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Acum 25 de oui. in ziua de 21 
Ianuarie 192+. sa slins din vi țâ 
m rele invâțâlor ol celor ce mun
cesc din lumea inueagă, făuritorul 
marelui Partid Comunist (bolșevic) 
al U R S. S. și internat .rul pri
mului stat socialist din lume. Vla- 
diinir llici Lenin

Prin moartea lui V. 1 Lenin, 
clasa muncitoa e din lumea întreagă 
și a pierdut părintele iubit, invâ- 
țelorul drag, cri mai bun tovarăș, 
apărătorul intereselor lor de clasă. 
Toată viața lui Lenin. gândurile lui. 
puterea lui de muncă, au fost de
dicate in inlrrgime cercetărilor șt - 
infif ce și luptei pentru apărarea 
drepturilor și făurirea unei vtți 
imbcl ug-ile și fericite pentru toți 
cei ce muncesc cu brațele și cu 
mintea

Lemn a murit, dar el continuă 
să trăiască în operele sa e ce le a 
lăsat ca moștenire omenirii progre
siile

Marele merit al lui Lenin cor.slă 
în faptul că. el a pus în practică 
învățăturile marxiste, a desăvârșit 
teoria ma xista in noile condițiuni 
de desvoltare a capitalismului, a 
creat noi căi de orientare în lupta 
clasei muncitoare — tactica și 
strategia bolșevică — a conceput 
și creat detașamentul de avanlgardâ 
organizat al clasei muncitoare, Par
tidul

Ca să nu greșim, este bine de 
amintit că leninismul nu este 
numai aplicarea marxismului ia re
alitatea specifică a Rusiei, ci este 
un fenomen interna|ional cu rădă
cini adânci în întreaga desvoltare 
internațională a societății omenești 
Leninismul, spune tovarășul Stalin. 
este marxismul epocii impei ialismu- 
lui și a revoluției proletare, este 
teoria și tactica revoluției proletare 
în general, teoria și tactica dicta
turii proletariatului în special.

IEORGHE FERICEANl!
în biroul Ju 1-1 uri 9. M K V lei J u ui

l enin a Irail și a luptat în pe- 
roida de desvoltare u capila isim- 
lui devenii imperialist agresiv răz
boinic, in perioada când in Ruon 
sa copt revoluția proletari, revo 
luție care a Iriuu lat in baza d< s- 
voltării mai dejaile a marxismului

LJ R 5 S stalul socialist unde nu 
există exploatare, unde popo-rele 
treirsc îni ățile, acolo unde se con- 
slrueșlr comunisinu1. înlr un el< n 
necunoscut pani azi al celor ce 
muncesc URS'i puternicul stat 
socialist iubitor de pace, de liber
ale, de independență, e-te opera 
lui eni >

Revoluția Socialistă din Octom
brie conceput și desăvârșită de 
Lemn are o ins-mnălale uriașe, 
pentru ini e ga omenire, fiii dcă 
numai dat rili existenței primului 
stat socialist din lume, URSS, a 
fost posibilă înfrângerea f r i 
muki. eliberarea tuluro I 
unde a I «cu1 g'.n =

Lenin Irăiește în inimile milioanelor de oameni
ai muncii din

P o suprafață uriașa din ini
ma Europei dea l’.a^a și p. n i 
la iniindeiie ne.nargini.e le Chi
liei. sute de milioane de oameni, 
elibeiați din lanțurile imperialismu
lui, iși croesc o nouă soartă, iș f u- 
resc el i i Î>1 o nouă .istoric.

Peinru | <po ut sovietic, învingător 
4 or <>s al f >rle|or aure iuriii fa liste 

c i r luni, n t al i e iții
,| <r :;l u a-

. i ■ m ii e i - 
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Lenin și Stalin despre stalul socialist
de 1 NEMIKOVSK1

lumea între gă
ANA PALIKER

Secretar al C. C al Partidului 
Muncitoresc Român

la soc.etatea capitalista pun, pia
tră cu piatra, teme ii c socialismului , 
pentru n iii anele de muncitori și 
ta a I di nezi care iți varsă sângele 
I en.ru a-și suni ge țara din gli arele 
acoii.e ale i.iijxa ialls.i.1 »r, ixntriș

1 i <le mim it ii rev. luțio-
uari. înj aiul penuu | ace și e i- 

r s ial i și naționala din Fran- 
i i. ■ ia, Si ama. Indonezia 

..ui l ’a e m’e lumii leninis
mul <s'e e g de lupta, jțvor de 
ii.ț. . c m.e f ița și eruifni.

l u i i> ii n - i.l a zbu.il să u'
ma .■ i a a .1 de u iașe î tr'o 

hi a de transformare a 
mi o . i ou . : e li ca. za este c â 

o. a > .naie gânditor, luptător 
i iți a știut, ca și

i s. că imbine in m d
ti ș iinlific cu ac-

i i : . a v uti mară a clasei mun- 
■ >i 'I ’ E' a dat viață ș vigoare 
' < . i n.rxi mu ui, aplicând in m >d

■ i in ic. metoda și spi-
l i " u imiar al intemeetoi ilor 

c a i u ș iințifi Ia o ndițișle
i caic se desfășoară lupta de clă
ii în -ecoul al XX-lea. Unind teo-

I ria cu pra. i a. el a dat răspunsuri 
sgndni.oare intri burilor pe care

■ ■ața însăți le puma cu o asprime 
■iecruț|toaie tutui r ia.»-urilor de 
i-vp/uataji și a-mprlți

Cu o uiiașa putere ce gândire, 
cu o uriașa voința ți energie re
voluționara marele Lenin a știut 
a rupă aiama” p.atu a de min

ciuni a „teoielicienilor” Interrațio- 
na'ei a II-a In iii in n ui când ca
pra i<mul parca al .(puternic când 
mari, tiusluri și nan. puteri i n- 
peraise iși întindeau tentacul le 
pe e întreaga lume f imănd im. 
perii o Ion ale de , roporții nemai
văzute și tinzând la dom nația lu
mii l.inin a sos la i cală e-.-nța 
imreria'ismului i-a desvăluit [ lagilc 
și h Iile incurabile

I c-nin a aratat că imperialismul 
cs'e cai ila i mul ajuns in fazi sa de 
bătrânețe și ca el nu mi pate 
umb’.i decât în cârj și ca cele 
mai paternii e cârje ale lui sunt 
te nia «1 pracli a Ir.idal are a agi n- 
țilnr săi în sânul mișcării muncito
rești: oportuniștii social.democr.itii 
de cireap a

Lenin nu s’a mărginit să aate 
pro'e ar'a'u'ui laturile vulnerabile 
ale imperialismului ci l-a făcut c n- 
țtienl de propria sa lire. El a 
ară al pro'eta iatului misiunea sa de 
a fi conducătorul hegemonul masse.

Continuare in pag 2-a

Lenin, întemeietorul și conducă
torul Partidului Bolșevic

de Prof. M. VOLIN

In August și Septembrie .1917, 
in adânca ilegalitate, in timp ce 
conuucea pregăiirea răscoalei înar
ma.e din Octombrie, Lenin a scris 
lucrarea sa intitulată „Statul șl re
voluția”.

In prefața acestei cărți el a men
ționat că: „Problema Statului capătă 
in momentul de față o semnificație 
deosebit de importanță din punct 
de vedere teoretic și 'practic, de 
oarece lup.a pentru eliberarea masse. 
lor muncitoare de sub influența bur
gheziei în general și a burgheziei 
imperialiste în special este imțaosi- 
bilă fără o luptă împvtriva prejude 
căților oponuniste cu privire la Stat. 
Este puțin probabil, spune el, să se 
găsească o altă problemă atât de 
încurcată de reprezentanții ștmței, 
filozofiei, jurisprudenței, economiei 
politice, publicisticei burgheze, ca 
problema Stalului. Intr'adevăr știința 
burgheză a depus mul.e sforțări pen
tru a arăla Statul ca fiind ceva „su
pta na ural” și , etern”. Ateste sf r- 
țări sunt dictate însă numai de ten
dința claselor exploatatoare de a 
ascunde esența reală de clasă a Sta 
tului. Marx șl Engels au dovedit 
că S aiul a apărut odată cu împăr 
j r.o > cietăț i în plase ca o armă 
de oprimare a clasei dominante a 
su; ra majorită'ii asuprite și cxpțca. 
tate a poporului. Aceasta este e- 
sența tuluror statelor. începând cu 
statele despotice sclavagiste ale O- 
rientului antic și sfârșind cu repu-

blica parlamentară burgli zai. 
temporană.

