
Numele lui Lenin a devenit steagul oamenilor muncii 

din lumea întreagă in lupta pentru cauza păcii, democrației 

și socialismului, pentru viitorul luminos al popoarelor.
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Leninismul ne este far călăuzitor

șl practică.
materială a leninîsmnlnL ex- 
forțel și vitalității sale, este 
Sovietică, avântată în marș

Se împlinesc astăzi trei decenii din ziua 
când la Gorchi, lângă Moscova, a încetat să 
bată inima care bătuse atât de mult pentru oa
meni — inima 'ui Vladimir Ilici Lenin Au 
trecut ani și ani de atunci, dar pulberea ui
tării n'a găsit loc să se aștearnă. Mai vii 
ca oricând, numele șl faptele marelui Lenin, 
îndemnurile și învățăturile sale, chemările șl 
lupta sa, străjuesc în conștiința și -upta a 
sute de milioane de oameni. întreaga des
fășurare a secolului al XX tea poartă pecetea 
celui care, făurit de popor și urmat de po
por, a știut să pătrundă cu profunzime ce
rințele vremii sale si ale maselor și a reușft 
să scruteze cu genialitate zările viitorului — 
marele, nemuritorul Lenin.

Numele lui Lenin este Indisolubil legat de 
întreaga istorie a gloriosului Part’d Cot 
n:st al Uniunii Sovietice, de c-earea șt oțe- 
1irea partidului, de lupte'e purtate ș- 
țele cucerite Geniu al Rev -luț'e! ș; organi
zator al ei, Lenin a pus piat’a de ’eme'e 
e primului stat /lin lume al munci: r’or și 
țăranilor — măreața Lfaiune Soxd-ti-ă și a 
făurit mărețul plan al construirii socialis
mului și comunismului C<m-1u.-ător a' m ș- 
Căiit muncitorești Internationale, el a lovit 
fără cruțare haita pe*tr;;ă a opnrt-m:șt:'--r 
vânduți burgheziei, a spulberat pșe ilo teo
rie renegaților marxismului și a creat pu
ternica Internațională a 11 l-a Comunistă 
Lenin a lumfeat cu sclipirea geniului său 
nu numai drumul generației sa'e. ci și calea 
generației noastre șl a generațiilor urmă
toare. T tan al gândirii științifice, Lenin a 
continuat și a ridicat pe o treaptă mal înal
tă învățătura lui Marx și Engels, îmbogă
țind tezaurul ei cu teze noi de uriașă va
loare științifică

întruchiparea 
presia și rodul 
«stăzi Uniunea
victori'»» spre comunism In frinte cu marele 
Partid Comunist, călit în lupte sub conduce
rea genialului Lenin, a marelui Stall 1. dis
cipolul și continuatorul operei Iul Lenin, șl 
e tovarășilor lor de luptă, ponorul sovietic 
desfășoară o operă constructivă de o am
ploare și măreție nemaiîntâlnită în istorie, 
făurind belșugul comunismului.

Ideile leninismului au triumfat astăzi pe 
e patra parte a globului, dela Pekin până 
la Berlin. în țările care alcătuesc astăzi pu
ternicul lagăr al socialismului și democra
ției Popoarele țărilor dem xrat-populare 
poartă cu recunoștință numele Iul Lenin să
pat în sufle'ul lor. ca pe cel al părintelui 
și dascălului Iubit

Poporul muncitor al Republicii noastre 
Populare datorește nemărginit de mult mare
lui Lenin. Călăuzindu se după învățătura 
marxist-leninistă, partidul clasei munctoare 
din țara noastră — care dela întemeierea sa 
s'a afiliat Internaționalei a IlI-a Comuniste 
creată de Lenin — a luptat pentru liberta 
tea, fericirea și bunăstarea oamenilor mun
cii. In vremurile de neagră Legalitate, ca 
și azi, în zilele luminoase ale construcției 
socialiste, partidul, însuflețit de ideile leni
nismului, a ridicat masele la'rgi din ța*a 
noastră la crearea conștientă a istoriei. La 
baza luptei partidului pentru întărirea statu
lui nostru democrat-popufer, stă inspirate 
învățătură leninistă: „Statul este puternic 
prin conștiința masselor. El este puternic 
atunci când massele știu totul, pot judeca 
totul și toate acțiunile lor sunt conștiente".

Învățăturile lui V. I. Lenin arată cu cla
ritate drumul construcției socialiste. La baza 
politicii partidului și guvernului nost’u de 
dezvoltare a economiei naționale stă teza 
leninistă potrivit căreia veriga principală în 
construirea socialismului este industrializa-

rea socialistă a țării d*z --’tirea *"! -tr » 
grele și în special a m :.-Te cons'—jT *' 
de mașini. Lenm «nc-'tea r ec** fic»-ea dre-?t 
o pârghie denșeUt de î-n-vieta-tă peotro 
trecerea t-entatâ a ecw— e- târT. ăidasiv 
a agriculturii, p» baza i vw a ma-di
producții modeme !n tara noastră, aplica
rea pianului de e!ert-t; ca-» de 10 *" * a- 
sigurat dea—'m obținem jr.-»- spcce»« «e- 
rioase în dez.''"a'ea err.---.—na* '«na'e.

Genialul j>lan □nnoe'atisî" —•-■reput de 
Lenin este a«tăz* apt eat o CMwersrți 'a 
condițiile :sz<»~ce concrete a’e târî 
în lup'e pentru transformarea soc** ts?l a 
aerjeulturn. In polMce sa > sate. 
se conduce după tr pla -*r->ră 'er— 
_Ne «priiinim pe târănăatea «âracă. stră*»- 
gem aEaflțe eu țâră- — m -V-rață ș da- 
cem o luptă neîntreraj'tâ ’—» *~r» cMaj»- 
r!m!i“. Această lozincă star-r""e’za — *?• 
tot unitar. ipdhrie’SI. latarfle curap'-rse a e 
pn'tticfl ce treKse fașă față de târî---- «
Kiclana din aceste lattel — • arătat Leafa
— nu poate R »egltja:â. căd aaia't» ar face 
la slăbirea alianței clasei enarrcere ca ță
ran meg «ano^jre, femel a r-g -xaTai de
mocrat popular, la s-jbasînar’i tesâsi < o- 
perel de con^’-uire » pncîal xrwalnt

Luptând pentru tafâptii'ea cn lertetate < 
politicii sa'e tennvMe. partida! no<“i a 
combătut fără cruțare tv-*e -iz- •— -r e •- 
portirrMe. Partidul a drsc vsr“t țf z*-- - : 
devierea de d'eapta dela linia aartiddd șl 
a luptat cu r-Kces pentru in zt-rarea pr«ă- 
rilor ei nefaste.

