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„Orice slăbire a ideologiei 
socialiste, orice îndepărtare de 
ea înseamnă implicit o întă
rire a ideologiei burgheze" 

(V. I. Lenin)
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Exemplul măreț al lui Lenm
La 21 Ianuarie, oamenii muncii din lu

mea întreagă în frunte cu minunății oa
menii sovietici comemorează 30 de ani 
dela moartea genialului învățător și con
ducător al proletariatului mondial, neui
tatul învățător și sfătuitor, Vladimir Ilici 
Lenin.

De numele lui Lenin se leagă existența 
pietrei de hotar între două lumi, ce mar
chează începutul sfârșitului erei vechi, — 
bazată pe exploatare — și începutul erei 
noi, a eliberării asupriților și a tuturor 
oamenilor muncii.

Lenin împreună Cu Stalin au fost or
ganizatorii și conducătorii luptelor re
voluționare din răsăritul Europei, du
când proletariatul rus la eliberare- prin 
victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, care a deschis nu numai ca
lea eliberării popoarelor din răsărit, ci 
și a popoarelor coloniale. De lupta lui 
Lenin este legată nașterea și consolida
rea primului stat socialist din lume, sta
tul sovietic.

Marele corifeu al științei revoluționare, 
continuatorul credincios a lui Marx-En- 
gols, Lenin a analizat și a caracterizat 
noile condiții în care a pășit capitalis
mul, a descoperit noua sa fază — im
perialismul — în care toate contradic
țiile se ascut la maximum. El a arătat 
proletariatului că imperialismul este ul
timul stadiu al capitalismului și sarcina 
principală a milioanelor de exploatați 
este aCeia de a doborî această orânduire 
bazată pe exploatare. Lenin a învățat 
clasa muncitoare că pentru a cuceri pu
terea, proletariatul are nevoie de un con
ducător, de un partid de tip nou, revo
luționar, înarmat cu cunoașterea legilor 
de desvoltare a societății, capabil de a 
duce lupta de eliberare până la capăt.

Lenin și Stalin au elaborat teoria des
pre acest partid creând primul partid 
de acest fel, Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Proletariatul mondial este recunoscă
tor lui Lenin pentrucă lui îi datorește în
vățătura despre strategia și tactica luptei 
de clasă, despre alianța cu țărănimea 
muncitoare. Dela Lenin proletariatul a 
învățat și învață, că pentru a păstra pu
terea cucerită, el trebue să sfărâme ve
chiul aparat de stat burghez și să con
struiască unul nou, credincios cauzei cla
sei muncitoare. Chezășia păstrării puterii 
și a construirii noii orânduiri, este dicta
tura proletariatului.

Lenin și tovarășul său de luptă Stalin 
au elaborat teoria despre rolul și func
țiunile statului, despre rolul de conducă
tor al clasei muncitoare, în lupta pentru 
cucerirea puterii și construirea societății 
noi. Ei au condus cu măestrie lupta pen
tru instaurarea și consolidarea primei dic
taturi a proletariatului.

Lenin a elaborat știința despre construi
rea orânduirii socialiste, despre industria
lizarea și trecerea la agricultura socia

listă. îmbogățirea și desvoltarea marxis
mului de către Lenin constituie tezaurul 
prețios al clasei muncitoare din lumea 
întreagă. învățătura lui Lenin și Stalin, 
întruchiparea ei în victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie și în suc
cesul deplin al socialismului în U.R.S.S., 
dau încredere și siguranță în cauza mun
citorilor depe întreg globul.

Viața lui Lehin este o pildă măreață 
de credință față de interesele clasei mun
citoare, de încredere nețărmurită în ro
lul ei istoric de gropar al vechii orându
iri și constructoare al celei noi.

De când a încetat să bată inima lui 
Lenin au trecut 30 de am, însă marea sa 
cauză a înscris succese istorice în pro
gresul popoarelor. La moartea lui, pro
letariatul cucerise puterea numai pe a 
șasea parte a globului. Astăzi, sub trium
ful ideilor leniniste, sute de milioane de 
oameni s’au smuls din sclavia imperia
lismului și merg cu pași siguri pe dru
mul unei vieți noi și libere. Condusă de 
partide comuniste și muncitorești, cla
sa muncitoare din țările de democrație 
populară consolidează pe zi ce trece ali
anța cu țărănimea muncitoare, dând via
ță învățăturilor lui Lenin. Oamenii mun
cii de aci construiesc puternice industrii 
naționale, progresează zi de zi în dome
niul agriculturii socialiste.

Forțele mereu crescânde a marei fa
milii a popoarelor libere depe a patra 
parte a globului, apasă ca un coșmar pe 
zilele pumnului de miliardari americani 
și ale sateliților lor. Ei vor să deslănțue 
un nou război mondial pentru a impune 
dominația mondială a imperialiștilor 
yankei. Ei nu se dau în lături dela acte 
mârșave de provocări, dela acțiuni de 
corupere, etc. Toate acestea pentru ca 
să-și mărească profiturile. Dar rechinii 
imperialiști uită că un al treilea război 
mondial va duce in mod inevitabil la 
prăbușirea definitivă a întregului sistem 
capitalist mondial.

In astfel de condițiuni învățătura lui 
Lenin și Stalin despre pace, despre lupta 
pentru apărarea păcii, despre vigilența 
revoluționară, împotriva dușmanului de 
clasă, trebue să ne fie un permanent în
drumător.

Poporul român poartă cald și puternic 
în sufletul său sentimentul dragostei și 
recunoștință veșnică față de Lenin care 
a întemeiat țara eroicilor constructori ai 
comunismului.

Cu prilejul celei de a 30-a comemorare 
a lui Vladimir Ilici Lenin, poporul nostru 
își afirmă din nou hotărîrea de a urma 
cu consecvență învățătura leninistă, te
melia teoretică și practică a tot ceeace 
ridică mândru și măreț în patria-i dragă.

Marele steag al lui Lenin, steagul in
vincibil al leninismului luminează calea 
popoarelor spre lichidarea a ceiace este 
Vpchi și perimat — luminează calea con
strucției vieții noi.

MAXIM RÎLSCHI *)

Portretul
Găsești portrotu’n case mici de

{ară —
La luptă, din tiranșeu e nelipsit, 
Portretul celui ce’n itriașa-i vrere 
Și inimi și popoare-a unit.