Marx și Engels au ajuns la con
cluzia că pentru elib ra ea celor ce 
muncesc din jugul exploatării și 
pentru crearea unei societăți socia
liste fârâ clase, clasa muncitoare tre 
bue să distrugă mai înainta da 
toate aparatul dominației burghe
ze, stalul burghez, și să preia in 
mâinile sale puterea de Stat.

Desvoltând ideile Iul Marx.Engels 
și utilizând întreaga experiență a 
luptei revoluționare, Lenin a creat 
învățătura revoluției proletare și a 
dictaturii proletariatului întregul 
mers ulterior al istor ei a confirmat 
justețea invățălu ii lui Lenin După 
răsturnarea puterii burgheziei în Oc
tombrie 1917. clasei munciloaie din 
Rusia i-au revenit grandioase sarcini 
istorice. Era necesar să se înfrângă 
împotrivirea claselor exploalatoare 
învinse, să se respingă atacurile ii- 
tervenționiștilor, să se lichideze sta
rea de ruină economică, să se în
vingă rămânerea în urmă a țării 
din punct de vedere economic și 
cultural — moștenire a regim lui 
țarist — și să se creeze baza eco
nomică a societății socialiste.

Încă înainte de revoluție. Lemn 
a arătat că transformarea socialistă 
a societății poate fi realizată nu
mai prin desvoltarea inițiativei ma 
sselor largi ale poporului șl p in 
participarea activă a acestor masse 
la conducerea Stalului. Republica par

ce n" lamentară burgheză este cu desă
vârșire inap.ă pentru acest sc p. în
tregul sistem al conducerii de Siat. 
in cadrul unei astfel de 
este 
zi ei 
virea 
doar 
poporului dela conducerea Statului. 
Proletariatul, luând puteiea în mâi
nile sale, trebue sâ creeze un Stat 
de tip nou, un Stat în care puterea

C n inuaie in pig. 2-a

republici, 
subordonat intereselor burglie- 
și este îndreptat spre aser- 
celor ce muncesc El serviște 
ca un mijloc de înlăturare a

Ac'ivitatea rzvoluționară a ici 
Vladiinir llici Lenin a inaugurat o 
nouă epocă în istoria mond ala. Le
nin și-a consacrat toată viața sa i- 
berării celor ce muncesc de sub ju
gul asupririi și exploată li ți p n- 
fru creiarca n iuti societății socia
liste. Unul din g andicasele merite 
ale lui Lenin constă in faptul că el 
a dat clasei muncitoare arma fun- 
damen a ă a luptei pentiu înfăptui 
rea comunisinu ui Partidul [1
a elaborat pentru prima oară în is
toria marxismu ui doc!rina partidu
lui centralizat și disciplinat al cla-

Lenin și a desvâ- 
străluciie maniera 
d concepe mar- 
credinci. s și con-Cet mai 

discipol al lui Mi'X și En- 
s’a bizuit absolut și In în- 
pe principii’c marxismului.

Mausoleul lui Lenin, locul cel 
mai sacru al popoarelor sovietice 

i 
mai sacru ci ș1 8 <Rador> 

s'au scurs 
Lenin mili» 
reprezentări»

MOSCOVA, 
In cei 25 ani ce 
dela moartea lui 
oane de oameni, 
ții tuturor popoarelor din LI. 
R. S. 5. și ai multor țări din 
lume, au vizilat Mausoleul lui 
Lenin.

Mausoleul 
construit din 
și neagră se 
Moscovei, în 
vechile ziduri 
Pentru oamenii sovietici, Mau
soleul lui Lenin nu este nu»

măreț și sever 
marmoră roșie 
ridică în centrul 
Piața Roșie sub 
ale Kremlinului.

mai locul cel
locul unde se adună poporul 
în momentele

tribuna populară de 
Stalin,

cele mai impor-
tante, 
unde 
Partidului Bolșevic și Guver. 
nului 
rului.

In 
la 7 
hitleriștii se aflau la porțile 
Moscovei, Stalin luându=și 
rămas bun dela ostașii sovie» 
tici care plecau pe front le=a

conducătorii

Sovietic vorbesc popo

anii grei ai războiului, 
Noembrie 1941, când

(Continuare în pag. IV-a

sei muncitoare, înfăptuind in vtați 
această doctrina croind Partidul Ik!- 
șevic.

In lupta desfășurată pentru edifi
carea Partidului, 
luit cu deosebită 
sa creatoare de 
xismul. 
secvcnt 
geis. el 
tregime
înfierând cu multă forță și pasiune 
pe toți aceia cari au încercat să 
substiluie teoriei marxiste idei bur- 
gheze; demascând fără cruțare pe 
toți aceia cari făceau jurăminte ver
bale de credință marxismului, trî- 
dându-1 de fapt în fnod mârșav.

Partide'e socialiste din Europa A- 
puseană. adaptate Ia o activitate le 
ga'ă par'amen'ară, se transforma e 3 
tot mai mult într’o anexă a frac
țiunilor lor parlamentare. Demons 
trând tot mai mult ruptura dintre 
teorie si practică, aceste partide e- 
rau tot mai puternic roase de ru
gina oportunismului. In Ioc .să fi 
desfășurat lupta împotriva oportuniș
tilor, ele au devenit independente de 
acești dușmani ai marxismului cirj 
propovăduiau renunțarea la revolu
ția socialistă și înfăptuirea unei pc- 
litici de acorduri <u burghezia. Par
tidele Internaționalei a II a au de
generat astfel, trădând clasa mun
citoare. Ele n’au vrut șă pregăteas
că clasa muncitoare în vederea unor 
lupte revoluționare pentru sfârâma-

Continuare în pag. 3 a
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As'Miila metilii a luluror sataliliH se ke 
în mod oiiiluil

Dispozițiile Ministerului Sănătății
BUCURBȘTI, 18 (Răilor) - 

Ministerul Sănătății aduce la cu- 
noștință că, asistența medicală a 
tuturor salariațllor și țM-nslonari- 
lor, muncitori, funcționari, salariuți 
agricoli —’ a trecut la Min. Sănă* 
tății șl se face în mod gratuit 
Consultațiile și tratamentul »m- 
bulator se fac de către medicul 
întreprinderii sau al Instituției în 
care salariatul lucrează. (. anii nu 
există medic de întreprind re, ad
ministrația sau direcția respectivă 
trimite pe bolnav la cea mai apro
piată unitate medii ală : circum
scripție, dispensar, serviciul poli
clinic sau de consultații, cu o do
vadă că este salariatul întreprin
derii sau Instituției.

Lenin trâește în inimile milioanelor de oomeni 
ai muncii din lumea întreagă

Lenin și Stalin despre statul socialist

din

a| ă- 
lup-

x ie
se 
dc

(Urmare din pag. l-a) 

sa apirțina nu minorității exploa
tatoare, ci majoiilații muncitoare

In cursul lupei revoluțioraie, prin 
activitatea crvatoaie a bisași ma- 
sselor largi ale poporului a fost 
creat in Rusia un astfel de St.it de 
tip nou l ui Lemn îi revine ine. 
ritul de a li cesc țeril aceasta forma 
nouă a | u erii de Stat, întruchipată 
de Sovie ele depnlaților muncitoii 
caie și-au afirmat viabilitatea prin 
însăți mersul desvoltării istorice. 1 le 
au apărut in zilele revi luției 
1935.

Lenin a arătat că Sovietele 
rute ca organe de conducere a 
tei revoluționare a claselor munci, 
toare împotriva țarismului șl bur. 
gl> eziei pot ți trebue, dupî 
toria Revoluției pro'ctare, să 
transforme In organele puterii 
Stat a poporului victorios.

In ce constă forța Sovietelor, In 
ce constS superioritatea lor față de 
alte forme ale puterii ,de Stat ? Su 
perioritalea principa'ă a ic «imului 
sovie ic și forța sa principală, Le
nin o vedea în faptul că Sovietele 
asigură par ic'parca r mijlocită și 
activă a întregului pep r în condu, 
cer. a S aiului și la c nst uirea n u i 
societăți socia'iste.