Nemuritoarele idei lesvntsie '"* :5 k.-tj.* 
Și mijloacele luptei pe--— cor -.? -?.*rr 
a nivelului de trai mater-a ți caSara! a’ 
ponoruluL Experwerța snr*.—-jf—’ «nr ’ s-ma
lul în t’ni’joee Sm-ietică a po-i —.»t ca tă
rie iu«tețea și prnfanznnea tereinr er -'-ie 
cu privre ’a faptd că fRtbaaâta*. -ea * '“na
ției muncitorilor Și țăranilor este o sârghie 
importantă ca-e. folosită fiind, ccr.trbue i*1 
mod deosebit la acre'era-^a con?'-ucțîeî so
cialiste Principiul cointeresării mate*:a’e. a 
arătat Lenln. nu trebue cu n>* un pre* ne
glijat Lenin a dat o mare atmfie rrrble- 
melor privitoare ia schimbul între oraș și 
sat El a e'ahorat princip- > funda-»-?nt»> 
ale politicii partidului în per vada trecerii 
dela caplta'lsm la sneal -m .!•* scocul asi
gurării unei bune aprovizionări a nrașeW 
cu produse agrico'e ș’ a sat*or cu măr
furi Industriale Ridicarea coc t o ui a pro
ductivității muncii — explica neobosi* Lenin
— constitue un factor de ce> mai «are te- 
semnătate 
ționale șl 
oamenilor

Politica
măsuri'e adoptate de p'enara 'ărg tă 
august 1953 a C.C al P M R, reflectă grija 
partidului pentru îmbunătățirea situației 
terlale a maselor populare. Invest t':le 
anii 1953—1955 în industria ușoară șl 
mentarâ, au fost, aproximativ, dublate,
de volumul prevăzut Inițial Au fost simți
tor mărite șl investițiile în agricu’tură; au 
fost luate măsuri pentru spori-ea salariilor 
în unele ramuri și stimularea ca'ificării. pen
tru reducerea Impozitelor, mărirea credite
lor, etc. Un ajutor considerabil sporit și va
riat — în credite, semințe selecționate, ma
șini, etc. — primesc acum și gospodăriile 
Individuale ale țăranilor muncitori Partidul 
și guvernul sprijină îndeaproape gospodă
riile colective și întovărășirile agricole pentru 
a se consolida tot mai mult Aplicarea măsu
rilor luate în ultima vreme de partid șl gu
vern, va asigura în următorii 2-3 eni o seri
oasă îmbunătățire a aprovizionării populației 
cu produse alimentare și a industriei ușoare 
cu materii prime, va duce la intensificarea

pentru dezvo'ta-ea evxxmlei ra- 
•Idicarea bune: star personale a 
muncit
partidului și guvernului nostru, 

din

ma
pe 

all 
:ață

Cu 
nebiruit!
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Poporul nostru cinstește memoria 
marelui Lenin

„VoL curse, 
netrebnice burse.

Izbite de moarte, 
urlați, 

voi trufașe ralate.
acum tremurați!

LENIN - 
TRA1T-A, 

LENIN - 
TRAEȘTE.

LENIN -
IN VECI VA TRAI!” 

adevărat: Cauza leninismului, este 4e

Adunarea tineretului din Capitală pentru comemorarea lui V. I. Lenin
Pentru a cinsti memoria marelui conducă 

tor și învățător al omenirii muncitoare. 
Vladimir Ilici Lenin, numeroși tineri din 
Capitală muncitori, studenți și elevi s’ai 
întrunit miercuri seara în sala „Filtmon 
Sârbii" unde CC al U.T.M și Comitetul 
Regional București al UTM au organizat 
o adunaife comemorativă.

Adunarea a fost deschisă de tov Nicolae 
Matei, membru ’n Biroul CC. al UT M. 
prim secretar al Comitetului Regional 
București al U T.M

A luat cuvân'ul tov. Vasile Mușat, prim 
secretar al Comitetului Central al Uniunii

a
genialului

.vorbit despre 
învățător și 
■Internațional, 

altele vorb'to» 
30 de ani dela

Tineretului Muncitor, care 
viața șl opera 
conducător al proletariatului 
Vladimir Ilici Lenin Printre 
rul a arătat că la împlinirea a 
moartea lui Vladimir Ilici Lenin, măreața 
lui învățătură — leninismul luminează lupta 
celor ce muncesc din lumea întreagă pentru 
libertate, pentru socialism Pe un sfert din 
suprafața pământului — a treia parte a 
omenirii s’a eliberat pentru totdeauna de 
lanțurile sclaviei capitaliste și construește so
cietatea socialistă și comunistă pe baza în 
vățăturii lui Lenin In toate țările capitaliste 
crește nestăvilit lupta proletariatului și a în
tregului popor muncitor — 
partidelor comuniste și 
călăuzite de Ideile lui Lenln 
imocrațle, pentru pace.

Lenln a acordat o mare

sub conducerea 
muncitorești, 

— pentru de-

atenție tlnere-

tului și organizației sale comunlsfe El este 
întemeietorul UTCL, glorioasa organizație 
comunistă a tineretului sovietic, modelul 
organizațiilor comuniste ale tineretului din 
toate țările. Lenin avea o nemărginită încre
dere in tineret și in capaci'ățile lui El arăta 
că tineretul cu entuziasmul și energia sa crea
toare. cons’itue o mare forță pe care ■>ar:i 
dul trebue s’o folisească în lupta pentr-j 
victoria comunismului

Lenin arăta că -.pentru a folosi întreaga 
capacitate creatoare și entuziasmul tineretu
lui, el trebue să aibă o organizație comu
nistă a sa. independentă din punct de vedere 
organizatoric, dar condusă de partid din 
punct de vedere politic. Numai așa se pot 
obișnui tinerii comuniști cu responsabilitatea 
îndeplinirii sa-cinilor fer.

Legea construcției organizației comuniste 
a tineretului este conducerea 
partid Numai conducerea de 
asigură organizației comuniste 
o orientare justă in activitate, 
ferește de Influența ideologiei

Apoi vorbitorul a spus - Comsomolul leni
nist este modelul după care a fost* crciată 
organizația comunistă a tineretului nostru.

U.T M are la baza întregii sale activități 
învățătura marxist-leninistă și indicațiile lui 
Lenin despre tineret. U.T.M consideră ca 
lege a existenței sale conducerea de către 
partid pe care o prețuiește ca pe cel mai 
de preț lucru. Insușindu-și indicațiile date

din :n ce m-i

leniniste. înseamnă 
ne însuși marxism- 
științei și culturi!

Comemorarea a 50 de ani dela moartea lui V.L Lenin 
la Academia R. P. R.

Mjuctet 3? lawurfe a avut loc comem> 
nnro a de an- de'a moartea genialului 
cor ie. al ș : **ei V. L Lenin. organizată de 
.Acaserrj R.P.R. in Aula Academiei din 
Cafea \ rtTcfei Nr. 125.

Academician Profesor Dr. C. I. Parhon, 
Preșej r> de o-"are al Academiei R.P.R. a 
oescr s șed:-*j solemnă arătând in cuvântul 
h: r se-n-rătalea leninismului în lupta po- 
BoșcSgr pace și libertate, și a crea
rea g*“ ale științifice a lui V. I. Lenin. In 
<r—.mare au fost prezentare comunicările 

ce ini dela moartea genialului corifeu

Comemorarea a 50 de ani
la Institutul de Istorie a Partidului 

de ]>e lângă C.
Cu ocazia celei de a 30-a comemorări a 

oorțri lui V. 1. Lenin, Institutul de Istorie 
a Partidnlni de pe lângă C.C. al P.M.R. a or- 
ga^:zz*. Ieri d-jpa amiază, in sala de conferin
țe a Muzeului „Lupta revoluționară a pop »- 
rufe:- istr. Biserica Amzei Nr. 5—7> o Șe
dință comemorativa. Ședința a fost deschisă 
de tov P. Nicufescu care a dezvoltat cornu- 
■ia rea:

„V-ața și opera marelui teoretician al co
munismului, V.L Lenin”. Au urmat comunică-

a! ș‘ — V. I. Lenin" întocmită de Aea- 
de:n:cianul I. S. Gheorghiu; „Lenin omul pe 
ca.-e-l iubesc milioane de oameni" prezenta
tă de Geo Bogza, membru corespondent al 
Academiei R.P.R.