înveninați dușmani de ne-amenință 
Portretul lui ni-e sfânt îndem și 

steag,
Și-alături stă — chezaș de 

biruință — 
De-un alt portret ce ni-i la fel 

de drag.
*) Cunoscut poet al Ucrainei sovietice In românește de TITA CHIPER

................... NICOLAE TAUTU ................. s»
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De mult, de mult se înălța aici 
Stăpânitoare duma imperială...
Azi e-un muzeu spre slava lui Ilici, 
L-am cercetat atent sală cu sală...

Macheta casei unde s’a născut...
Și casa din Siberia troenită...
Un pat... un raft... un samovar 

tăcut...
O carte veche, roasă, gălbenită...

Apoi ceasornicul de buzunar :
Da, l-a privit fixând clipa victoriei, 
A urmărit atent pe minutar, 
S’asculte primul tunul „Aurorii”...

...Acest muzeu o zi am colindat 
Citind și recitind slova de pară 
Dar pe Lenin întreg eu l-am aflat, 
In clocotul mulțimilor de-afară I

lui Lenin
Portretul, fiii noștri’mpodobindu-1 
Împrospătate flori prinos i-or da 
Acelui care’n veacuri lungi de-a 

rândul 
Pământul, ca un soare-o lumina.

Intr’o vitrină am zărit un toc... 
Un toc obișnuit, ca fiecare, 
Da’n mâna sa, ce uragan de foc ! 
Sceptru sau spadă n’ai afla mai 

tare!

O haină veche, un surtuc de doc, 
Dar nu a fost hlamidă, n’au 

fost zale, 
Mai groase, mai ne’nvinse 'n foc, 
C’aceste straie simple ale sale...

De-ai pune tot rubin peste rubin 
Și nestemată peste nestemată, 
Ca șapca cri purtată de Lenin, 
N’ai făuri coroană niciodată



CJ /zl LVI LENIN ESTENEMURITOARE
Se împlinesc 30 de ani de când a încetat să bată inima marelui învățător al omenirii muncitoare, Vladimir Ilici 

Lenin, conducătorul mișcării revoluționare internaționale, marele strateg al proletariatului mondial, conducătorul Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, întemeietorul primului stat socialist din lume. Zi de zi ideile atotbiruitoare ale marelui Lenin, 
călăuzesc sutele de milioane de oameni în lupta pentru construirea unei vieți fericite. în lupta pentru construirea socialis
mului și a comunismului. Numele lui Lenin va rămâne pentru vecie cel mai scump omenirii muncitoare. Lenin trăiește și va 
trăi întotdeauna în inimile noastre.

V. I. Leu in
( Fragment)
de M. GORCHI

A murit Vladimir Ilici Lenin .
Unii, chiar din tabăra dușmanilor, re

cunosc cinstit : cu Lenin lumea a pierdut 
pe omul care „dintre toți contemporanii 
săi mari întruchipa genialitatea în gra
dul cel mai înalt".

Era simplu și drept ca tot ce spunea.
Eroismul său era aproape cu totul lip

sit de lustrul exterior ; era abnegația mo
destă, ascetică a unui intelectual și a 
unui revoluționar rus cinstit, așa cum se 
găsește adeseori în Rusia, convins pe 
deplin de posibilitatea dreptății sociale 
pe pământ. Era eroismul omului care a 
renunțat la toate bucuriile lumii de dra
gul muncii grele pentru fericirea oame
nilor. .

Până atunci nu-1 văzusem pe Lenin și 
nici nu-1 citisem atât de mult cum ar ti 
trebuit. Dar ceeace citisem și povestirile 
deosebit de entuziasmate ale tovarășilor 
care-1 cunoșteau personal, mă atrăgeau 
puternic spre el. Când i-am fost prezen
tat, ei m’a cercetat cu privirea sa ageră 
și strângându-mi mâna cu putere, mi-a 
spus cu tonul unui vechi cunoscut, glu
mind

— E bine că ai venit! Iți plac încăie
rările ? Aici va avea loc o mare încăie
rare.

Mă așteptam ca Lenin să fie altfel. îmi 
părea că-i lipsește ceva. Graseia și își 
băga un deget subțioară sub vestă și în 
general era simplu, n’avea nimic de con
ducător. Sunt un literat. Profesia mă 
obligă să observ amănuntele și această 
obligație a devenit un obicei, uneori cam 
plictisitor

Când am fost condus spre G. V. Pleha- 
nov, acesta stătea încrucișându-și mâinile 
pe piept și uitându-se cu asprime, puțin 
plictisit așa cum se uită la un nou elev, 
un profesor obosit de obligațiunile sale, 
îmi spuse o frază cu care sunt foarte 
obișnuit:

— Sunt un admirator al talentului dum- 
nea voastră

Altceva n a mai spus, memoria nu a 
mai reținut nimic. In tot timpul congre
sului, nici el nici eu nu am dorit să vor
bim mai cordial...

Mâna lui întinsă înainte și puțin ridicată, 
părea că vrea să cântărească fiecare cu
vânt ; ea îndepărta frazele adversarilor, 
înlocuindu-le cu teze temeinice, arătând 
cu argumente dreptul și datoria clasei 
muncitoare de a-și urma calea proprie 
și nu de a merge în coadă și nici chiar 
alături de burghezia liberală. Totul era 
neobișnuit și Lenin o spunea nu știu 
cum, nu ca venind dela dânsul, ci în- 
tr’adevăr ca pornind din voința istoriei. 
Coherența, desăvârșirea, franchețo și 
forța discursului, și el însuși pe cate
dră, erau parcă o operă de artă clasică 
în care există tot ce trebue și nu-i ni
mic de prisos, fără niciun fel de podoa
be, și acestea chiar dacă erau, nu se ve
deau, erau tot atât de naturale și de ne
cesare ca cei doi ochi pe o față și cele 
cinci degete la o mână.

Socotind după intervalul de timp, vor
bise mai puțin decât oratorii care lua
seră cuvântul înaintea lui. Dar după im
presia lăsată, mult mai mult; n’am sim
țit numai eu acest lucru

' SȚALIN DESPRE LENIN

O logică
Remarcabile au fost cele două cuvân

tări rostite de Lenin la această confe
rință, cu privire la momentul politic și 
la problema agrară. Din nefericire, nu 
s’a păstrat niciuna din de. Cuvântările 
sale inspirate au stârnit entuziasmul 
furtunos al întregii conferințe. Neobișnu
ita putere de convingere, simplitatea și 
claritatea argumentării, frazele scurte, pe 
înțelesul tuturor, lipsa de emfază, lipsa 
oricăror gesturi teatrale și a oricăror fraze 
de efect care să vrea să facă impre
sie, — toate acestea făceau ca discursu
rile lui Lenin să se deosebească în chip fa
vorabil de discursurile obișnuiților 
oratori „parlamentari”.