Această particularitate a Siv ele 
lor a fost remarcată i de Stalin

, Noi. reprezentanții muncitorimii, 
a spus S a in avem nevoie ca po
porul nu numai să voteze, dar să 
și conducă”. Întruchiparea acestei 
adevăra e puteri a poporului, a a- 
devăra'ei democrații, o conslitue pu 
terea Sovietelor. Puterea sovietică 
s’a arătat a fi acea formă a or
ganizării de S al care a asigurat 
lichidarea exploatării și construirea 
societății soJa'isle în L’.R S.S. Pu
terea sovietică a luat dela meș e i 
și capitaliști mijloacele de produc
ție și ie-a dat poporului. Întregul 
aparat de stat și forțe'e armate ale 
țării compuse din oamenii muncii, 
servesc intereselor poporului”.

Partidul Comunist (b) care expiri" 
ma interesele fundamentale ale cla
sei muncitoare și a tuturor celor 
ce muncesc, constilue forța conducă
toare a Statului sovietic. Statul so
vietic este un Stat socialist, lupă 
în prima fază a ex stenței Statu
lui sovietic, democrația sovietică s’a 
arătat a fl o democrație a majori
tății covârș’toare a populației Doar 
reprezentanții claselor exploatatoare 
înfrânte, care continuau lupta îndâr
jită împotriva puterii muncitorilor ți 
care constituiau o infimă minoritate 
a populației țării, au fost excluși 
dela participarea egală în viața pro
lifică a Statului sovietic. In urma 
deplinei lichidări a claselor exploa
tatoare, a construirii socialismului 
în U.R.S.S. democrația socialistă s’a 
ridicat pe o .(reaprtă superioară. Ea 
a devenit democrația poporului în
treg. întreaga putere în U.R.S.S. a-

Pentru spitalizare, salariatul bol 
nav e trimis la spital cu bilet de 
Internare emis de către medicul 
ce l-a consultat (al întreprinderii, 
circumscripției, etc )

Internările în sanatoriul 1 B C. 
se fac prin centrele anti tubercu
loase județene.

Pentru membrii de familie — 
soție șl copii până li 18 ani — 
se vor respecta aceleași norme, 
prezentând'i-se și dovada elibe
rată «le Ins'lmție s u întreprin
deri* că, sal.trialul cap de familie 
intră în catigoria dr- mal sus

Cazurile de urgență și «le boli 
contagioase se internează fără 
ar este formalități care urmează a 
fi îndeplinite ulterior.

parține 
lașe și

ilis- 
sau 
po- 
nu 

de- 
a- 

ro-

oamenilor muncii, deia o- 
sa e. in pcr.ouna Sovietelor 

de ih puiuți ai oamenilor mumii 
Toate organele de conduceie dela 
Sovie.ul Sli| reni al Uniuni Sovie 
tice până la Sovietele orășenești 
și <ă ești sunt al -C iar dieptul de 
a alege ev e general și egal In Uni
unea Sovietică. La alegeri ia paite 
întreaga |x>pulați<‘ matură a țări' 
fără niciun fel de limitare sin 
criminare națională, economică 
culturală ele. Dar participarea 
porului la conducerea Șlalului 
este limitată de alegeri. Fiecare 
putal este icvponsabil față de 
alegători. El este dator să dea 
coteală jfe jnunca sa țelor ce 1 au 
ales și poate fi tccliemat oricând 
dacă nu este la înălțimea Încrederii 
te i se acordă. Astfel că activitatea 
Sovie'elor se află sub permanentul 
control al poporului. La munca lor 
ia parte directă un larg siv ales 
dintre muncitorii, țăranii și intelec
tualii evidențiafi Moartea l-a Îm
piedecat pe Lenin să prelucreze ț 
să desvolte mai departe învățătură 
despic S aiul pro'etar. întemeiată pe 
cxpciiența puterii sovietice. Cecace 
nu a avut timpul să facă Lenin. a 
făcut S'ain. Victoria sicialismului in 
U R.S S. a adus pe p imul plan 
pespeclivcle desvollării viiL are a 
S a*ului socialist. In darea dc semă 
făcută la cel ,dc-al 18 Ica C ngres 
a! Partidului Comunist (b), Stalin 
a dat acestor prob'eme o soluție 
strălucita. întemeiată |X* '6 adâncă 
analiză teoretică a naturii 'Statului 
sovietic. El a arătat că S atul so- 
vie ic a Irecut. în decursul evoluției 
sa'e. prin două faze șl că funcțiunile 
lui s’au schimbat în concordanță cu 
desvoltarea internă a tării și 
condițiile eX'crne. Prima fază a 
aceea cuprinsă intre Revoluția 
Octombrie și lichidarea claselor 
ploatatoare înlăuntrul țării și în 
ganizarea apărării societății sovieti
ce de un a ac din afară. Cea de a 
doua fază cuprinde perioada cela 
lichidarea cla clor exploatatoare până 
la desăvârșirea cons'ruirii soci.ilis- 
mului și ratificarea constitu i-1 s‘a- 
liniste. In această peri- adă funcția 
de ninveire a clasei r dușmane «lin- 
năuntrul țării a dispărut, deoarece 
exploaarea fusese nimicită. Nu mai 
existau exploatatori și ca ala e nu 
mai avea cine să fie n'micit (Sta
lin) Pe primul plan au apărut sar
cinile economicc-organizatorice șil 
ale muncii de cultural zare și edu
care. împreună cu acestea s’a păs
trat însă funcția de apărare a țării 
împotriva atacului de dinafară, de
oarece primejdia unui asemenea a- 
tac exislă și va exista, atâta vreme 
cât exislă o încercuire cap'talistă 
dușmană. As'ăzi Uniunea Sovietică 
se găsește în faza a treia de des- 
voltare — faza trecerii dela șocia. 
lism la iomunism. Dacă Statul se 
va păstra odată cu construirea comu
nismului sau nu, este o problemă

CU 
fost 
din 
cx- 
or-

(Urinai e dlil i la)

lor i'Xpioa ale și asiipilte dela o- 
ia,c și șa.e.

lenin și Stalin au definit bizele 
oiga.iizatoiice, teoiet ce ți psolilice 
ale partidului pr letar de t p nou, 
făurind și educând Puitidul II I- 
șcvic prototip ți mod-I st, ilucit al 
tuturor partidelor i voluționa e ale 
c'asci muncit are din toate țăille

Proletaiirtul avea astfel un stat- 
major ca[ abil să-l conduvă prin toate 
furtunile revoluției Dar teoria, ca 
ți strategia și tacliva luptei revo
luționare limite de I en n ți Sta
lin aratau mai dep arte pr r'etaria- 
tului care sunt aliațli iai în Im ta 
revoluționară Teoria le linlda ți 
munca pi adică a partidei r «.* mu- 
niste nu numii ca a strâns in ju
rul pro'e urlatului ina -ele uriașe . le 
țărănimii dar i a a 'urat și si ii 
jinul pipoarelor porni e să s ulure 
jugul aservirii nați nale șl c 1 mia
le. închegând astfel un uiiaș Pont

|a care Sta’in răspunde: Da. s* va 
|ă tra daca nu va fi lich'dati Incer- 
cuiica ca| i alislâ dacă nu v.i fi În
depărtata prime.dia unui stat mili
tar din afară. O țara s cial stă tre
ime să-și ;*ihă aimata sa |>r.>prie 
și ca atare un Stat îndeajuns dc |ii- 
ternic p.nlru a apara cmeiirile so
cialismului de un atac extu n Sa
lin a respins considvrațiunile opor
tuniști* dexpre „ni Iar tea lenta” a 
Slaului și a pus fn lața p p arilor 
sovie ice sarcina de a întâii și mai 
mult Statul socialist și forțele sile 
armate. Ce e prevăzute dc marele 
Stalin s’au dovedit a fi pe deplin 
Indrep aiilc Când Uniunea Sovieti a 
a avut de înfruntat atacul bandit'sc 
al fasciș'ilot, Statul socialist a e. 
șit cu cinste din această g ea încer
care El a Trăfat întrunii 1 nii pu. 
terea sa de neînfrânt. Uniunea So
vietică nu numai că și a apărat li
bertatea șl indc.en lena -a pr prie, 
dar a eliberat popoarele Europei ro
bite de fascism și a scapal umanita
tea de primejdia r. bici fa-dste. Vic
toria popoare'or sovietice in Ma
rele R.hboiu de Apărare a Patriei 
a fost o încununare a c instrucției 
soc'ale a S alu’ui Sovietic. Stalul 
sovietic s’a dovedit a fi nu numai 
cea mai buna formă de organizare 
pentru ridicarea ec nom'că și cui. 
turală a țării în anii de c- nstrucțic 
pașnică, ci și cea 
de mobilizare a 
poporului pentru 
manului în vreme 
rioada de du-ă răzbii a adus noui 
dovezi despre vitalitatea și crește
rea puterii societății sovi ti.e. 
cest fapt este dovedit de ritmul ră 
pid oe reconstrucție și dc dcsvol- 
tarea 
după 
vieții 
crește 
cut autoritatea internațională a tării 
socialismului S'atul sovietic stă In 
fruntea forțelor progresiste ale lu
mii care luptă pentru pace, demo
crație și socialism, întregul curs al 
istoriei adeverește cuvint-le mare
lui