La ședință au participat membrii Prezidiu
lui Academiei R.P.R., membrii și membrii co
respondenți ai Academiei R.P.R., colabora
tori științifici ai institutelor 'Academiei 
R.P.R. și departamentale, profesori dela U- 
niversitatea „C. I. Parhon", Institutul Poli, 
tehnic. Institutul Medico-Farmaceutic, etc.

dela moartea lui V.L Lenin

gandă a Comitetului Orășenesc P..M.R. Bucu
rești a ținut conferința „Lenin, făuritorul și 
organizatorul Partidului Comunist și Statu
lui Sovietic".

In sala de festivități a întreprinderii 
„Electromagnetica", un mare număr de pro
pagandiști, agitatori, cursanți din învăță
mântul politic, stahanoviști șl fruntași :n 
producție au ascultat expunerea propagan
distului Doru Teodociu despre nemurito-area 
învățătură a lui Lenin.

Adunări asemănătoare au avut loc la 
clubul muncitoresc „Grivița Roșie", fabrica 
de medicamente „Tableta", la întreprinderea 
Poligrafică nr. 2 și Ia numeroase alte în
treprinderi.

sa de către 
către part'd 

a tineretului 
numai ea o 

burgheze.

de Lenin, utemiștii consideră că sarcina kr 
P'lncipală este de a învăța.

Io încheiere, tov. V Mușat a spus : „In mo
mentul de față, pentru U T .M și mem v ’ 
săi, pentru tine-etul din R P R. a inie? - 
învățăturile leniniste, înseamnă a l m a c_ 
entuzia»m și pricepere pentru îndeplini—» 
Hotărîrilor Plenarei CC al P M R din an 
gust 1953. pentru continua dezvoltare a p*-> 
ducției bunurilor de larg consum, re- 
creșterea producției agricole, pentru a s- 
gura poporului un trai 
bun

A îndeplini indicațiile 
a învăța cu îndârjire, a 
leninismul -și comorile 
înaintate

U.T M i știi, tinerii leniniști din țara n«e- 
stră au datoria de a munci și lupta netnce 
tat — după pilda comsomoliștilor — pentru 
continua întărire și lărgire a prieteniei ș: so
lidarității tineretului lumii. împotriva a’ă â 
tori lor la un nou război, pentru pace între 
popoare

Uniunea Tineretului Muncitor, organizați- 
comunistâ a tinerilor din RPR.. îndeplinirj 
cu cinste genialele indicării date de VIv 
dimir Ilici Lenin tinerelului, va fi un aju:-».- 
de nădejde al P M R in lupta pentru victo
ria socialismului în țara noastră și apă.a- 
rea păcii".

După cuvântarea tovarășului Vasile M.i- 
șat a urmat filmul sovietic „Omul cu 
arma".

C. al P. M. P

★

In Capitală ș: In întreaga țară, în insti- 
W* 
care oamenii muncii comemorează 30 de ani 
dela moartea marelui Lenin.

La Casa Prieteniei Romăno-Sovlettce a 
avu* loc o adunare comemorativă la care 
au participa; scrt'tori, artiști, compozitori. 
A conferențiat prof univ. Ion Vitner despre 
„V. I. Lenin și problemele literaturii". Con. 
ferința a fost urmată de un program literar 
in -adrul căruia acad. A. Toma. Eugen Je- 
oe'eanu. Veronica Porumbacu. M’hii D-ago- 
mir și Cicer ne Theodorescu au citit lucrări 
originale și traduceri din lucrări e poeților 
sovietici consacrate Iui V. I. Lenin.

Catedrele de Economie Politică șl P’.anfl- 
czrea economiei naționale, dela Institutul de 
Științe Economice și Planificare „V. I. Le
nin" au t'nut miercuri dimineața o ședință 
comună consacrată comemorării a 30 de ani 
dela moartea Jul Vladimir Ilici Lenin. Cu a-

rile: „V. I. Lenin despre evenimentele revo- 
ljțixnare desfășurate în România în anii 
1917—1921“ prezentată de tov. C. Cușnir- 
•M hailovici; „V. I. Lenin despre jefuirea in. 
dustrie: petrolifere din România de către 
trusturile imperialiste" prezentată de tov. A. 
Te doreanu și Emilia Vacaru.

La ședință au participat colaboratori ai In
st ■ ■ P, cercetători și activiști din diferite 
instituții.

★

★
La Orașul Stalln, în cadrul universității 

serale de marxism-leninism de pe lângă co
mitetul de partid al regiunii Stalin, directo
rul universității, Florea Dra-gne, a făcut o 
expunere despre contribuția marelui Lenln 
în dezvoltarea marxismului.

In raionul Mediaș, la peste 40 cămine 
culturale au avut Io? adunări comemorative 
la care au participat numeroși oameni al 
muncii. Astfel de adunări au avut Ioc In 
comunele Brăteiu, Bazma și altee.

La bibliotecile centrale din Orașul Stalin, 
Sibiu. Sighișoara, au fost organizate stan
duri cuprinzând lucrările lui Lenin șl cărți 
desore viața și activitatea sa. La stațiile de 
radioflcare, ca la cea din Hărman, raionul 
Stalin, sunt 
Lenin.

ș; întreprinderi, au loc manifestări in
cest prilej conf. univ. A. Beraru șl conf. 
univ. M. Nicolaescu au prezentat referatele : 
„Lenin despre economia perioadei de trecere", 
ș: „Lenin despre bazele științifice ale pla- 
: cari economiei naționale". La ședință au 
?.r:.c:pat profesori celor două catedre, 
precum și studenți ai Institutului.

La jcoa'a medie „Ncolae Bălcescu" a avut 
fee adunarea comemorativă a cadrelor di
dactice din Cap tală. Tov. N. Sipoș din par- 

Mini-terului învățământului a vorbit 
despre . Nemuritoarea învățătură a lui Le- 
nin*. Con: univ. L>sif Cernea a vorbit apoi 
despre „Lemn, înflăcărat apărător al cul
turii".

In aula Bibliotecii Centrale Unix'ersitare 
a avut loc o adunare comemorativă la care 
au parbc.pat un mare număr de judecători, 
procurori, avocați, jurisconsulți și funcțio
na- judecătorești din Capitală. Tov. Cornel 
Bâjenaru șeful secției de agitație șl propa-

transmise conferințe despre
(Agerpres)

In Editura
Literatură Politicăpentru

a apărut volumul 1 
din Opere Alese

(în două volume) 
de V. I. Lenin

Volumul cuprinde o parte din cele mai im
portante lucrări ale marelui Lenin, cum sunt: 
Ce sunt „prietenii poporului" și cum luptă 
el împotriva social-democraților?; Sarcinile 
social-democraților ruși; Ce-i de făcut?; Un 
pas înainte, doi p^și înapoi; Două tactici ale 
soci a l-democrației în revoluția democratică ;

ca
de

Imperialismul, stadiul cel mai înalt al 
pitalismului și altele. Volumul are 868 
pagini.