Insă nu această latură a discursurilor lui

Încredere
Teoreticienii și conducătorii de partide 

care cunosc istoria popoarelor, care au 
studiat dela un capăt la celălalt istoria re
voluțiilor sunt atinși câteodată de o boală 
urâtă. Eoala aceasta se numește frica de 
masse, neîncrederea în capacitățile crea
toare ale masselor. Această boală dă une
ori naștere unui anumit aristocratism al 
conducătorilor față de massele care nu 
sunt atât de tari în istoria revoluției, dar 
care sunt chemate să sfărâme vechiul și 
să construiască noul. Teama că forțele ele
mentare ar putea să se deslănțue, că ma
ssele ar putea „sfărâma mai mult decât 
trebue” și dorința de a juca rolul unei dă
dace care se străduește să învețe massele 
după căite, dar care nu dorește să învețe 
dela masse — iată baza acestui gen de a- 
ristocratism

Lenin era antiteza unor astfe-l de con
ducători. Nu cunosc niciun alt revoluțio
nar care să fi crezut atât de puternic ca 
Lenin în forțele creatoare ale proletaria
tului și in puterea de orientare revoluțio
nară a instinctului de clasă al acestuia. 
Nu cunosc niciun alt revoluționar care

puternică
Lenin m’a captivat pe mine atunci. Am 
fost captivat de puternica și invincibila 
logică a discursurilor lui Lenin, o logică 
rece, dar care pune stăpânire pe auditor 
în mod temeinic, electrizându-1 și cuce- 
rindu-1 în întregime. îmi aduc aminte 
că mulți dintre delegați spuneau atunci : 
„Logica discursurilor lui Lenin te cuprin
de din toate părțile ca niște tentacule pu
ternice, te prinde ca într’uin clește, din 
strânsoarea căruia nu-i chip să te smulgi : 
sau te predai, sau te hotărăști să fii com
plect înfrânt”.

Socot că această particularitate a dis
cursurilor lui Lanin ccnstitue cea mai 
mare calitate a artei lui oratorice.

I. V. STALIN (opere voi. 6).
pag. 62-63

în masse
să fi știut să biciuiască atât de nemilos 
ca Lenin pe îngâmfați! critici ai „haosu
lui revoluționar” și ai „bacanalelor acțiu
nilor arbitrare ale masselor”. îmi amintesc 
că, răspunzând în timpul unei conversa
ții la observația unuia dintre tovarăși 
că „după revoluție trebue să se stabilea
scă o ordine normală”, Lenin a spus sar
castic : „E o mare nenorocire dacă oame
nii care doresc să fie revoluționari uită că 
cea mai normală ordine în istorie este or
dinea revoluției”.

Iată cum se explică atitudinea dispre
țuitoare a lui Lenin față de toți aceia care 
se străduiau să privească massele de sus 
și să le învețe după carte. Iată dece Le
nin propovăduia neîncetat: învățați dela 
masse, căutați să înțelegeți cât mai bine 
acțiunile lor, studiați cu toată atenția ex
periența practică a luptei masselor.

încrederea în forțele creatoare ale ma
sselor — iată trăsătura caracteristică a ac
tivității lui Lendn care i-a dat posibilita
tea să înțeleagă mișcările spontane și să 
le îndrepte pe calea revoluției proletare.

I. V. STALIN (opere voi. 6). 
pag. 67-68

O vizită la Lenin
(Fragment} 

de A. SERAFIMOVICI 
L-am auzit de multe ori pe Vladimir Ilici 

Lenin vorbind la congrese și conferințe. în
totdeauna m’am mirat că, deși vorbea 
îndeobște mai puțin decât oratorii care 
luau cuvântul fie înaintea lui, fie după 
el, impresia pe care o lăsau cuvântările 
lui Lenin era întotdeauna covârșitoare.

Intre patru ochi insă, n’am stat de vorbă 
cu Vladimir Ilici decât o singură dată. 
Și aș vrea să povestesc despre ziua aceea, 
unică și de neuitat, ziua când am fost 
oaspetele lui Lenin.

Intr'o seară la mine acasă, aud soneria : 
intră un om și-mi spune :

— Tovarășul Lenin a trimis mașina 
după dumneavoastră.

După vreo cinci minute eram la Krem
lin. Un tânăr ostaș din Armata Roșie m’a 
îndrumat până la ultimul etaj, unde se 
afla apartamentul lui Ilici. Am intrat în- 
tr’un antreu mic, slab luminat, și îmi sco
team tocmai paltonul, când auzii pași re
pezi și ușori apropiindu-se. Lenin îmi ie
șea înainte. M’a măsurat dintr’o privire 
din cap până în picioare și, strângându- 
mi cu căldură mâna, m’a invitat priete
nos ; Poftim, intră, intră.

Am trecut în sufragerie.
— Ei. cum e ? Cu cine te întâlnești mai 

mult ? Cu muncitori sau cu intelectuali ? 
Povestește-mi — mă îndemnă Vladimir 
Ilici. neluându-și privirea deda mine, de 
parcă s’ar fi temut să nu fug.

— Mă întâlnesc din când în când, și 
cu unii și cu alții.

Mă simțeam stânjenit. „Ce să-i poves
tesc eu lui Lenin ? mă gândeam ; doar el 
știe demult tot ce i-aș putea povesti: mă 
îndoesc că l-ar mai putea interesa ceva 
din toate astea".

Vladimir Ilici. cu sensibilitatea-! carac
teristică observase încurcătura mea și, 
pentru a-mi da răgazul să-mi revin, o 
rugă pe Nadejda Konstantinovna :

— Ne faci un ceai ?...
Nu-mi pot închipui un alt om care, 

stând cu atâta deasupra celorlalți oameni, 
să fie atât de străin de orice ambiție și 
să-și păstreze acelaș interes viu pentru 
„oamenii simpli”.

In seara aceea de neuitat am văzut un 
Lenin cu totul altul. Nu semăna deloc cu 
conducătorul și tribunul pe care îl întâl
nisem până atunci la congrese și confe
rințe. Ia fața mea apărea un Lenin nou 
—un tovarăș minunat, un om vesel, care 
arăta un interes viu și neobosit pentru 
toată lumea, un om cu o atitudine nespus 
de blândă și plină de dragoste față de 
oameni...