maî b mă f irmă 
fuluror puterilor 
respingerea duș- 
dc rizb iu. P«-

economiei socialiste sovietice 
riizboiu Nivelul cultur 1 al 
oamenilor muncii din URS.?, 
continuu. Dease.nenea a cri s-

Lenin :
„puterea swîclicfi este drumul 
către .socialism, drum pășit oc 
că're masse'e de oameni ai mun
cii și <Jiii acea stă pricină un 
drum arept și de neînvins''.

La 21 Ianuarie, va apare în Editura P. M. R

VLĂDIMIR ILICI
Scurtă expunere a vieții 
și activității sale

L E N I N

«ub c*»miu« r<<a a a
ți 4 lui mal apropiat

Stalin, lan-

in isl.ro pr >|eta- 
t. .liemic d mina ta 

un Stat socialist 
ți țăranilor forța

t Rt j b ha S niel’câ ?i a arătai 
fapr nu"<‘|or asuprite din lu- 
intn apa »3 sj« ianțd d« >calu- 
nu CS r p t-rduli lâ dtmirii- 

imișit ritor și ca| italicilor nu 
nicS cj țdikpâirifca muncii 

e fi iiiblaurats prin in>âț.i ef> r- 
mumii <â 

munJi ti-buc instaurata 
jar nu fn ier”.

S .îlin au conciiput 
Soviet lift și au făcut 

și p-rniza*’ rtv 
pro e*art Săgeata 

mâna sii'ura a 1 f 1 e- 

inamita”

*laf â-
I*

U- 
din 
lu-

adf |

f )esro-

ca

oameni ai muncii 
noastră se insp ra din 

l enln 
din experiența uriași a

Lcnin a
cunoaMa v 
imperialist 
meniul și 
perii sa'e.

Și iaiâ 
iui Lenin
tovarăș de lu( La al t-âu 
țul inrjAriallsmului a f st rupt, pen
tru |H*ima dată 
Ca u: a lUcrrit 
politii a crelând 
al muncitorilor
unificatoare șl c mducâluarr a dite. 
ritelor driașainentc înainte risi ite, 
ale Ir nitului iiilurnațbmal aiitiim|c- 
rialist

.Mirrția lut Lenin, spune S alin 
cuiu ă ina'n'r de toate in aura ia a 
creat 
prin 
mea 
f 4rii 
ția t 
est»*
I ate 
iurilr 
nirefl
I iinân

1 rn’ii
■ nimica

ta .(incr| u;ul 
firi murid a’c

I runcală dr 
nin în 1 bira
a t aractrri/at S‘a’in l'niunra l?c.ou" 
b’îcilor Sovieiirr S<'<iali-lr 
bi'â și sprlu ila puternic dr p imul 

. S’al Sicialist dtn lume < 1 isa mun- 
ci’oarr a țarilor dc democrat c T*5’ 
pu’ară conduce p ipo ul muncitor al 
acestor țâri px* ca rj c instruir i 
ciatismului

Partidul Muncitoresc R» min 
și crlrlaLc partide munctjrrși 
oamunistr din țările de d< mocratif 
popularii, îndrumând muma și lupt/’ 
milioanelor dc 
din țara 
gcnialc'c Invhțalufi ale lui 
și Stalin
Parljdu.'ui C -munisl (h) al U R S S. 
yi a Statului Sovietic

| Stalin ne învăță că clustiurcj 
principa'â in leninism < s c îTi 'liu- 
itea dictaturii p/olctarutulul

1 Mulțumi a condiții! r intern flora
le ci - a*e dc uri a a f rța a (J R S.S. 
in urma spiijinului direct și nepre- 
cupe i al a esteia in |ara n a^t-a 
diipj cum a apreciat plenara ^in 
Dccen.hr c 1QB a CC al P M R. :

i urc^imul dc dem crație p polară 
îndep ineșlc cu succes fum țiumle. 
dic a urii proîcîariatului adică func
țiunile de lichidare a p^izițiilor t-

> conomice ale dasilar exploatatoare 
de îi;3bușir<*
taurare
trenare a 
muncii în opera dc construire a «o

. cialismului .sub conducerea prolera- 
rtaiului.

Cu alte cuvinte ie»|imul de Jeno, 
crație ftopularft es e o forma a uic- 
talurii (moîetaridtului”

In perioada actuală preocupările 
Pariidu'ui nistru tind spre întărirea 
teme iilor dictaturii prolctaiiaiului 
în țara noastră.

Panidul clasei muncit' are, f«irța 
conducă oare in Slat. d vir.c mai 
în i il și unit printr'o iniersâ mun:& 
ideologica și organizatorică In le
gătura cu toc i rea la aplicarea | la. 
nulul economic de S'.at pe un an. 
P.M.R a luat ir.ăsuii pentru îrtâri- 

a încercării r de 
vechii orânduiri ue 
inasrel r de oameni

ris-
■lu
ai

a

V

transmisiune Intre 
v’uibd dv inia lrca 

de Creări a unei <.r- 
a tin el ului nmuci- 
1 aa c Jupa uiiidehl 

l<nin> din l'kS.S. 
at \ a 1 apal ■ o iu iulAparatul 

structură 
P «pularc 
tarin a 
țărani i.va mun il «arc ca și in muica 
sa dc lia a c a hnj 1 r Jir».-. («Jt-re 
a\ r« <«i u i iiz j(i s « ialiîii a Agri
culturii (. C «d P M R î-r c .lau- 
irșțr de genialul plan c »< peratist 
bcliițdt di Lenin și dezvoltat și a- 
p‘kal di I Aar.'i'Uj Si. lin Cii-dm- 
lîub ideilor I ml'r cu [ lUrr l_i 
internaționalidriiul • rulctar, P M R a 
iniendficat lupta ,.i|>»trita manlfes- 
taril'il ildțiulialUllrului și ți-Hid-mu. 
lui ml<-burflu z

ta un sf.it d< uac dela m artea 
lui 1 cuin bf «'«-iarjalid juv in frun
tea sa |>urlid' c «muni'ie jxjtcrnice 
rai c in lupla im i|u'L mai a Âcr>te 
p-iridr, îrsp ra » de ln\jțatura I i 
I * nin și S ilm um s ? b dragul 
de lup a c rtnunjbl armai»’ uijase dc 
uameii ai mun ii In fruntea 1 r ; 1- 
șr < p dă i irdrum.t r — Pai 
lidu! C«-muriLt (bi al U R.S S., <ae 
condu e r<- oamenii MA*ir:icî Ia ton- 
druiria vick.r oa>â a < .«muri-malui 
și îirângi in a - timp într ua 
miiunchu I alt f , k- păcii 
m >. rației șl ș < la.Bmuluî cin 
mc a

l’i 
talii 
pr ( 
lor i

dc- 
lu-

i.. 1 b.

p»"» e-

în ( r H<* cr atoare af 
lau slu î ire 

•c*v .Iuti ilarului Jc t p

3C

icviduțicjoirt a insti .ctulul 
cum a c « zut Lenin”. 
lup'.j n vruțlt, r față 

r .pirului, plin dc* d *■ 
priorul c»u i.mul po-

isscli- invațî d»la mi- 
lupti prin arma as uțită a cri. 
și autocriticii imp tii.a greșe- 
săvârsite de 1 i*s și dc 
T vvar.(sul S a|in arată ă I o in 

iar si iar: . n 
va U-ă i amet ți 
nu de.cniti în. 