Un oraș
Când mergi cu trenul deLa Arad spre Ora

dea. întâlnești în drum un orășel — Salonta. 
Așezat în plină câmpie fără a se bucura de 
binefacerile unui râu natural, acest orășel 
tu ani ta urmă vara nu se vedea de norii 
groși de praf, Iar toamna și primăvara stă
tea astupat parcă de apă. Pe străzile prin
cipale, noroiul nu era deloc mai mic decât 
pe drumurile desfundate din periferie.

Așezată într’un raion bogat în cultura 
cerealelor și renumit în creșterea păsărilor și 
a porcilor, această localitate a început să 
se dezvolte abia în anii regimului de 
democrație populară.

Mi-aduc aminte... 'Era în anul 1943. Orașul 
Salonta nu prezenta nimic atrăgător în afară 
de bogățiile împrejurimilor lui care atră
geau pe speculanții din diferite părți ale 
țării- O cafenea în centrul orașului, unde-și 
potolea plictiseala burghezia, jucând p ker 
și alte jocuri de noroc. Mai încolo, fabrica 
„Frații Kemeny". Câteva sute de muncitori 
trudeau aici din greu ca să îngroașe punga 
patronilor. Intr’altă parte a orașului, restau
rantul Kovaci, unde ți se luau banii cu multă 
dibăcie, și, apoi, încă vreo alte 16 cârciumi 
împrăștiate pe toate străzile orașului.

Dar timpul nu bate pasul pe loc. După 
cum zorii zilei alungă pâclele nopții, tot 
astfel poporul nostru muncitor a alungat 
pentru totdeauna vremurile întunecate ale 
stăpânirii burgheziei șl moșierimii. Țara în
treagă își schimbă chipul. Orașul Salontn, 
ca și alte orașe și comune, s’a transformat 
șl ei. Unde odinioară era fabrica exploata
torilor Kemeny acum se înalță combinatul 
alimentar ,,Prodallment“. Fabrica, intrată în 
mâinile harnice ale muncitorilor, s’a extins, 
și șl-a mărit necontenit capacitatea de pro
ducție. Mii de muncitori lucrează astăzi la 
combinat având la îndemână cele mal mo
derne instalații aduse din U.R.S.S. Au fost 
construite hale șl abatoare noi. Peste 800 ca
pete de vită se pot tăia într’o zi în marile 
abatoare ale combinatului. Munca a devenit 
și ea mai ușoară și mai spornică. Diferita 
inovații locale au ușurat munca manuală,

Mai mult sprijin elevilor școlilor medii serale
Școl'ile medii serale create în anii regi

mului de democrație populară, au menirea 
de a ridica nivelul de cunoștințe al munci
torilor și funcționarilor, de a Ie da posibili
tatea ca pe lângă munca de zi cu zi din 
producție să urmeze mai departe școala.

Zeci și sute de tineri și vârstnici au urmat 
cursurile școlii medii serale din lași tar acum 
sunt studenți la diferite facultăți. Ana Ghebac, 
de pildă a fost îngrijitoare la un spital din 
Iași apoi soră de caritate. Ea a urmat 
școala medie serală. In vara acestui an 
a dat examen de admitere la facultatea de 
medicină din lași. Acum Ana Ghebac este 
studentă în anul I al acestei facultăți. Ghe
orghe Dumitru a fost ucenic la ETACS, a 
urmat școala medie serală și acum este stu
dent la Institutul Politehnic din Iași. La tel 
ca ei, cei 29 de absolvenți din anul școlar 
1952—1953 ai școlii medii serale din Iași au 
dat examen de admitere la institutele de în
vățământ superior luând cu toții examenul.

Elevii acestei școli — în majorlta'e ti
neri — sunt dornici de a-și însuși cât mai 
temeinic materiile predate. Drandac Nadejda 
a fost până nu de mult ana'fabetă. Ea era 
femeie de senlciu la Institutul Politehnic 
Nadejda a urmat cursul de alfabetizare, in 
anul 1951 — 1952 a urmat cursurile clasei a 
V-a a școlii medii serale Nadejda are multă 
capacitate de muncă, ta acelaș an ea a dat in 
particular și clasele a Vl-așia VII-a. Anul 
trecut a urmat cursurile clasei a Vill-a și 
pentru succesele ei la învățătură a fost dis
tinsă cu diplomă de merit. In prezent ea este 
elevă în clasa I.X-a a școlii medii serale.

Dar cu toate realizările din munca școlii 
medii serale, se fac s:mțite totuși o serie de 
lipsuri grave, care. trebuesc grabnic reme
diate. Una din aceste lipsuri este frecvența 
scăzută la cursuri Au fost clase, ca de pildă 
a VH-a, unde frecvența în primul pătrar a 
fost de 75% iar la clasa IX-a de 82%. La 
începutul acestui an școlar s’au înscris 305 
elevi și până la sfârșitul primului pătrar s’au 
retras neste 26 de elevi.

Situația slabă a frecvenței se datorește în 
mare măsură conducerilor Întreprinderilor 
unde lucrează elevii acestei școli, care nu 
înțeleg sa creeze condiții pentruca munca lor 
de învățătură să se poată desfășura cât mai 
bine. Multe tinere dela întreprinderea „Țe
sătura” Iași au venit să urmeze cursurile șco
lii medii serale. Printre ele este șl utemista M- 
culina Bajureanu. Ea a abso’vit o școală 
profesională și acum urmează liceul mai de

tânăr la marginea țării
aducând în acelaș timp însemnate economii

Toată această mare întreprindere este con
dusă de tovarășul Joakai Ștefan. înainte vre
me el era muncitor, unul din cel care tru
deau din greu pentru patroni. Acum el este 
director.

Acolo, unde era înainte restaurantul ex
ploatatorului Kovaci este acum cooperativa 
..Energia". Cooperativa s’a înființat doar cu 
6 meseriași. Acum, la „Energia" 6Unt 180 
meseriași cooperatori. Strungurile, mânuite 
de mâini harnice, funcționează în permanen
tă.

In secțiile cooperativei se lucrează dife
rite obiecte care înainte se aduceau din alte 
orașe ale țării. Astăzi, de aici dela „Ener
gia" pleacă spre cele mai depărtate orașe 
ale țării, sobe de gătit, scule de cismărle, 
paturi pentru creșe, balamale pentru tâmplă- 
rie, bidoane, căldări și altele.

In secțiile cooperativei muncesc mulțl ti
neri harnici. Aceasta o dovedesc realizările 
lor frumoase. Covacj Ladislau, de pildă în 
luna decembrie 1953, a depășit norma cu 149 
la sută, Marga losef cu 135 la sută, iar Sel 
Ștefan cu 125 la sută

Pe drumul către băile Ținea îți atrage 
atenția o firmă : „Volga", — cooperativa me
seriașilor cismari. Și această cooperativă a 
crescut an de an devenind o adevărată fabri
că. încălțămintea lucrată aici o. întâlnești in 
vitrinele magazinelor de stat din Oradea ca 
și din alte orașe ale țării.

Pe strada Republicii, trecătorii se opresc 
de multe ori în fața cooperativei „Mobila". 
Deseori pot fi văzute baloturi pe care stă 
scrisă destinația : „București". Meseriașii 
acestei cooperative se mândresc cu produse
le lor. In atelierele cooperativei lucrează 
multi tineri. Cei mal buni dintre ei. așa cum 
sunt apreciați chiar de către tovarășii ior 
pentru munca rodnică depusă, sunt: Bir o 
Ladislau, Veres Irma, Loris Gheorghe și 
alții.