Lenin zâmbea și se uita . la mine cu 
ochii mici, așteptând să-i povestesc ceva.

„Da, trebue să-i povestesc lui Vladimir 
Ilici ceva despre muncitori, mă gândeam 
eu ; tocmai deaceea mă . și chemase : ca 
să poată arunca o privire în lumea de 
care îl ținea câteodată departe munca 
uriașă ce o îndeplinea”.

— Am fost acum, de curând, în Lasinâi 
Ostrov — începui eu, luându-mi inima în 
dinți. — E acolo un arsenal mare, unde 
lucrează peste o mie de muncitori.

Vladimir Ilici își apropie scaunul de 
al meu și se aplecă prietenos și atent 
spre mine. Cu vioiciunea lui uimitoare, 
cu interesul și limpezimea care îl caracte
rizau, el începu să mă descoasă cu dea- 
mănuntul despre viața muncitorilor dela 
arsenal, despre salariile lor, despre mun
că, despre școli, despre timpul lor liber. 
Din întrebările acestea înțelepte și precise 
mi-am dat seama de sensibilitatea lui deo
sebită și de înțelegerea adâncă, organică, 
pe care o avea Ilici pentru greutățile 
prin care trecea în momentul acela clasa 
muncitoare. Conversația lui Lenin se des
fășura în cuvinte puține, dar era bogată 
în idei.



Să intensificăm activitatea 
căminelor culturale

In perioada de iarnă, principalul mij
loc oare asigură desfășurarea în bune 
condițiuni a muncii politice de masă și 
cultural-educative la sate, îl constituiesc 
căminele culturale. Totodată, este știut căci 
de felul în care vor munci în această pe
rioadă colectivele căminelor culturale de
pinde în mare măsură și succesul campa
niei agricole de primăvară. Iată dece sfa
turile populare trebuie să folosească din 
plin și cu toată încrederea prețiosul a- 
jutor al căminelor culturale, care oda
tă cu acțiunea pe care o întreprind pen
tru culturalizarea țăranilor muncitori au 
și datoria de a-i convinge pe aceștia des
pre însemnătatea politico-econiomică a 
îndeplinirii sarcinilor ce le revin pen
tru asigurarea pâinii poporului muncitor.

Desfășurând o activitate bogată, cămi
nul cultural din satul Cinciș, obține zil
nic însemnate succese. Tovarășul Moru 
ziu Dumitru, directorul căminului cultu
ral, înțelegând importanța pe care o pre
zintă Hotărârile Partidului și Guvernu
lui precum și legile elaborate de Marea 
Adunare Națională, se străduiește cu 
perseverență pentru a-i lămuri pe ță
ranii muncitori asupra scopului și însem
nătății acestora.

Astfel, de îndată ce a apărut legea cu 
privire la creșterea și contractarea de a- 
nimale. a fost prelucrată atât prin stația 
de radioficare cât și în cadrul căminului 
cultural — arătându-se fiecărui țăran 
muncitor avantagiile ce le au depe urma 
acesteia, precum și influența hotărâtoare 
pe care o exercită această lege asupra creș
terii nivelului de trai al oamenilor muncii 
— fapt, în urma căruia numeroși țărani 
muncitori printre care se găsește și Petrie 
Gheorghe (Piticu), au contractat și predat 
statului animale de bună calitate. In do
meniul cultural, căminul cultural din 
Cinciș, în afară de conferințele pe care le 
ține săptămânal, susținute de programe 
artistice prezentate de echipele de cor, 
dans și teatre, a organizat și o bibliotecă 
volantă reușind să ridice numărul citito
rilor la 300 lunar, dând totodată o aten
ție deosebită cursurilor de limba rusă la 

care participă peste 25 țărani muncitori.
In acelaș timp ținând cont de specificul 

satului, ai cărui locuitori sunt în bună 
parte mineri, a fost organizată în cadrul 
căminului o expoziție de fotografii: „Mi
nerii sovietici în lupta pentru pace și con
struirea comunismului” expoziție care a 
stârnit un viu interes în rândul vizitatori
lor.

Cu toate aceste exemple bune pe care 
ni le dă rodnica activitate a căminului 
cultural din Cinciș, exmple pe care le mai 
întâlnim și în activitatea căminelor cul
turale din satele Boș și Rapolt, în raionul 
nostru majoritatea căminelor culturale 
desfășoară o activitate cu totul nesatisfă
cătoare, lucru care se datorește în primul 
rând amorțelii în care a căzut secțiunea 
culturală a sfatului popular raional (șe
ful secțiunei tovarășul Băieșan Sabin).

Activitate slabă au căminele culturale 
din satele Peștișul Mic, Cerna, Șeulești, 
Teliucul Superior și altele care nu au ni- 
ciun fel de echipe artistice și nu țin nici 
cel puțin conferințe specifice satului res
pectiv, prin care să popularizeze metodele 
superioare de muncă folosite în unitățile 
agricole socialiste.

Directorul căminului cultural din Teliu- 
cul Superior tovarășul Boji Petru, este a- 
tât de desinteresat de existența și activi
tatea căminului, încât tot timpul îl ține 
încuiat pentru ca nimeni să nu poată ob
serva dezordinea care domnește acolo.

Toate acestea, secțiunea culturală raio
nală nu le cunoaște pentrucă nu are de 
unde, dat fiind că activiștii acestei sec
țiuni nu calcă cu lunile prin satele raionu
lui lăsând ca munca să meargă dela sine.

In lumina acestor fapte Comitetul Exe
cutiv al Sfatului Popular raional, trebuie 
să analizeze de urgență activitatea secți
unii culturale a raionului și să ia măsuri 
menite să intensifice munca căminelor 
culturale care trebuie să devină în peri
oada aceasta, un puternic mijloc de mo
bilizare a țăranilor muncitori în lupta pen
tru pregătirea campaniei agricole de pri
măvară.

S. OLTEANU

îndeplinirea planului de colectări 
sarcina noului Comitet Executiv 

(Sesiunea Sfatului Popular raional Hunedoara)
In ziua de 14 Ianuarie deputății raio

nali aleși la 20 Decembrie 1953, sau în
trunit în prima sesiune pentru constitui
rea Sfatului Popular raional Hunedoara.