cons li -

iitr<-agi
<; ci

l r t \ <rul o: ai«* cum 
car»- ii tr.fim ir.csml 
i r\oluiionap ți mai 

calorii lor Iiîbm h 
uh <r rumeni p 1 <i dr lip vi l-t 
stilinlît

Un.r.i cfrai .ajc a Ic >rivl r< volu- 
ționarc cu î a rrv «duitaturi —
lata o însușire funda mrritală a >»- 
n u ui po f ii dr i • lv ini<tini l 
P. incipa a » i c rndrii Ci v int ușî- 
rra învtiaturiî lui ! t ni .-Stalin este 
însușirea o.pirivn et Pariau.ui B |- 
«r\ ie

Inc e.<« r a
nia-»c; «i

dc irul» c a
Irninist-slaiînht

, Nu cun< niciun alt revoluțio
nar spune 1 târâșul Stalin, c.Hre sa 
fl crezut aliit ăv pul<mi< în f rțcfc 
creatoare a'c proletari.m lui și Ln 
rațiunea 
lui de c!«iNâ

Curaj •> ln 
dc dușmanii 
goste prnhu 
litic dr tip L iiini»i-sialini t nu dc- 
\înc nici arogant -i Îngâmfat
El învață ma’
« c

ticii 
Iilor 
ații 
obișnuia 
primul rând 
dc victori» 
pâmfați; în 
dafi vicloria câștigau, fn al milei 
rând dis rugrii d»fnitiv țxî adver
sar, pciv.ru ca ci a f l numai În
frânt dar e .cpjtk di; a fi distrus” 

îngâmfa i și aroganți privind ma- 
sseic de 
în forțele 
lui. Ti‘o 
na i ina is
Iul conducător 1 clasei muncitoare 
și al Par iduîui său P «mind pe 
calea revizuirii leninismului »i s’au 
transformai în compîici ai capitalis
mului și imperialismului

Partidele comuniste și opinia pu- 
h'.icâ democratici au condamnat în 
unanin-.rate țx1 acești jalnici :ene- 
gați care au trădat cauza 1 nints- 
mului.

.^Leninismul — nc învăță t> vară- 
șul S a in nu poate fi despărțit 
de marxism și cu atât mai [xjțin 
opus lui”.

Pentru sute dc miliranc <Je , a- 
meni ai muncii dc pretutindeni, nu- 
n.e'c lui Lenin, îmbinat Intr’o uni
tate dc nedespărțit cu acela a L.i 
Sta'in. înseamnă steagul invincibil 
al oamenilor muncii din lumi a în
treagă în lupta lor p ntru [xacv. țx rt- 
fru democrație pentru social sm

rej« • 
sa nu 
și sa 
al d lilea rând

<us Tir^îti dc î credere 
craitoare .ile prol tari tu
și comf’.icii $ 1 din
Uburgheza nesoro esc io-

Dccen.hr
pciv.ru


ZORI NOI i 3

Lenin. întemeitorul si conducătorul Partidului Bolșevic
(Urmare din pag l-a)

ria jugu'ui ca i alisl ți inși im i < 
■dictaturii proletariatului

De aceea era nevoie ca p b za 
marxismului creat. r șt a generali, 
zării clica expe leliței istorice, să 
fie creiat un n ni li| dc organiza- 
ție. să fie soluționată bit ’un nou 
mod problema teo iei șl politicii 
irarxis e Această nouă soluționa c a 
fost dată de lenin

Lenin a desvoltat concepția Par 
titlului ca o organizație conducă
toare a proletariatului, ca princi
pală arină a pro'.e arialuțui In lupta 
sa pentru transformarea socialistă 
a societății .Conslatatca impoit niței 
uriașe, botăriloare a activității or
ga ij/afor'ce constitue baza |>o'sevls- 
muhi' Una din pietrele ae b llă 
ale ideologiei bolșevice este concep
ția Partidului, ca f >rță de revoluțio
nare și conducere a mișcării munci- 
toreșli spontane Lenin este autorul 
•următoarelor cuvinte ceh bre;

.Organizația — iată forța cla
sei muncitoare Fără organizarea 
masselor. proletariatul nu c ni
mic. Organizat el e L tul”.

(Opere, voi. XI, pag. 286).
Fără o organizație revoluționară 

puternică și centralizată clasa mun
ci oare nu-și ca putea înfăptui gran
dioasa sa misiune istorică: acce i 
de a se elibera pe sine și țntregul 
popor din jugul robiei politice, c- 
conomice și spiri'uale Organizația 
multiplica de o sută de ori forțele 
clasei muncitoare, Ea crează uni
tatea de voință, fără de care nu 
poate exista unita'e de acțiune. Le
nin ne-a învățat: spiritul de orga
nizare și conștiința de clasă sunt 
strâns legale între ele. Conștiința 
de clasă a muncitorilor se man'festă 
în acțiunile lor, în hotărîrea dc a 
lupta pentiu țelurile lor finale, în 
hotărîrea de a face icrlfe pentru cau
za genera'ă. în spiritul lor de rezis
tență și discip'ină, Conștiința ne 
clasă se manifestă și in domeniul 
organizării, în capaci'atea de orga
nizare Cu cât e mai înaltă conș
tiința de clasă, cu atât mai desă
vârșită e organizarea Și dimpo
trivă. la o treaptă superioară a or
ganizării este necesară o conștiință 
de clasă mai înaltă. Partidul mar
xist reprezintă t reapta cea mai înaltă 
a conștiinței clasei muncitoare. — 
el este forma cea mai înaltă, cea 
mai desăvârșită a organizării cla
sei muncitoare. Partidul este .întru-; 
■chiparea disciplinei și organizării” 
(S'a'in).

Lenin a elaborat principiile or- 
ganizatorice ale Partidului marxist. 
Partid de tip nou. neîmpăcat ad
versar al oportuniștilor și forță r - 
voluțiorară față dc burghezie 
puterea ei de Stat.

Partidul marxist 
clasei muncitoare, 
îna n at. conștient, 
cu știinfa legilor 
societății legilor luptei de clasă și 
în stare, datorităă tuturor acestora, 
de a duce înain e clasa muncitoare, 
de a conduce lup a ei. Partidul iste 
forța politică ponducătoare a cla
sei rnuncifoare.

Partidul nu este numai detașamen 
tul înaintat, conștient al clasei mun
citoare, ci totodată și detașamentul 
-organizat al clasei muncito-re. ce și 
are discip'ină sa. obligatorie pentru 
membrii lui. Partidul poate conduce 
în mod practic clasa muncitoare, în
drumând-o într’un țel unic numii 
dacă memt ii lui sunt organizați în- 
•friun detașament general unic, ci
mentat dc o unitate de yoință. de o 
uni'ate a disciplinei.

Partidul nu este pur și simplu un 
detașament organizat, ci cea mai 
înaltă formă a organizării printre 
toate cele'alte organizații ale clasei 
muncitoare, el având mis unea de a 
•conduce toate celelalte organizații 
ale clasei muncitoare.

Partidul nu este numai cea mai 
înaltă formă a asocierii de c asă a 
proletarilor, el este totodată și un 
instrument al dictaturii proletariatu
lui Pariidul nu.i necesar clasei mun

SI

esfc o parc 
detașamentul 

marx sț, înarmat 
de dezvoltare a

a 
ei

nlru 
mai

I cuccrirea dic- 
i ecc-sar |) litru 
consuli larva și

mașse- 
fâră 

aceste 
ac-S-

citoaic numai 
taluri!, el ii e 
mențineri a dic aiurii 
lărgirea .ci in vederea Jeț 1 n i i>- 
bânzi a soi ialisinului

Partidul Întruchipează legătura din 
tre detașamentul Înaintat 1 ilisei 
muncitoare și mass '<■ de ni'li ane 
ale aciseia Oricât de bun deta
șament inainlat ar fi Partidul I 
oricât de bine ar ll el organizit el 
nu p'a e t ituși viețui i nii-și poa o 
desvolta influența a avuția 
lor fara de Partid, 
a-și lărgi legături] ■ sale cu 
masse. farâ de consolidarea 
tor legături.