Sunt multe lucruri interesante aici. Dar 
cea mal mare bogăție a Sa'.ontei este cultu
ra orezului.

parte. Dar conducerea întreprinderii na-i 
creează condiții pentru acest lucru. Cu toate 
că Nicu'.ina Bajureanu abia a împlinit 17 ar.i 
ea lucrează și in schimbul de noapte, neres- 
pectându-se de către Întreprindere prevederile 
codu-lui muncii. Când tovarășa Bajureanu a 
mers la tovarășul M. Grimberg. șeful secției 
de cadre pentru a-i aproba să lucreze într’o 
singură tură, acesta i.a răspuns răspicat: 
„ori carte, ori fabrică”.

Cu toate greutățile întâmpinate tovarășa 
Bajureiaou a căutat să învețe mai de
parte. Nicultaa este calificată în me
seria de țesătoare. Ea. este o muncitoare 
bună, a lucrat la două războaie, apoi a tre
cut să lucreze la 4 războaie. Cu toa.e acestea 
ea a fost dată de rezervă la o altă munci
toare. Aceasta este o atitudine de desconsi
derare a tinerelor muncitoare care eu dra
goste de învățătură.

Asemenea mentalități învechite se mai ma
nifestă și la alte Întreprinderi din Iași. Când 
Bertea Tudor a cerut directorului întreprin
derii ETACS, tovarășului Emanoil Cojocaru, 
să-i dea posibilitatea de a uima cursurile 
școlii medii serale, a fost amenințat In pre
zent Bertea Tudor nu urmează cursurile 
deoarece a fost trimis pe teren pentru o 
lună de zile. Munca pentru care Bertea Tu
dor a fost trimis pe teren, e»a o muncă 
de interes obștesc, pe care putea s’o înde
plinească și alt salariat el întreprinderii.

In alte întreprinderi se manifestă fățiș, «ti. 
tu di ni de desconsiderare a celor ce vor să 
învețe. Tovarășul Alexa — șef de secție la 
întreprinderea „Victoria* — când I s’a soli
citat să ajute pe elevii școlii serale, a de
clarat că „n’are nevoie de oameni învă- 
țați, ci are nevoie de oameni care să tragă 
la războaie”.

Mai sunt și aJte exemple când conduce
rile unor întreprinderi nu asigură elevilor 
condiții pentruca ei să poată lucra în pro
ducție și în acelaș timp să poată învăța 
Așa este cazul la atelierele C F.R. ,.Ilie Pta- 
tilie", la întreprinderea de Colectare a Me
talelor și altele.

Dreptul la învățătură este un drept al ti
neretului nostru acordat prin ConsTiuție de 
către regimul de democrație populară. De 
aceea Întreprinderile și instituțiile sunt obli
gate sâ înlesnească tinerilor să învețe, a- 
jutându-i să urmeze în împrejurări optime 
cursurile școlilor medii serale.

De acest lucru nu s’au ocupat nici orga
nizațiile de bază U.T.M. din aceste între

Cu 6-7 ani ta urmă, pe aici aproape că 
nici nu se cultiva orezul. Acum, cultura ore
zului a luat o desvoltare deosebită. Mii de 
hectare, care altădată erau neproductive, 
astăzi sunt amenajate în vaste orezarii.

Multe lucruri s’au schimbat în viața locui
torilor din oraș. Străzile 6unt reparate. Se 
lucrează la canalizarea parțiala. Orașul a 
fost radioficat.

Pe lângă combinatul „Prodaliment" a luat 
ființă un staționar de bolnavi, o cantină și 
un club. La club se desfășoară o activitate 
artistică bogată. Tinerii artiști amatori — 
muncitori la combinat, — printre care Silaghi 
Imre, Veres Iosif, Boros Florica, Mogoș Ște
fan și alții pun mult suflet în pregătirea pro
gramelor artistice.

La căminul cultural „Emînescu- Petoffi” 
s’a prezentat cu mult succes opereta „Cenu
șăreasa". Sau remarcat dintre interp.tați 
utemiștii Surd Clara, Boris Ladislau și Su- 
zan Gheorghe, care prin munca lor au contri
buit la reușita spectacolului.

Locuitorii din Salonta au îndrăgit dease- 
meni sportul. Tineri feciori de muncitori și 
țărani au îmbrăcat pentru prima oară mă
nușile de box în sala de 6port. Astăzi, S’- 
res Iosif, Mogoș Ștefan, Terne Gheorghe 
practică cu regularitate boxul. Există, dea- 
semeni, în Salonta, un teren de tenis ș: 
baschet, un stadion, un ștrand, etc. In cen
trul orașului s’a amenajat o grădină publică. 
In Salonta au apărut acum vitrine luminoa
se, un cinematograf, o mare librărie, dife
rite expoziții șl altele.

Se schimbă necontenit înfățișarea Salontel
Vor trece anii și orășelul acesta, cdlnoarâ 

uitat la un capăt de țară, va deveni mereu 
mal bogat, mai înfloritor, precum tot mal în
floritoare devine întreaga noastră patrie.

Corespondent 
M. A. GEREANU

prinderi ș! Instituții. Unele comitete ale or
ganizațiilor L'.T_M„ ca cel dela „Țesătura* 
Iaș’„ nu cunosc nici măcar cine tont tinerii 
care urmează cursurile se-ale. Nu mai poate 
fi deci vorba aici de ajutor dat elev.lor de 
către organizațiile U.T3L pentruca ei să j 
poată urma cu regularitate cursurile Și da- ! 
tocită faptului că unele conduceri ale taxe- 
prinderilor și instituțiilor din Iași cât și 
unele organizații de bază U.T-M. nu s’au ’ 
îngrijit de tinerii cere învață Ia școala ! 
medie serală, situația acestora la invățătu'ă | 
pe primul pătrar este nesatisfăcătoare. Din , 
numărul total de elevi, 50% sunt cazați la I 
una sau la mai multe materii

Această situație se datorește și faptului că 
secția de învățământ a sfatului popular oră- 
șănesc in frunte cu șeful ei, tovarășul Ci'eț 
Stelian nu a privit cu toată seriozitatea 
problema acestei forme de învățământ Șe
ful secției de învățământ tărăgănează rezol
varea propunerilor făcute din partea școlii. ;

Această situație este cunoscută de către '. 
comitetele regional și orășenesc U.T3L. laș 
C.C. al U T.M. luând in discuție nu demult 
situaț a din școlile medii serale d:n regiunea 
Iași, a atras atenția comitetului regional j 
L’.T-'t lași, asupra faptului că nu se pre- 
ocupă de școlile d«c. raza sa de acti
vitate. Cu toate acestea, comitetul regional 
U.T_M. dovedește incâ nepăsare fată de a- 
ceste școli. In pianul de muncă al sect o . 
școli. și pionieri nu este prevăzută nicio : 
sarcină ta legătură cu școlile medii serale. 
C.C. al U.T-M a trasat sarcini precise comi
tetului regional U.TJL lași ta problema 
școlilor medii serale iar comitetul regional . 
tărăgănează tadeplinirea lor.

