sale capătă o însemnătate 
cu atât mai mare când este vorba de gos
podăriile individuale ale țăranilor munci
tori, care există pe baza producției de măr
furi și schimbului de mărfuri și care încă 
multă vreme vor da țării o parte conside
rabilă a producției agricole marfă.

Ajutorul sporit acordat de stat acestor 
gospodării are drept scop stimularea țărani
lor muncitori în vederea folosirii totale a po
sibilității gospodăriilor lor de a spori pro
ducția agricolă. O mare însemnătate pentru 
traducerea în viață a acestui principiu au 

măsurile prevăzute în hotărîrea C. C. al 
P.M.R. și guvernului privind îmbunătățirea 
sistemului de contractare și achiziție de ani
male și produse animale, precum și legea re
cent aprobată de Marea Adunare Națională 
privitoare la dezvoltarea creșterii animale
lor în anii 1954-1956, hotărîrile privind re
ducerea unor impozite și taxe asupra gos
podăriilor agricole colective și individuale și 
îmbunătățirea sistemului de colectare a căr
nii și laptelui.

Dezvoltarea multilaterală a comerțului «le 
stat și cooperatist, precum și folosirea co
merțului privat în scopul îmbunătățirii apro
vizionării populației, asigurarea cu mărfuri 
în cantitate tot mai mare și de bună cali
tate a oamenilor muncii de la orașe și sate 
stau în centrul atenției partidului și puterii 
populare. Țărănimea are nevoie de mărfuri 
industriale pe care le capătă de la industrii 
socialistă, iar clasa muncitoare, populația 
orășenească au nevoie de produse agricole 
pe care le capătă de la țărănime. Nu poate 
fi concepută construirea victorioasă a so
cialismului fără dezvoltarea multilaterală a 
comerțului ca forma economică principală a 
legăturii orașului cu satul „Comerțul — 
scria Lenin — iată „veriga" în lanțul ist» 
ric al evenimentelor... „de calre trebuie să ne 
prindem cu toate puterile" noi, puterea de 
stat proletară, noi, partidul comunist con 
ducător. Dacă „ne vom prinde" acum des
tul de tare de această verigă, vom reuși cu 
siguranță, într’un viitor apropiat, să stăpâ
nim întregul lanț. Altfel nu vom putea s’ă- 
pani întregul lanț, nu vom reuși să crea.» 
fundamentul relațiilor social-economice so
cialiste".

Plenara a cerut tuturor organelor de partid 
și de stat să acorde toată atenția cerințe
lor și nevoilor maselor, să combată cu toa
tă hotărîrea atitudinile de birocratism, de 
nepăsare și dispreț față de nevoile și pro
punerile celor ce muncesc.

In rezolvarea sarcinilor puse de plenara 
din August a C.C., partidul nostru se că
lăuzește de indicația marelui Lenin că teme
lia și principiul suprem al puterii populare 
este alianța dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, că clasa muncitoare 
poate să' construiască socialismul numai îm
preună cu cele mai largi mase ale țără
nimii.

Hotărîrile plenarei din August au fost pn- 
mite cu satisfacție de oamenii muncii. Po
porul nostru este ferm încredințat că apli
carea tuturor acestor măsuri va asigura în 
următorii 2-3 ani o simțitoare îmbunătățire 
a aprovizionării populației cu produse ali
mentare și a industriei ușoare cu materii 
prime, va contribui la întărirea schimbului 
dintre oraș și sat, la întărirea continuă a 
alianței dintre clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare.

Conștiința și spiritul de răspundere de 
care dă dovadă eroica noastră clasă munci - 
toare, forța conducătoare a statului și între
gului popor, încrederea cu care țărănimea- 
muncitoare urmează pe aliatul și conducă
torul său de nădejde, clasa muncitoare, 
participând tot mai activ la opera de con
struire a socialismului, însuflețirea cu care 
intelectualitatea înaintată își dă contribuția 
la cauza întăririi și înfloririi patriei, consti
tuie o chezășie că hotărîrile plenarei C.C. al 
partidului nostru vor fi îndeplinite cu suc
ces.

Alergând pe drumul lui Lenin, însușin- 
du-și experiența glorioasă a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, partidele co
muniste și muncitorești din țările demo- 
crat-populare, strâns legate de mase, luptă 
pentru continua ridicare a buneistări a oa
menilor muncii, pentru victoria deplină a 
socialismului, pentru pace și colaborare prie
tenească între popoare. Avem încredere în 
victoria deplină pentrucă oamenii muncii 
din țările de democrație populară, eliberate 
de sub jugul claselor exploatatoare, merg 
sub conducerea partidelor comuniste și 
muncitorești pe drumul luminat de atotbi- 
ruitoarea știință marxist-leninistă, pentruc;? 
în făurirea vieții noi le ajută zi de zi ma
rea lor prietenă — Uniunea Sovietică, .".ne 
a dat omenirii pe marele Lenin.
(Articol apărut în „PENTRU PACE TRAI

NICA PENTRU DEMOCRAȚIE 
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