Pentru a putea funcționa bine ș 
a c induce In mod siscuialic massele. 
Partidul trebuie să fie organizat pe 
baza centralismului «lemocralic, cu 
un statut unic .o disciplina unică 
de Partid, cu un organ conducător 
unic |n frunte, în baza pririci pililuZ 
supunerii minorității față de ho- 
lărirea majorității a diferitelor or
ganizații față de centru, a organi
zațiilor inferioare fața de ede su- 
perioae. Critica și autocritica li- 
heră în cur-ul de-ba e ii lutur r pro
blemelor poli iic de Partid. înde, 
nirea severă de către fiecare comu
nist a liotărîrilor adoptate de ma 
joritale. eligibilitatea tmuror orga
nelor de condu ere ale Partidului dc 
jos până sus toate aceste clemente 
consiitue fondul esențial al centralis
mului democratic din sânul Partidu
lui.

Partidul se Întărește curățindu-se 
de elementele oportuniste. El meli
tele oportuniste crează pericolul i- 
virii unor fracțiuni în sânul Partidu
lui. Partidul șe desvollă și se în
tărește pășind pe calea epurării sale 
de oportuniști și reformiști Pen
tru a putea învinge, Partidul clasei 
muncitoare 
cură i' de 
spărgători

Lenin a 
(iei. un mare strateg al gi și un 
maestru al conducerii revoluționare, 
In încordatele bătălii de clasă ale 
noii epoci de războaie și cutremu
rări revoluționare Lenin a pășit 
în fruntea masselor populare Având 
ca punct de pornire i leite lui Marx 
și Engels asupra stalegiei și tac
ticii, Lenin a elaborat știința con
ducerii Juplei revoluționare a pro
letariatului

Lenin a desvoltat ideea hegemo
niei clasei munci oare în cursul lup
tei revoluționare. Proletariatul nu e 
singur in jup a pe care o duce El 
poate și Irebue să devină conducă- 
toiul tuturor masselor asurrite și 
cxptoa ale în lupta desftșura'ă pen
tru doborîrea capitalismului Clasa 
muncitoare trebuia să-și câștige 
sprijinul și si.npa iile massel >r de 
mi ioane st milioane a]e celor ce 
muncesc, țărani, pătu i munc t are 
nepro'e arc din orașe, naționalitățile 
asup.-i'e Ea înfăptuiește în acest 
scop o po 1 i:ă a satisfacerii revo
luționare a nevoilor imedia e ale po
porului. Conduși de 
bolșevicii ruși au 
practic cum poate 
țărănimea, dintr’o 
gheziei într’o rezervă a ..clasei mun' 
citoare, cum se poate aduna ea în 
jurul s eagu'ui rișu .-1 socialismului. 
Propovăduirea național smiilui filis
tin, îngust și ntizer, închistarea în 
cercuri de in e ere ale țării .tale”, 
sunt cu talul străine de spirițul mar- 
xismu ui. S ralegia și tactica justă au 
prin însăși esența l r un caracter in
ternaționalist. ele impun abordarea 
tuturor prcb'emelor din punctul de 
vedere al intereselor luptei revo
luționare a proletariatului interna- 
( onal împotriva capitalului, din pune 
tul de vedere al interes 1 r revolu
ției sociaide

Po i ica Partidului ma xist es'e o 
poli ică de clasă a proletariatului, 
pusă în prac'ică printr’o luptă crân
cenă împotriva dușmanului său de 
clasă. D:c alura proletariatului, așa 
cum a sub iniat Lcn n. nu desfiin
țează și nu antrenează lupta de cla
să ea nu e decât c:nlinuarca luptei 

trebue să fie mai întâi 
capitu'anți, dezertori, 

de grevă, trădători.
fost un geniu al rcvolu-

Lcnin și Stalin. 
arătat In mod 
fi transformată 
rezervă a bur-

ții' cla-ă a proletariatului iu noul 
(urine Partidul Bolșevic a sJn b I 
,.teoriile" oportuniste asupra stin
gi-' 11 lq ci de clisa și încadrării 
chiaburiinii In socialism

I enin a arătat ca avantgarda nu 
poale învinge singură Partidul tre 
bile sa câștige masiele de țarii a sa 
trebuie să convingă massele că Io 
/incite sale sunt juslc In acest sc j|> 
el trebue să fie jn știre să învețe 
massele sa fixeze în ni d just căile 
care duc In m<.d firesc massele li 
o treaptă de înțelegere a 1 /iniilor 
Partidului inles nindu-le astfel po
sibilitatea de a-și da seama In pro
pria lor experiență de vitalitatea a- 
cestor lozinci Largile campanii1 po
litice care sunt de.fașurate de Par
tid a spus lenin — Iribic să 
fie legac cu interes. I- v tale ale 
ce'or ce munco

I anțul istoric al eveniment 1 r nu 
este atât de simplu pa 1 înți 1 hiș. 
nuit bătut dc ,un fierar a re-eat 
deseori Lenin Trebuie să ș'ii să 
gă ești In ficc.i'O ni ment t iernai 
veriga ,'anțului de ca c tr> huie să 
aolii CU toate forte'e pentru a re
ține întregul lanț și a pregăti in 
mod solidtrecerea la veriga urmaloare 
. Aria politicii b ilșeviiC — indi
că S'a'in — nu constă deloc în fap
tul de a trace liră discernământ din 
toate tunurile pe t uate fronturile, 
neținând ama de condițiile dc timp 
si de loc, neținînd sc-ima de gra
dul de pregă irc d mas-e] r iilru 
susținerea cutăror sau culăror pași 
ai conducerii. Ar a poli i ii Jaolșe 
vice constă in faptul de a ști sa 
alegi timpul și 1 cnl ș' a lua în 
considerare toate imprejurări'e situa 
țicl pentru a conceilra f cui pe oc 1 
front, pe care vor putea fi < bținufe 
rezultate maxime”

Lenin considera că cel mai mare 
per’col pen ru Partidul rccoluționar 
es'e fapâu) de a supra-aprecia f r- 
țelc dușmanului și a subaprecia pro
priile sale f irțe. forțele poporului. 
El a biciuit cu toată pasiunea pc 
cci ce îmercau să înfricoșeze Par. 
tidul. zugrăvind greutatea sarcinii r 
ce-i stau în fată Educat și căi t 
de Lcnin și S'a'in. Parii Iul Bolșevic 
a pășii cu curaj in fața greutăților, 
neștiind ce c frica in luptă. Par
tidul nu s’a Lisat intimidat de uria
șele greutăți a'e înfăptuirii pentru 
prima 
op ere 
el nu 
țările 
tidul 
ce știe încotro să-și îndrepte ac
tivitatea și nu se teme dc greu
tăți” (Sla'in).

A trecut un sfert dc yeac dela 
moartea lui Lenin, marele dascăl ș'l 
conducă'or al întregii omenirii mun
citoare. Lcnin a arătat iclor ce mun
cesc ca'ea spre socialism. Marele în
temeietor al pperei de edificare a 
socaiunuui n’a pu.ul conduce per
sonal decât primii pași ai cons
trucției. Principa'cîc greutăți 
cons ruirii socialiste se contuiau 
în viitor.

Partidul Bolșevic a căpătat 
partea dască ului său. ca f icter 
ducător, geniala doctrină a leninis
mului Lenin a sădit în sânul Parti
dului o dragoste adâncă de popor 
și o ură neîmpăcată fată de ordieea 
burgheză bazată pe silnicii și ex
ploatare, a călit forța de fier a dis
trugerii acestei orânduiri și a creă
rii comunismului Steagul 1 i Lcnjn 
a fost larg desfășurat și dus mai de
parte dc I. V. Stalin. colaborator rl 
lui Lenin și marc continuator al o- 
p>erei sa’e nemuritoare.