Du>pă ce s‘a aprobat raportul comisiei 
de validare a mandatelor, s’a trecut la a- 
legerea noului Comitet Executiv. In urma 
propunerilor făcute în Comitetul Execu
tiv au fost aleși 13 dintre cei mai activi 
deputați printre care se află tovarășii: 
Iosin Constantin. Peter Ioan, Mihuț A- 
vram, Roșea Ioan, Butulescu Maria și al
ții. In continuarea lucrărilor sesiunii a 
fost ascultat și aprobat raportul Comisiei 
pentru constituirea comisiunilor perma
nente de deputați, care urmează să con
tribuie la rezolvarea problemelor ce stau 
in fața noului Comitet Executiv.

La ultimul punct depe ordinea de zi a 
sesiunii, deputatul Mihuț Avram a prezen
tat raportul fostului Comitet Executiv cu 
privire la îndeplinirea planului de colec
tări pe anul 1953. Din raport a reieșit că 
in problema colectărilor au fost obținute 
unele succese mai ales acolo unde s’a des

Aprovizionarea orașului 
în centrul problemelor sesiunii 

(Sesiunea Sfatului Popular orășenesc Hunedoara)
Duminică dimineața a avut loc sesiunea 

de constituire a Sfatului Popular al ora
șului Hunedoara. Cu acest prilej, deputa
tul Adespi Vasile, a prezentat raportul a- 
supra activității desfășurate de Sfatul 
Popular în ce privește aprovizionarea po
pulației din orașul Hunedoara.

Din raportul prezentat a reieșit că în ca
iace privește desvoltarea rețelei comer
ciale s'au înființat noi magazine alimen
tare, textile, restaurante și grădini de vară, 
prin care s’au distribuit produse de larg 
consum în cantități cu mult mai mari de
cât în anul 1952.

Raportul subliniază că în problema a- 
provizionării populației, vechiul Comitet 
Executiv a avut lipsuri serioase.

In ceeace privește aprovizionarea de 
iarnă a populației cu legume și zarzava
turi, ea s’a făcut mai mult depe piața ne
organizată, la preț de speculă, deoarece 
„Aprozarul" nu are în cantități suficiente 
aceste produse iar unele din ele sunt în

fășurat o acțiune susținută. Astfel la pă- 
ioase cu excepția secarei planul colectări
lor a fost îndeplinit. Nu se poate spune a- 
cetaș lucru despre situația colectărilor la 
produse de toamnă unde nu s’a realizat 
din plan decât 45 la sută. In ce privește 
produsele animale în afară de lână nici 
la un produs nu a fost îndeplinit pianul.

Din întrebări și din discuțiile purtate 
de participanții la sesiune, pe marginea 
raportului prezentat, a reieșit că neînde- 
plinirea planului de colectări la majori
tatea produselor, se datorește fostului Co
mitet Executiv care nu a știut să îndrume 
just sfaturile populare comunale și C.S.C. 
raional. Membrii Comitetului Executiv nu 
au luat din timp măsurile necesare pentru 
a împiedica acțiunile elementelor dușmă
noase care au sabotat planul de colectări.

Sfatul Popular raional Hunedoara, a a- 
doptat o hotărâre prin care obligă Comi
tetul Executiv nou ales, să analizeze situa
ția colectărilor la comune, șt să ia măsu
rile necesare îndeplinirii în cel ma scurt 
timp a planului de colectări.

silozate prost încât ajung pe piață înghe
țate sau alterate.

In cadrul discuțiilor purtate pe margi
nea raportului, deputății au criticat cu 
asprime activitatea fostului Comitet Exe
cutiv, slaba sa preocupare în ceeace pri
vește aprovizionarea cu lemne de foc a 
populației, făcând propuneri noului Comi
tet Executiv ca acesta să-și îndrepte de 
îndată atenția asupra rezolvării cât mai 
de grabă a acestei probleme.

Deputatul Guțu Emil, a arătat necesita
tea înființării unui magazin alimentar în 
Tabăra Tineretului precum și chioșcuri 
pentru distribuirea pâinii raționalizate.

Aceleași propuneri le-a făcut pentru 
Orașul Muncitoresc și deputatul Bacnef 
Iordan.

Sesiunea a aprobat o serie de hotărâri 
menite să ajute la lichidarea lipsurilor e- 
xistente și să asigure îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor ce revin Sfatului Popular 
orășenesc.

Consfătuirea legumicultorilor din raionul Hunedoara
In urma consfătuirii pe țară a legumi

cultorilor din sectorul agricol socialist, 
care a avut drept scop extinderea și apli
carea tehnicei înaintate în legumicultura, 
privind sporirea producției de legume și 
zarzavaturi în țara noastră, secțiunea a- 
gricolă a Comitetului Executiv a Sfatu
lui Popular raional Hunedoara, îndrumată 
de Comitetul raional P.M.R. a organizat 
în ziele trecute o consfătuire la Simeria, 
unde au luat parte numeroși responsabili 
legumicoli din cadrul gospodăriilor anexe, 
ingineri și tehnicieni dela sfaturile popu
lare comunale, G.A.S., președinți și se
cretari ai întovărășirilor agricole, pre
cum și conducători ai diferitelor coope
rative.

Consfătuirea raională a fost deschisă de 
tovarășul Iosin Constantin, șeful secției 
agricole raionale. In cadrul consfătuirii, 
inginerul Cantemir Mircea responsabilul 
sectorului legumicol al Sfatului Popular 
raional a prezentat un referat cu privire 
la cultura legumelor și zarzavaturilor pre
cum și cu privire la necesitatea construi
rii răsadnițelor și producerea legumelor 
timpurii, în raport cu desvoltarea raionu
lui Hunedoara, din punct de vedere in
dustrial.

Nevoia consumului de legume proas
pete, a spus vorbitorul, se simte în spe
cial în a doua jumătate a iernii sau pri
măvara de vreme când lipsesc depe piață 
alte produse.

Producerea legumelor proaspete în tim
pul iernii este posibilă numai în sere și 
răsadnițe. Legumele obișnuite în sere și 
răsadnițe sunt folosite în primul rând pen
tru a se consuma aproape numai în stare 
crudă, (ridichi de lună, ceapă, stufat, sa
lată, pătlăgele roșii, castraveți, etc.), și 
pentrucă apar pe piață într’o perioadă 
când nu pot fi cultivate în grădină.