Tovarășa Pleșa Ana — secretara comftetu- ! 
lui regional U.T.M. Iași — care răspunde în 
fața biroului de această problemă nu a îndru- | 
mat și controlat munca activiștilor In dome
niul învățământului mediu seral

Roadele se culeg muncind. Pentru «ceasta 
atât comitetul orășenesc U T.M. cât și comi
tetul regional- U.T.M. Iași ar trebui să facă 
o cotitură serioasă în munca lor in această 
direcție, să ducă la îndeplinire sarcinile 
trasate de către C.C. al U.T.M. pentruca 
elevii din învățământul mediu seral să-și 
poată duce cu succes la îndeplinire atât sar
cinile în producție cât și munca de învăță
tură.

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Scânteii tineretului" 

pentru regiunea Iași

In școlile medii tehnice examenele sunt acum în toi. Lecțiile practice sunt și 
ele un bun prilej de aprofundare a cunoștințelor teoretice, de legare a teoriei cu 
practica, de însușire mal temeinică a materiei pentru examen.

In fotografie: elevii anului I al Școlii Medii Tehnice de Mineri din Vatra Dor- 
nei, asistând la o lecție practică în vederea examenului de chimie.

---------------------- ■>£*----------------------

Lipsuri în desfășurarea reparațiilor
In centrul preocupărilor conducerii S.M.T. 

Sibiu a sta» șl continuă să stea desfășurarea 
reparațiilor de iarnă. Printre măsurile pe 
care le-a luat conducerea S.M.T. Sibiu In 
acest scop a fost aprovizionarea cu piesele 
de schimb necesare. Atenția cuveniîâ s’a dat 
și creării unor condiții bune de muncă.

In atelierul de mo.—aj s’au reoarat pode
lele, s au pus geamurile sparte, sau confec
ționat noi bancuri de lucru.

Pentru ca lucrările de reparații să se poe
ți desfășura în bur.e condițiuni. s’a verificat 
Instalația electrică și caa de gaz metan.

Na mai puțin s’a pus accentul pe crearea 
unor condițiuni bune de Vai pentru tracto
riști în perioada reparațiilor. Pe ’.â-gă ame
najarea dormitoarelor Vactoriștflor cu ce’e 
necesare, ta urma măsurilor luate se va dl 
in curând spre folosință baia, a cărei in
stalație este aproape terminată.

Pentru stimularea muncitorilor s’a Intro
dus —.-nea ta acord U toate lucrările de re* 
parațtL

Reparația motoarelor electrice este ta toi. 
Tovarășul Hac Helmut ajutat de utemlstul 
Gota NlcoCae a depășit planul său de repa
rații Ia motoare electrice. Serviciul tehnic, 
ta colaborare ca conducerea stațiunii, a în
tocmit un plan de reparații după metod? 
Bugjcer. Planul a fost defalcat pe posturi 
și oameni, prevăzându-se reparațiile ce tre- 
buesc efectuate pe decade, zile șl oameni. In- 
tr’o ședință în care s’a prelucrat planul, au 
luat parte toți muncitorii și s’a hotârit for- 
marea a 15 posturi de reparații, numindu-ss 
ca responsabil cei mai buni tractoriști.

In u—-a acestor pregătiri șl a organizării 
—:. :ra - - știi dela S.M.T. Sibiu au în- 
• ’ 23 decembrie reparațiile tractoare-
lcț și ale celorlalte mașini agricole.
F—f-d metoda Bugacev, tractoriștii și 

rr-jcc tcril de’a acest S.M.T. au reparat în 
n mai d—uă z le un motor, șase motorașe Je 
por-re și șase radiatoare. Au fost sudate și 
tnd*eotate tapota-ele ’a trei tractoare, s’au 
mor. »-a t și reparat transmisiile unui trac
tor.

La obținerea acestor succese au-contribuit 
din plin posturile de reparații conduse dc 
utemiștii Gross Martin și Ciorea Nicolac. 
L? repararea radiatoarelor s’a evidențiat 
postul nr. 11 condus de comunistul Moga 
Romulus. Printre cei care s’au evidențiat 
în primele zile au fost și utemiștii: Bindă' 
Martin, Cadar Ludovic. Casian Vasile și 
a'tit

Pe lângă rezultatele obținute ta munca dc 
reparații la S.M.T. Sibiu se mai manifestă 
și unele lipsuri de a căror lichidare condu
cerea stațiunii și comitetul organizației d? 
bază U.T M. trebue să se ocuDe de îndată.

In atelierele de reparații se mai manifestă 
din partea unor tractoriști, neatenție în or
ganizarea și curățirea locurilor de muncă.

In ședința de prelucrare a planului, atat 
tovarășii din biroul tehnic, cât și cei din co

mitetul organizației de bază U.T.M.. al că
rui secretar este tovarășul Kober Leopold 
nu au vorbit tractoriștilor despre organiza
rea și curățirea locurilor de muncă.

O piedică Importantă în desfășurarea re
parațiilor în acest SJM.T. o cocistitue indis- 
cip’.ina din partea unor tractoriști care lip
sesc nemotivat dela lucru. Timp de o săp
tămână tractoriștii Horumbă Ion, Vctnea 
Nkolae. Rrth Ion și Hoprich Mihai au lip
sit nemotivat.

Unii tineri din brigada nr. 8 ca Adam 
Gheorghe, Huciu Nicotae și șeful brigăzii, 
Cristncij Ioan, del nu au dat în primire 
Inventarul când s’au întors în stațiune, lip
sind totodată mai multe zile. Comitetul orga
nizatei de bază U.T.M. nu se ocupă de com
baterea indisciplinei acestor tractoriști.

In plar.ul de muncă al organizației de 
bază L’.T-M. nu se pomenește nimic ta 
ceeace privește întărirea disciplinei-: discu
tarea ’- adunări generale, la gazeta de pe
rete etc. Obiectivele prevăzute in planul de 
muncă sun: generale și nu oglindesc sarcinile 
ce revin o'ganizației U.T_M. în campania de 
repara;:!. Aceasta se datorește în mare mă
sură tovarășului Kober Leopold care a intoc. 
mi: 6lngur planul fără să se consulte cu 
ceilalți membri din comitet, iar planul de 
muncă n’a fosț prelucrat într’o adunare 
generală.

Deasemeni. comitetul organizației de bază 
U.T.'L nu folosește mijloacele ce le are la 
tademână pentru întărirea disciplinei. Deși 
in stațiune există două gazete de perete, ar
ticolele care sunt expuse aici sunt vechi șl 
nu vorbesc nimic în legătură cu combate
rea indisciplinei.

De lipsurile ce mai există în munca tine
retului dela S.M.T. Sibiu și în special de 
cazurile de indisciplină sunt vinovați mem
brii comitetului organizației U.T.M. în frun
te cu secretarul.

Aceasta nu scutește insă cu nimic de răs- 
pundere pe activiștii comitetului raional 
L’.T_M. STovarășul Cristei Gheorghe, 
activist al comitetului raional U.T.M. care răs
punde de această organizație, nici nu mai ține 
mir.te când a fost ultima dată în stațiune. 
Această stare de lucruri se vede că nu-1 in
teresează nici pe tovarășul Hârșan Ion, prim 
secretar al comitetului raional U.T.M. Si
biu.

Biroul comitetului raional U.T.M. Sibiu 
trebue să ia în discuție de îndată activita
tea organizației de bază U.T.M. dela S.M.T. 
Sibiu. Să ia măsuri ca activiștii care răs
pund de această organizație să se deplaseze 
mal des în mijlocul tractoriștilor șl să aju
te organizația de bază U.T.M. în îndeplini
rea sarcinilor ce-i revin tn campania de re
parații.