Un sfert de veac este un scurt 
răslimp în viața unui popor. Istoria 
omenirii n’a cunoscut însă până a- 
cum rezultate c atât dc grandioase ca 
acelea ce au fost cb inule în U RSS. 
într’un răstimp atât de scurl. T< a e 
formațiile sociale anterioare s’au 
cons ituit în decurs de veacuri Sub 
conducerea Partidului Bolșevic a 
fost creată în URSS. într’un timp 
nemaipomenit de scurt noua socie
tate soc'a istă, a fost înfăptuită pri
ma fază a comunismului. Această 

oară în istorie a grandioasei 
de construire a soifalismuîui, 
s’a lăsat Înfricoșat de amcnin- 
furioase ale dușmanii r. ,,Par- 
e de neînvins, din moment

aîe 

încă

din
con-

so.

gigantica accelerare a istorici con«- 
ttlue rezultatul direct al activității 
conștiente a oamenilor, conduși le 
un Partid înaintat. ce se b zue 
cunoașterea legilor dcswllaiil
cia'e Nuinee lui Lemn, faptcL |ui 
ți doctrina lui vor trai timp ae vea
curi și milenii Lenin t aie-lc in 
pulernliul Partid Bolșevic, creat Oe 
el Id i e lui Lemn și au g isit ii- 
truelii|a'ea In operele și activitatea 
maielui disuj I și c |ab irtor al 1 i 
Lenin credinciosul continuator ai vi
perei lui, Stalin.

Stalin este Lcnin al zilelor noas 
.tre.

flJrmare dm pag. l-a)

celelalte țări, (ari capi- 
conducerea Pa lidelor 
ți Muncitorești. inar- 

imvățălura leninist

Roșie ș- instaurarea in ace e (ari 
a regimurilor cu adevărat democra
tice. iar in 
'aliste sub 
Comuniste 
mâlc cu
— slalinislă, clesa muncitoare luptă 
astăzi în I unica popoarelor lor. 
împotriva tendirț.-lor de subjugare 
a marelui capital monopolist pro- 
voca'or de mizerie și războaie.

Astăzi este clar, că diferitele 
doctrine și planuri ale imperial ș- 
tilpr, nu dovedesc forța lor ci a- 
rală slăbiciunile lor. frica lor de 
inuaile față de crizele economice
— pe care ei in dorința lor de a 
le evita. le grăbesc și adâncesc — 
frica lor de moarte față de ener
gia revoluționară a clasei munci
toare pe care o împing la revoltă, 
a oamenilor muncii in luata lor 
împotriva exploatării, pentru pace, 
democrație și independență națio
nală. care ș -au găsit expresia vi
guroasă in uriașele greve din 
Franța și Italia, in marile succese 
ale armatelor populare din China. 
Grecia. în luptele popoarelor co
loniale.

Forjele crescânde ale lagărului 
democrației și antiimperialisf se 
manifestă in lichidarea consecu
tiva a agenturilor imperialiste din 
țările cu democrație populară, in 
avântul de 
popoarele 
la lărgirea 
politice, la 
lului în condițiunile ascuțirei luptei 
de clasă,

Poporul d n Republica Popu'ară 
Română nu va ui a niciodată că a 
fost eliberat de s b jugul fasciș
tilor. de Armela Roșie, de lupta 
titanică 
după 
vărșit 
ziaslă 
liberi

massă cu cere pornesc 
democrațiilor populare 
bazelor economice și 
construirea socialismu-

Lenin. desă- 
munca entu- 

de cetățeni

fără inte
rnarea în- 
prieteniei

a S alului sovietic, clădit 
concepția lui 
de Stalin și 
a milioanelor
sovietici, stăpâni pe viața lor' 

Fără ajutorul frățesc al popoa
relor Uniunii Sovietice, 
legerea lor isvorilă din 
vățâtură a lui Lenin, a
pentru om. poporul din Republica 
Populară Română nu ar fi pulul 
dobândi libertatea și să pășească 
la construirea socialismului.

Planificarea economiei noastre 
naționale pe un an va lichida în 
cea mai mare parte anarhismul 
capitalist din producție, va crea 
apoi condițiunile materiale, de a 
planifica economia noastră națională 
pe un termen mai lung îndeplini
rea înainte de termen a Planului 
Economic de Stat pe anul 1949 
va însemna pentru noi un pas uriaș

Trimiterile p iștale 
sunt scutite de 

timbru I. 0. V. R.■

BUCUREȘTI, 18 (Radcr). 
Administrația poștelor și tele
comunicațiilor din Ministerul 
Comunicațiilor aduce la cuno
ștința generală că trimiterile 
poștale nu mai suni supuse 
timbrului IOVR.

Asliel, trimiterile poștale și 
telegrafice, sunt admise la 
expediere și circulă prin servi
ciul poștal lără acest timbru.

ce mun. 
Econonic 
socialiste 

(ară, do»

inainfe, spre socialism, spre o v.a'ă 
mai bună Din inițiativa Pailidul u. 
guvernul a creat și condițiile Care 
sa asigure indeplin rea Planu ui prin 
reformele și legile votate de Marea 
Adunare Național

Bucuria cu care cei 
cesc au primit Planul 
al R. P R., întrecerile 
care au loc in intrega 
vedesc maturitatea clasei munci» 
toare, dovedesc justețea liniei 
Partidului care își luminează dru» 
mul său cu știința leninistă-stali- 
nistă, Să învățăm mereu din ex
periența URSS., din experiența 
Partidului lui Lenin și Stalin.

1 ovarâșul Stalin ne învață că 
«întrecerea socialistă este metoda 
bolșevică de construcție a socia
lismului*. La noi în Valea-Jiufui, 
întrecerile socialiste au pornit, 
dar ele nu au căpătat încă carac
terul de massă. Să ne folosim dc- 
arma criticii și autocriticii la îm
bunătățirea muncii noastre, 
ales la analizarea 
cialiste.

Din URSS. am 
ajutoare în unelte 
ciale mineritului, 
folosite la maximum, 
funcție de uigență. Să 
nizăm munca temeinic, 
împotriva absențelor din 
muncii, să întărim vigilența bol
șevică, să nu uităm nici 
ntent că noi construim 
mului în condițiunile 
luptei de clasa. Să nu 
noi construim socialismului o- 
rientându-ne după experiența U 
RSS , primind sprijinul neprecu
pețit al U R.SS , fără de care 
nu poate fi construit socialismul, 
colaborând frățește apoi cu cele
lalte țări cu democrație populară.

In lupta noastră de construire 
a socialismului să ne călăuzim 
pas cu pas de știința 
de știința lui S'al n, 
riența marelui Partid 
(bolșevic) al URSS.

mai
SJ-in'receriior

primit prețioase 
și mașini spe- 
Ete trebuesc 

puse în 
ne orga» 
să luptăm 

câmpul

un mo. 
șocialis- 
ascuțri 

uităm că

lui Lcnin, 
de expe- 
Comunist

„ZORI NOI ta

primește mica și

mare publicitate.
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| ările marshallizate se găsesc în 
preajma unei crize catastrofale

— scrie revista ECONOMISI
LONDRA, 18 (Rador). - Re

vista F ZONOM1S1 scoate în 
evidența că problema cea mai 
giav.i a economiei firilor marslu. 
lizate constă 
(ului lor în 
Unite-

Realitatea 
că deficitul 
marshallizate
trecător ci unul permanent. Ță. 
rile marshalizate se 
preajma une crize 
ce se va produce in

in delifitul corner. 
special cu Statele

este — scrie ziarul 
comerțului țărilor 
nu este un fenomen

găsesc în 
catastrofale 
jurul anului

1952 și — du ă cât se pare — 
nici una dintre metodJe preco
nizate nu v i putea evita această 
cr ză. După cum arată ziarul — 
în problema Euiopei Occidentale, 
„Statele llnite sunt cele cate au 
ultimul cuvânt'', în sensul că în. 
treaba economie a țărilor mar- 
sallizate este sub dominația trus. 
tuulor americane șl că at.ila timp 
cât i eastă dominație va conți- 
nua, nu va putea exista nici o 
șansă de redresare economică a 
Europei Occidentale

Guvernul sovietic a refuzat sa acționeze 
ca mediat r Io negocieriit de pace dintre 
guvernul Kuomintanoului și Paitidul Co

munist Chinez

piat in legătură cu problema in
donezian i să protesteze împotriva 
discriminărilor rasiale din Afilca 
de Sud.

intre locuitorii m- 
al Airicei de 

au isbucnit 
Durban, când 

a deslanțuit 
împotriva in-

evenimentele ce au

scrie următoarele :

— Peste 300 inorți și 1000 răniți
CAPFIOWN, 18, (Rador) - 

Politica de iavrajb.re rasială a 
guvernului Uniunii Sud-Afri.ane 
a dus la deslănțu rea unor sân
geroase lupte
dieni și africani 
Sud. Incidentele 
Sâmbătă în orașul 
populația africană 
un ad .-vârât mă .el 
d ienilor.
Associated Press transmite că în 
cursul ciocnirilor au fost înregis
trați peste 300 rnorțl și 1000 
niți. Casele indienilor au fost 
cendiate, numeroși locuitori 
zund pradă flăcărilor.