Aprovizionarea neîntreruptă cu legume 
proaspete a populației în tot cursul anu
lui, poate fi realizată numai prin organi
zarea rațională a culturii legumelor, în 
răsadnițe și sere care poate prelungi ar
tificial perioada de vegetație la toate le
gumele cultivate. Până nu de mult, la 
noi, a domnit părerea că, legumele tru
fandale puteau fi obținute numai în sere 
și că această cultură trebuie concentrată 
numai în jurul orașelor, al centrelor in
dustriale și în general în apropierea pie
țelor mari de desfacere. S’a omis însă fap
tul că producerea legumelor timpurii se 
poate face și în răsadnițe și că deci aces
tea trebuie organizate pe o scară cât mai 
largă, pentru satisfacerea nevoilor de le
gume proaspete a oamenilor muncii.

Pentru a prelungi perioada consumului 
de legume proaspete, în timpul cât aces
tea nu pot crește în câmp deschis din 
cauza frigului, ele se cultivă în încăperi 
închise. Printre aceste încăperi închise ră
sadnițele joacă un rol foarte însemnat în 
cultura legumelor. Pentru ca plantele să 

se poată desvolta în bune condițiuni în 
timpul iernii și primăvara de timpuriu, se 
cere ca răsadnița acoperită să îndepli
nească următoarele condițiuni;

— să fie construită în așa fel încât 
să prindă și să folosească căldura solară 
cât mai bine.

— să aibă o sursă de căldură cât mal 
ieftină și cât mai acceptabilă în orice gos
podărie dela țară.

— sâ nu piardă căldura în interior.
— să fie construită după un model uni

versal pentru a se putea înlocui ferestrele 
sau alte piese uzate.

— să fie construite în așa fel încât să 
permită executarea tuturor lucrărilor în 
bune condițiuni.

Locul ales pentru așezarea răsadnițelor 
trebuie să fie ferit în primul rând de vân
turile care predomină în regiune. Pentru 
aceasta răsadnițele se așează de obicei în 
partea de sud a clădirilor sau la adăpostul 
unui gard viu sau plantații.

Locul trebuie să fie cât mai larg pen
tru ca acesta să fie luminat de soare 
toată ziua.

Deasemeni locul trebuie să fie plan, 
ușor înclinat spre sud. unde în asemenea 
locuri apa nu stagnează, iar răsadnițele 
sunt bine expuse la soare. Terenul tre
buie să fie sănătos și permiabil pentru a 
nu se stagna apa pe el.

Răsadnițele se vor așeza în apropierea 
locuințelor sau administrației gospodăriei 
pentru a fi supraveghiate mai ușor. Ele 
se vor așeza pe lungimea lor p? direcția 

Est-Vest, dacă terenul este plan sau per
pendicular pe direcția'pantei iar dacă este 
înclinat aceasta pentru a utiliza mai bine 
căldura și lumina.

Răsadnițele se așează una în spatele ce
leilalte în așa fel încât să se obțină un 
pat cald conținu. Nu se vor așeza în ime
diata apropiere a ariilor sau magaziilor 
pentru a evita stricăciunile din partea 
șoarecilor.

Răsadnițele trebuiesc așezate în apro
pierea unei surse de apă pentru a se pu
tea executa udarea răsadnițelor, instalân- 
du-se robinete între grupele de răsad
nițe. Apa trebuie să fie condiționată, deci 
se va face un rezervor de circa 1.500 până 
la 2.000 litri. Aceasta pentru ca apa să 
se încălzească mai cu ușurință. Instalația 
de pompat trebuie să asigure pomparea în 
rezervor a unei cantități de apă suficientă 
pentru toată suprafața de răsadnițe, con
siderând că pentru fiecare fereastră de ră
sadniță se consumă zilnic 15 până la 20 
litri apă, deci reiese că pentru 100 feres
tre este nevoie de o cantitate zilnică de 
1500 până la 2000 litri apă (1,5—2 metri 
cubi).

Cu ocazia discuțiilor dare au avut loc 
pe marginea referatului prezentat, un nu
măr însemnat de participant sau angajat 
ca în acest an prin munca lor să sporea
scă, producția de legume și zarzavaturi, să 
contribuie cu tot olanul lor la o mai bună 
aprovizionare a populației muncitoare de
la orașe și sate cu produse legumicole.

A. BĂLINIȘTEANU



Cronica evenimentelor internaționale
Succesele armatelor populare din Vietnam și Patet-Lao

Au trecut mai bine de 7 ani decând 
eroicii luptători din Vietnam sau ridicat 
cu armele în mâini pentru a zdrobi că
tușele ce au sugrumat secole dearândul 
popoarele situate în orientul îndepărtat. 
In această parte a lumii, trăiește 
în sclavie poporul vietnamez. Lupta îm
potriva colonialismului francez sa inten
sificat și mai mult în urma victoriei re
voluției chineze.

Acțiunile mârșave ale cercurilor gu
vernamentale din Franța în ducerea răz
boiului de agresiune din Vietnam, are o 
mare repercursiune asupra poporului 
francez, care se sbate într’o mizerie din 
ce în ce mai cumplită. Acest lucru își 
are explicația în faptul, că o zi de război 
din Vietnam, costă poporul francez peste 
două miliarde de franci. Războiul, pe 
lângă faptul că duce la o sărăcie extre
mă poporul francez .are o mare influen
ță și asupra poziției Franței ca putere 
mondială, deoarece ea slăbește rămânând 
descoperită în fața monopolurilor ameri
cane, care după cum se știe caută să sus
tragă din zi în zi pozițiile coloniale ale 
Franței și chiar ale Angliei.

Milioane de francezi simpli nu doresc 
războiul din Vietnam. Ei știu că acest 
răz.'boi le macină fii și frații, de aceia ei

Manevrele diplomatice ale americanilor în Coreea
Ziua încheierii armistițiului în Co

reea, a îmbujorat fețele sutelor de mi
lioane de oameni depe cuprinsul globului, 
ea constituind o mare victorie a forțe
lor iubitoare de pace. întreaga omenire 
se aștepta ca odată cu încheierea armis
tițiului în Coreea, să se pună capăt tu
turor divergențelor iscate între partea 
americană și coreeano-chineză.

Acest lucru nu sa întâmplat deoarece 
partea americană a căutat să împiedic’e 
cu orice preț îndeplinirea totală a pa
ragrafelor prevăzute în acordul de ar
mistițiu, fapt care se vede din tra
tatul încheiat ascuns între S.U.A. și cli
ca lisînmanistă, prin înpiedicarea repa
trierii prizonierilor de război coreeni și 
chinezi, prin amânarea conferinței po
litice pentru Coreea.