POPA GAVRIL
corespondentul „Scânteii tineretului" 

pentru regiunea Stalin

Consfăfuirea
dela Consiliul Central 

al Sindicatelor
In vederea asigurării reparării la timp ș1 

în bune condițiuni a tractoarelor și mașinilor 
agricole, la Consiliul Central al Sindicatelor 
a avut loc o consfătuire la care au participat 
directori șl președinți de comitete sindicale 
de întreprindere, ingineri, tehnicieni șl staha- 
noviștl din principalele uzine constructoare 
de mașini și de piese de schimb șl din cen
trele mecanice S.M.T. și G.A.S.

La consfătuire au luat parte tovarășii 
Liuba Chișinevschi și ing. Mihai Marin, 
secretari ai C.C.S., ing. Stoian Petrescu, 
locțiitor al ministrului Industriei Metalurgice 
șl Construcțiilor de Mașini, ing. Gh. 
Cristali, locțiitor al ministrului Agriculturii 
și Silviculturii.

Consfătuirea a analizat modul în care în
treprinderile metalurgice și centrele meca
nice au sprijinit S.M.T.-urile și gospodăriile 
agricol^ de stat in ce privește iivrarea de 
piese de schimb și repararea tractoarelor și 
mașinilor agricole.

In raportul prezentat din partea Ministeru. 
Iul Agriculturii și Silviculturii, tov. C. 
Șerban, director general adjunct al Direcției 
Generale S.M.T., a arătat situația livrărilor 
de piese de schimb și a reparațiilor de trac-* 1 * * * S. 
toare, insistând asupra îndatoririi întreprin
derilor și centrelor mecanice de a executa 
lucrările la timp șl de bună calitate.

V. I. Lenin - SARCINILE UNIUNILOR 
TINERETULUI.

A. I. Ulianova — COPILĂRIA LUI V.
I. LEN'ÎN.

N. C. Crupscaia — COPILĂRIA ȘI A-
DOLESCENȚA LUI LENIN.

S. Mihaicov - LA MUZEUL V. 1. LENIN
S. P. Liubimov - CUVÂNTAREA LUI

V. 1. LENIN LA AL III-LEA CON
GRES AL COMSOMOLULUI: „SAR
CINILE UNIUNILOR TINERETU
LUI".

sub tipar
S. Scipaciov - CĂSUȚA DIN $U- 

SENSCOE
A. Cononov - POMUL DE IARNA DELA 

SOCOLNICH1.

In scopul stimulării colectivelor de munJ 
citori, tehnicienilor și inginerilor din unită
țile care repară tractoare pentru sectorul 
agricol. Plenara Consiliului Central al Sin
dicatelor din 13—14 ianuarie 1954, a hotărît 
instituirea unui Steag Roșu de Producție al 
Consiliului Central al Sindicatelor și al 
Ministerului Agriculturii și Silviculturii. 
Steagul se va decerna definitiv unității câști
gătoare a întrecerii socialiste, in acțiunea 
de reparare a tractoarelor, necesare efec
tuării lucrărilor agricole din primăvara 
anului 1954.

Câștigătoare va fi acea unitate care obține 
cele mai bune rezultate tn :

— Realizarea planului de reparații Înainte 
de termenul stabilit.

— Efectuarea reparațiilor de bună calitate;
— Reducerea prețului de cost;
— Confecționarea a cât mai multe piese 

necesare reparării tractoarelor ca : brezoane, 
piulițe, șuruburi, bucși, etc. cu mijloace 
proprii.

Deasemenea, Plenara Consiliului Central 
al Sindicatelor a hotărtt instituirea unui 
Steag Roșu de Producție al C.C.S. și al 
Ministerului Agriculturii și Silviculturii, care 
va fi decernat definitiv colectivului de mun
citori, tehnicieni și ingineri care a obținut 
cele mai bune realizări în întrecerea socia
listă pentru producerea de pîese de schimb 
necesare reparațiilor parcului de tractoare.

Câștigătoare va fi acea întreprindere care 
obține cele mai bune rezultate în :

— Realizarea înainte de termen a planului 
de piese de schimb, in tonaj și pe sortimente;

Confecționarea pieselor de schimb de 
bună calitate ; Livrarea in termenele stabilite 
a comenzilor contractate; Reducerea prețu
lui de cost față de cel planificat; Reducere? 
rebuturilor sub limite'.e admise; Realizarea 
de economii.

Decernarea Steagurilor Roșii de producție 
atât pentru unitățile care repară tractoarele, 
cât și pentru cele care livrează piesele de 
schimb, se va face la începutul lunii aprilie 
1954. i

întreprinderea câștigătoare a Steagului 
Roșu de Producție va fi premiată in baza 
sistemului de premiere aprobat de Consiliul 
de Miniștri pentru întreprinderile fruntașe. 

(Agerpres).

Cărți tipărite 
de Edi.ura Tineretului

îndeplinind poruncile leniniste
Astăzi întreaga omenire muncitoare co

memorează 30 de ani deh stingerea di:? 
viață a genialului tnvățătoi și cârmuitor al 
proletariatului, Vladimir Ilici Lenin

De 30 de ani inima lui Vladimir Ilici a 
tncetat să mai bată Let'in însă n a murit 
Ființa sa trăiește mai departe in tot ce-a 
creat lupta șt m inca fără preget a lui ilici 
El trăiește în inimile sutelor de milioane de 
oameni ai muncii care urmează fără șovă
ire calea luptei indicată de Lenin Ideile lui 
Lenin sunt astăzi mai vii și mai străluci 
toare ca oricând. Ele luminează puternic 
drumul de luptă și de victorii al popoarelor

întreaga viață și muncă a lui, Vladimir 
ilici Lenta a închinat-o cauzei proletariatu
lui, luptei nent.ru zdrobirea putredei orânduiri 
capitaliste’, pentru victoria vieții noi. Viața 
sa a fost o viață eroică o viată de revoluțio
nar legat prin toate fibrele sufletului său de 
poporul obidit și exploatat El a întruchipat 
tot ce are mai de preț, mai minunat prole
tariatul : voință dârză și perseverență ne
clintită. ură neîmpăcată împotriva exploa
tatorilor șl lacheilor lor, credință nestră
mutată în victoria cauzei proletariatului, e- 
rolsm, pasiune și luptă plină de abnegație, 
minte clară și o gândire genială.

I.
O părticică din furtunoasa sa viață, din 

neobosita sa activitate, din geniul său, Vla
dimir Ilici Lenta a inchinat-d tineretului. 
Făurind pentru proletariatul rus partidul 
comunist și conducându-1 în luptă în Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, Lenin ? 
dăruit prin aceas’a, tineretului bunurile cele 
mai de preț : libertatea, viitorul fericit, via
ța luminoasă

Vladimir Ilici vedea in tineret tocmai ge
nerația căreia îi revine sarcina de a construi 
societatea comunista.

Tinerilor li s’a adresat Lenin cu chemări 
înflăcărate pentru a se pregăti să devină 
constructori pricepuți și destoinici ai comu
nismului pentru a participa activ la 
lupta împotriva capitalismului. Învățăturile

„Scânteia tineretului’1
Pag. 2-a 21 ianuarie 1954 

lui Lenin au stat la baza activității și mun
cii tineretului sovietic în lupta pentru cons
truirea socialismului în U.R S S După 
poruncile lui Lenin, Partidul Comunist ai 
Uniunii Sovietice a educat generații după 
generații de tineri comuniști, capabili să ia 
pe umerii lor sarcinile construcției șl apă
rării patriei socialismului victorios

Leninismul a devenit astăzi baza educa
ției comuniste a tinerei generații.