PARIS, 18 <Rador> - Refe- 
rlndu-se la 
avut loc în orașul Durban, ziarul 
L I lumanîte

„Primul ministru Molan, în loc 
să încerce să liniștească popula
ția orașului, a hotărit să pună in

acțiune foițele pil'|ienești. Po'iț.a 
a descins focul împotriva hindu
șilor și afr cânilor și baionetele 
s au in Jrrptal împotriva femeilor 
Cop ilor ș. bătrânilor Polițiști au 
descli s focul împotriva acelora, 
care încercau să scane prin fugă 
Străzi întregi au fost transformate 
în ruine printre care se văd ca
davrele locuitorilor Casele con
țin lâ să ards, iar pe străzi 
rătăcesc pâlcuri de oameni în 
căutare de adăposturi

ră- 
in- 
că- Mausoleul 

sacru al
lu. Lenin, locul cH mal 
popoarelor sovietice

MOSCOVA, 18 (Rador) 
Tass transmite: • a 8 Ianua
rie Ministerul Afacerilor Slrăi- 
ne al Chinei a transmis am
basadei L1KSS din China un 
mesagiu în care guvernul chi
nez invită guvernul sovietic 
să acționeze ca mediator în 
negocierile de pace dintre 
guvernul Koumintangului și 
Partidul Comunist Chinez.

Ambasadorul sovietica fost 
informat că guvernul chinez 
a făcui aceiași propunere și 
guvernelor Statelor llnite, 
Angliei și Franței.

La 17 Ianuarie Ministrul 
de Externe adjunct al URSS. 
a primit pe ambasadorul Chi
nei în LIRSS. Fu Ping Chang 
și a transmis răspunsul gu
vernului sovietic în care se

sublinia că guvernul sovietic 
nu s'a abătut niciodată dela 
principiul neintervenției in 
afacerile interne ale unor 
țări și că nu consideră in
dicat sa intreprindă media- 
(ia despre care este vorba 
in memoriul menționat.

In răspunsul guvernului 
sovietic se subliniază că 
restabilirea unității 
ca Stat democratic 
tor de pace este o 
ce revine poporului 
însuși și că această
ar fi putut să fie obținută 
în modul cel mai adecuat 
prin negocieri directe între 
părțile interesate prin for
țele interne ale Chinei și 
nu printr'o 
străină.

DELIII 18 (Rad ir) — In 
gătură cu răscoalele indienilor șț 
a negrilor din Djrban. ziarele in 
diene condamnă, in articolele lor 
de fond, politica rasială dusă de 
guvernul Uniunii Sud-Afiicane 
Guvernul indian are intenția ca 
■n cadrul viitoarei conferințe a 
țărilor din Asia și Orientul apre-

le- (Urmare din pag. I-a)

urat în discursul său pronun
țat ileld tribuna Mausoleului, 
»să învingă sub steagul vic
torios al marelui Lenin «

După victoria asupra Ger
maniei hitleriste, ostașii so- 

| vietîci au adus în Piața Ro-

Chinei 
și iubi- 
sarcină 
chinez 

unitate

intervenite

Situația

Numeroși guvernatori de 
și generali ai Koumintangului refuză 
să recunoască autoritatea lui Ciang- 

Kai-Shek

din China

provincii

La 17 Ianuarie a început

Procesul celor 12 fruntași ai Par
tidului Comunist din Stat ele U ite

NEW-yORK, 18 (Rador) In 
dimine ița z lei de Luni 17 1 jnua- 
rie a început in fața Tribunjlului 
Federal procesul celor 12 fruntași 
ai Partidului Comunist din Statele 
Unite.

Procesul nu se referă numai la 
saarta personală a fruntașilor co
muniști, ci și la problema legali
tății Partidului Comunist și a 
drepturilor democrate ale națiunii 
americane in general.

Comentând procesul frui.tașdcr 
Partidului Comunist. Daily \X or- 
kcr declară că, guvernul spera 
să facă poporul să uue că 
scoaterea in afara legilor a 
Partidului Comunist înseamnă 
in totdeauna și in orice tară 
crearea unui stat polițienesc, 
instaurarea tiraniei și a fascis
mului.

in inchecre z arul declară că, 
fruntașii comuniști sunt judecați 
în baza unor acuzații false.

șic la picioarele Mausoleului 
steagurile armatelor vrășmașe 
înfrânte.

La aniversarea Marei Re
voluții Socialiste din Octom
brie și ia 1 Alai, sărbătoare 
internațională a celor ce mun
cesc, im-nii sovierici se n- 
dună tot '.r.iuna în Piața Ro
șie. C.-.o nele de demonstranți 
trec . 
Lemn de pe o cătui 
salută St.ittn și guvernul So
vietic. In zilele în care Mau
soleul este deschis, rânduri 
nesfâișite de oameni se în
dreaptă încet spre intrarea in 
Ma iso'eu și tăcuți se uită cu 
atenție la lața lui Lenin pe 
care coboară o lumină blândă, 
căutând să păstreze în me
morie și in inimile lor, figura 
celui mai mare om al epocii 
noastre.

fața M ăusoleului lui 
tribuni

NANKING, 18 (Rador). 
Trecând în revistă situația din 
din China — France Presse 
subliniază că pe zi ce trece 
populația din teritoriile ocupate 
încă de Koumintang cere cu 
tot mai multă hotărîre înlătu
rarea elicei lui Ciang Kai- 
Shek și încetarea imediată a 
răsboiului civil. Numeroși pro
fesori, intelectuali și scriitori 
chinezi s'au alăturat acestei 
largi mișcări pentru pace. 
Mulți guvernatori de provin
cii ca și numeroși generali ai 
Koumintangului refuză să mai 
recunoască autoritatea lui 
Ciang Kai Shek și sunt gata

să se predea armatei popu
lare.

Intre timp după cum anunță 
Reuter — Ciang Kai Shek a 
trecut în revistă la Nanking 
garnizoana orașului cu care 
prilej a ținut un discurs ce nu 
a fost dat publicității. Cores
pondenții străini anunță însă 
că a fost discursul „de des
părțire" a lui Ciang Kai Shek 
înainte de a se refugia în in
sula Formosa.

Aceeași corespondenți sub
liniază că — pentru a parti
cipa la „ceremonie", soldații 
au primit considerabile sume 
de bani.

Cu ajutorul armatei, poliției și justiție-' 

Guvernul din Iran intensifică 
acțiunile represive contra 

masselor muncitoare
18 (Rador) — Re- 
situația internă din 

Fariao, își exprimă 
legătură cu intensi-

arestați sau deportați și în schimb 
criminalii notorii, — ca de exem
plu generalul Alborza, care a o- 
raorit 75 persoane nevinovate, — 
sânt puși în libertcte.

Citiți

în fiecare zi
„Zori Noi::

TABRIS, 
ferindu-se la 
Iran, ziarul 
neliniștea în 
f c irea influenței americane și în
grădirea libertăților.

In parlament sunt încurajate 
acțiunile unor deputați trădători, 
care calomniază pe fruntașii pro' 
gresiști și târăsc Iranul în blocul 
anglo-saxon. Cu ajutorul armatei, 
poliției și justiției se intensifică 
acțiunile represive din regiun le 

nordice, creindu-se condiții 
suportabile pentru muncitori, 
răni și intelectuali. Cei cari 
exprimă nemulțumirea față
politica guvernului, sunt asasinați

in-
ță- 
iși 
de

BERLIN, 18 (Rador). — 
Charles Lafolette, care a de
misionat din postul de guver
nator militar al Statelor Unite 
în Wuetemberg - Baden, a dec
larat că „industria germană 
sprijinită de americani, pregă

tește terenul pentru reîntoar
cerea naziștilor" în Germania 
Occidentală. El a subliniat că 
încercarea americanilor de a 
reface industria din Germania 
Occidentală. încurajează un 
nou național-socialism care ar 
putea veni la putere.
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