Partea americană duce o politică Com
plect dăunătoare și de rea voință în pro
blema ținerii conferinței politice. Ea nu 
a admis ca la conferință să participe 
țări neutre, lucru fără de care conferin

BERLIN (Agerpres).—Pe întreg cuprin
sul Germaniei occidentale, în sectoarele 
Berlinului de Vest ca și în orașele Ba- 
variei sau Saxoniei de jos, oamenii mun
cii așteaptă cu speranță conferința mi
niștrilor afacerilor externe ai celor patru 
mari puteri.

O delegație a tineretului din sectorul 
american al Berlinului a înmânat senatu
lui din Berlinul occidental o scrisoare 
de protest împotriva măsurilor de remi- 
litarizare luate de guvernul dela Bonn.

In legătură cu apropiata conferință a 
celor patru mari puteri, scrisoarea ex
primă dorința tinerilor vestgermani ca 
această conferință să fie încununată de

BERLIN (Agerpres). — După cum re
latează ziarul „Vorwârts”, la 17 Ianuarie 
a avut loc la Eisenach (districtul Erfurt) 
un mare meeting al oamenilor muncii 
Cu prilejul apropiatei conferințe dela Ber
lin a miniștrilor afacerilor externe ai ce
lor patru puteri. La meeting a luat cu
vântul Hans Kiefert, președintele comite
tului districtual din Erfurt al Frontului na
țional al Germaniei democrate. El a de
clarat printre altele că 450.000 de cetă
țeni din districtul Erfurt au cerut în scri

condamnă războiul și se solidarizează cu 
poporul vietnamez care dă riposte arma
telor colonialiste franceze.

Succesele Armatei Populare de Elibe
rare din Vietnam sunt oglindite în pa
ginile multor ziare și reviste depe glob. 
Așa de pildă, agenția vietnameză de In
formații relatează că peste 300.000 de sol
dați și ofițeri francezi și-au găsit moar
tea în urma loviturilor din ce în ce mai 
puternice date de armata populară, iar 
9/10 din teritoriul Vietnamului a fost eli
berat de către armata sa eroică.

La 15 Ianuarie a.c. unitățile Armatei 
Populare Vietnameze după cum arată 
agenția France Presse și-au intensificat 
loviturile în jurul orașului Sadgon, ata
când pozițiile trupelor colonialiste fran
ceze care se găsesc în apropierea loca
lității Ben Luc, la 15 kilometri de Saigon.

De aceiași victorie se bucură și poporul 
din Patet-Lao. Glorioasa sa armată zdro
bește zi de zi trudele colonialiste fran
ceze, care se retrag în dezordine lăsând 
pe câmpul de luptă cantități enorme de 
armament, etc. Victoriile armatei de eli
berare din Patet-Lao asupra mercenarilor 
francezi, face să crească și mai mult sim
patia de care se bucură armata în rân
durile poporului laoțian.

ța nu poate să dea roadele mult aș
teptate.

Sub presiunea opiniei publice mondia
le, cercurile guvernamentale din S.U.A. 
au fost silite să reînceapă tratativele din 
Panmunjon, în vederea pregătirii și con
vocării conferinței politice pentru Coreea. 
Dar și aici, în cadrul acestor tratative 
partea americană caută să pună piedici 
în buna desfășurare a lor, calomniind 
partea coreeano-chineză, căutând să cal
ce în picioare propunerea părții coreea
no-chineză, ca Uniunea Sovietică să ia 
parte la această conferință în calitate de 
stat neutru. Scopul manevrelor diploma
tice ale părții americane în vederea con
vocării conferinței politice pentru Coreea, 
este în deobște cunoscut întregii lumi. 
Ea tărăgănează trativele, pentru a da 
posibilitatea clicii lisînmaniste să ră
pească cu forță armată cei 22.000 de pri
zonieri coreeni și chinezi aflați în lagă
rele de sub paza trupelor indiene. Pentru 
reușita acestor manevre ticăloase partea 
americană în colaborare cu cea lisînma
nistă, a introdus agenți diversioniști în 

In preajma conferinței dela Berlin 
Pentru realizarea unității Germaniei

succes. „Sperăm că veți face tot posibilul 
pentru a sprijini conferința celor patru 
mari puteri. Vrem să dispară însfârșit gra
nițele dintre sectoare și să trăim din nou 
într’o Germanie unită. In ceeace ne pri
vește, noi, tinerii vestgermani, vom lupta 
cu tot elanul și entuziasmul nostru tine
resc împotriva remilitarizării. Totodată, 
vom sprijini cu ardoare toate acțiunile 
menite să ducă la realizarea unității Ger
maniei’’.

Scrisoarea cere tuturor membrilor se
natului să întreprindă acțiuni în vederea 
sprijinirii conferinței.

O delegație a șomerilor din Berlinul 

Meetingul oamenilor muncii din Eisenach
sori și rezoluții adresate comitetului dis
trictual al Frontului național al Germa
niei democrate să contribue la desfășura
rea cu succes a conferinței dela Berlin a 
miniștrilor afacerilor externe și la parti
ciparea delegației pe întreaga Germanie 
la această conferință.

Subliniind dorința unanimă a tuturor 
forțelor patriotice din Germania de a îm
piedica transformarea patriei lor în fo
carul unui nou război, Kiefert a declarat 
că lozinca „Germanii, în jurul unei sin
gure mese ! Tratatul de pace, iar nu tra

Presa franceză în deosebi, acordă o 
mare importanță mersului evenimentelor 
din Patet-Lao. Așa de pildă, ziarul „L’Hu- 
manite" scria că : „unitățile corpului ex- 
pediționar francez, sunt angajate în lupte 
împotriva Unităților Armatei Populare 
de Eliberare din Patet-Lao, care în
conjoară localitatea Seno. In această re
giune s’au desfășurat lupte crâncene cu 
armata franceză care se află încercuită 
într’un puternic clește de către forțele 
populare".

Victoriile armatelor de eliberare din 
Vietnam și Patet-Lao sunt victoriile tu
turor celor ce iubesc pacea. Milioane de 
oameni din întreaga lume condamnă răz
boiul din Vietnam și din alte țări colo
niale duse de trupele franceze. Declara
ția lui Ho Si Min, nu de mult apărută 
în presă, privitoare la încetarea focului 
în Vietnam și la instaurarea unei păci 
trainice, constitue dorința fiecărui soldat 
francez care vrea să se întoarcă pe pla
iul țării sale, care nu vrea să-și verse 
sângele pentru pofta guvernanților dela 
Paris.

Cauza dreaptă a poporului vietnamez' și 
a poporului din Patet-Lao, este cauza în
tregii lumi iubito, e de pace și ea va în
vinge cu siguranță.

taberele de prizonieri de sub paza tru
pelor neutre indiene, care după spusele 
generalul Thimaya, săvârșesc acte tero
riste, ucigând pe acei prizonieri coreeni 
și chinezi care nu se supun ordinelor lor.

Procesul celor opt agenți lisînma- 
niști care se judecă la Panmunjon, 
dovedește cât de sălbatice sunt metodele 
întrebuințate de mercenarii americani și 
lisînmaniști împotriva prizonierilor de 
război coreeni și chinezi care doresc re
patrierea.

Recentele declarații ale lui Ciu En-lai 
ministrul afacerilor externe al R. P. Chi
neze și ale lui Nam Ir, Ministrul afaceri
lor externe al R.P.D. Coreene, demască 
cu toată tăria uneltirile ticăloase ale a- 
merieanilor care nu doresc să reglemen
teze problema coreeană ci din contră să 
o tergiverseze.

Popoarele iubitoare de pace văd în 
declarațiile lui Ciu En-lai și Nam Ir, ca
lea sigură pentru destinderea încordării 
internaționale — calea menținerii unei 
păci trainice în Coreea și în lumea în
treagă. L. DUMBRAVĂ 

occidental a înmânat reprezentanților au
torităților de ocupație ale celor patru 
mari puteri o scrisoare în care arată că 
„cei 300.000 șomeri din Berlinul occiden
tal, care suferă cumplit de pe urma dez
membrării Berlinului și a Germaniei, aș
teaptă cu interes și speranță conferința 
cvadripartită".

In ultimele zile, în numeroase între
prinderi din Berlinul occidental au avut 
loc meetinguri și adunări în legătură cu 
conferința dela Berlin.

Alte acțiuni în sprijinul conferinței dela 
Berlin au avut loc la Frankfurt, la minele 
din Miesbach (Bavaria), etc.

tatul cu privire la „comunitatea defen
sivă europeană 1” a devenit astăzi cererea 
imperioasă a tuturor patrioților germani.

Reprezentanții a 18 delegații din par
tea populației din regiunea Eisenach au 
transmis lui Hans Kiefert liste conținând 
55.090 de semnături ale cetățenilor din 
această regiune, în care se cere desfă
șurarea cu succes a conferinței dela Ber
lin a miniștrilor afacerilor externe și 
participarea la această conferință a re
prezentanților din cele două părți ale 
Germaniei.

Acord comercial între 
R. P. R. și Egipt

CAIRO (Agerpres).
La 18 Ianuarie a fost semnat la Cairo 

un acord comercial între Republica Popu
lară Română și Egipt.

Potrivit acestui acord, Egiptul va livra 
Republicii Populare Române bumbac, fire 
de bumbac, fosfați, fructe și ale mărfuri. 
Republica Populară Română, la rândul 
său, va livra Egiptului lemn și material 
lemnos, petrol și produse petrolifere, pro
duse chimice, coloranți și alte mărfuri.

Semnarea planului de realizare 
a Convenției de colaborare 
culturală între R. P. R. și 
R. P. Polonă pe anul 1954

VARȘOVIA (Agerpres). — In zilele de 
11 și 16 Ianuarie a.c. s’au desfășurat 
la Varșovia lucrările Comisiei mixte ro- 
mâno-polone pentru elaborarea planului 
de realizare a Convenției de colaborare 
culturală pe anul 1954. Lucrările s’au des
fășurat într’o atmosferă cordială.

Planul Convenției culturale dintre cele 
două țări pe anul 1954 a fost semnat la 
16 Ianuarie.

Din partea română, planul a fost sem
nat de tov. Nicolae Bellu, locțiitor al Mi
nistrului culturii al Republicii Populare 
Române, iar din partea polonă de Jan 
Wilczek, viceministru la Ministerul cul
turii al Republicii Populare Polone.

PE SCURT
• Agenția Reuter anunță că India a adus 

la cunoștința guvernului Statelor Unite 
hotărîrea sa de a .denunța valabilitatea 
acrodului dintre cele două țări cu privire 
la transportul aerian.

* La 18 Ianuarie a sosist la Moscova o 
delegație comercială cehoslovacă condusă 
de R Dvorak, ministrul comerțului exte
rior al Cehoslovaciei. Odată cu delegația 
a sosit și A. P. Morozov, reprezentantul 
comercial al U.R.S.S. în Cehoslovacia.

° După cum relatează ziarele austriaca, 
Ministerul de interne al Austriei a dat 
publicității un comunicat, anunțând că în 
cursul dezastrului provocat de avalan
șele din Austria apuseană s’au înregis
trat 120 de morți, dintre care 110 numai 

l în provincia Vorarlberg. Deasemenea, 10 
persoane sunt date lipsă, iar 56 sunt grav 
rănite.

o In scopul de a acorda ajutor în lupta 
împotriva urmărilor dezastruoase ale a- 
valanșelor de zăpadă din regiunea mun
toasă din Austria, Direcția sovietică pen
tru petrol din Austria a trimis o echipă 
specială de ajutorare alcătuită dintr’un 
medic și personal sanitar.

Informație
Pentru formarea și desvoltarea ta

lentelor literare din orașul nostru, s’a 
luat inițiativa înființării unui Cenaclu 
Literar, în care doritorii de creație li
terară (poezie, proză și teatru) vcțr pu
tea să-și prezinte lucrările spre a fi ci
tite, analizate și îndrumate de mem
brii Cenaclului. Tovarășii care doresc 
a participa la ședințele cenaclului se 
pot înscrie zilnic între orele 9—13, 
15—20 la Biblioteca Clubului „Ale
xandru Sabia’’, la tov. Farcaș Ludo
vic.

înscrierile se pot face până pe data 
de Sâmbătă 30 Ianuarie 1954.

Prima ședință a Cenaclului se va 
ține în ziua de Luni 1 Februarie 1954 
orele 17 (5) la Clubul „Alexandru 
Sahia”.

Comitetul de organizare

Rectificare
In Nr. 3 din 15 Ianuarie a.c. al 

ziarului nostru, în pagina 3-a, coloa
na 3-a, aliniatul 4 se va citi corect: 
Activiștii comitetului de partid Ghe- 
lar, dacă ar acorda mai multă atenție 
ridicării nivelului teoretic al comu
niștilor și nemembrilor de partid, lip
surile în munca comitetului și ale or
ganizațiilor de partid ar fi cu mult 
mai puține
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