Pe baza leninismului crește astăzi Parti
dul nostru, tânăra generație a patriei

Lenin a creiat pentru tineret organizația 
sa comunistă și a făurit învățătura despre 
sarcinile sale șl metodele de educație co
munistă a tineretului.

Lenin și continuatorul operei sale Stalin 
au organizat Uniunea Țineretului Comu
nist ca un instrument prin intermediul că
ruia partidul își exercită influenta sa în 
masele tineretului. Lenin vedea în această 
organizație nucleul in jurul căreia să se 
strângă masa tineretului sub steagul par
tidului pentru a participa la lupta revolu
ționară a proletariatului. Uniunea Tineretu
lui Comunist este acea organizație care 
și-a luat sarcina de a ajuta Partidul tn o- 
pera de construire a comunismului.

După această învățătură a lui Lenin șl 
după exemplul Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, Partidul nostru a creat încă 
în anii ilegalității organizația comunistă a 
tineretului din țara noastră. La baza Uni 
unii Comuniste a tineretului stă principiul 
conducerii de către partid, ideia că organi
zația tineretului trebue Să fie un ajutor și o 
rezervă a partidului.

Urmând cu sfințenie învățăturile leninls 
te, organizația comunistă a tineretului so
vietic — Comsomolul — a crescut tn rân
durile sale asemenea tineri care în anii cons
trucției socialiste și ai marelui război împo
triva fascismului, au făcut minuni de vitejie 
și și-au câștigat admirația poporului sovie
tic șl al tineretului înaintat din întreaga lu
me Comsomolul este astăzi exemplul stră
lucit și modelul după care se ghidează toa
te organizațiile comuniste și democratice 
ale tineretului

Uniunea Tineretului Muncitor ai cărei pași 
sunt îndrumat! zi de zi de către partidul 
clasei muncitoare din țara noastră, urmează 
fără șovăire învățătura lui Lenin și exem
plul minunat al Comsomolului.

Uniunea Tineretului Muncitor a mobili
zat și mobilizează masele de tineret din 
tara noastră pentru îndeplinirea sarcinilor 
mărețe puse în fața poporului de către par
tid. I„3 chemările partidului, U.T.M.-ul a mo
bilizat zeci de mii da tineri pe marele șan
tiere naționale și de Interes local, e antre
nat tineretul să îndeplinească șl să depă
șească normele în fabrici, uzine, transporturi 
etc., să lupte pentru crearea și consolidarea 
gospodăriilor colective și întovărășiri lor a- 
gricole, sâ-și însușească știința și cultura.

Astăzi, tineretul nostru mobilizat de către 
U.T.M. muncește cu elan să îndeplinească 
sarcinile mari puse în fața sa de către ho- 
tărîrile Plenarei din 19—20 august 1953 a 
C.C al P.M.R

Urmând exemplu! Comsomolului, care a 
stat totdeauna în primele rânduri ale lup
tătorilor pentru cauza comunismului, care 
na rămas niciodată în urma luptei revolu
ționare a poporului sovietic, Uniunea Tine
retului Muncitor se străduește să mobili
zeze sub drapelul de luptă al partidului, 
masele cele mai largi ale tineretului nostru 
pentru a participa cu cinste la lupta pentru 
socialism, pentru înflorirea patriei și ferici 
rea întregului popor.

Uniunea Tineretului Muncitor păstrează cu 
sfințenie principiul leninlst-sta lin ist al con
ducerii de către partid șl educă tineretul în 
spiritul dragostei pentru partidul clasei mun. 
citoare

U.T.M.-ul știe că a păstra vie conducerea 
de către partid înseamnă a urma cu dragă 
inimă, cu abnegație — «șa cum ne învață 
Lenin — partidul viitorului, al inovatorilor 
partidul luptei cu putregaiul vechi • aceasta 
înseamnă ca fiecare organizație U T M„ fie
care utemist să cunoască politica partida 
lui și să muncească în așa fel încât să apli
ce zi de zi linia politică și hotărîrile par
tidului.

II.
Politica partidului nu cunoaște alte sco

puri decât acela al construirii vieții noas
tre noi, îmbelșugate și fericite, tar pentru 
traducerea în viață a acestei politici merită 
să-ți dai cu abnegație toate forțele.

Dar în lupta pentru construirea socialis
mului, pentru bunăstarea poporului, victo
ria nu se poate obține — ne-a învățat Le
nta — decât numai dacă fiecare muncitor 

manifestă o atitudine conștientă față de 
muncă și îndatoririle sale față de stat.

Comunismul — sublinia Lenin — începe 
acolo unde apare grija neprecupețită a mun
citorilor simpli de a mări productivitatea 
muncii, de a păzi flecare pud de grâu, de 
cărbune, de fier și de alte produse ce revin 
societății întregi.

Atitudinea nouă față de muncă, îndepli
nirea conștiincioasă a planurilor de produc
ție, grija deosebită față de proprietatea ob
ștească, disciplina conștientă în producție și 
în viața socială, lupta continuă pentru ri
dicarea productivității, sunt trăsături co 
muniste oare se înrădăcinează tot mai mult 
în conștiința tineretului nostru

Tineretul nostru trebue să aibă mereu în 
vedere faptul că singura cale pentru îmbu
nătățirea necontenită a nivelului de trai al 
poporului nostru este calea indicată de Le
nin de a ridica în permanență productivita
tea muncii și de a reduce zi de zi prețul de 
cost al produselor. Deaceea,o mare însemnă
tate au pentru noi ridicarea continuă a ca
lificării profesionale, realizarea de cât mai 
multe economii, folosirea la maximum a în
tregii capacități de producție a utilajului, 
lupta împotriva rebuturilor, îmbunătățirea 
calității produselor și altele. Numai îndepli
nind aceste porunci leniniste, tineretul nos
tru poate să spună că și-a adus aportul său 
la înfăptuirea în viață a hotărîrilor partidu
lui, a sarcinilor puse în fața noastră de că
tre Plenara C.C. al P.M.R din august 195,3.

Vladimir Ilici Lenin ne-a învățat că so
cialismul șl bunăstarea nu pot fi construi
te fără trecerea micilor gospodării țărănești, 
pe calea marii gospodării agricole colective 
Fără aceasta nu va putea fi lichidată starea 
de înapoiere, incultură și mizerie a țărăni
mii muncitoare. Sarcina noastră constă în 
a continua ș! intensifica munca de lămurire 
a țărănimii pentru a intra în gospodării a- 
gricole colective pentru a aplica din plin 
toate cuceririle științei în munca agricolă

Lenin vedea în tineret pe acei care sunt 
cel mai puțin ținuți in loc de inerție și o- 
bișnuința trecutului, pe cei care urmează cu 
dragă inima tot ce-i nou șl înaintat și luptă 
cu abnegație împotriva a tot ce este vechi și 
putred. Deaceea, partidul nostru, pune In 
opera de transformare socialistă a agricul
turii, mare nădejde în munca și lupta tinere
tului Deaceea, organizațiile U.T.M. trebue 
să stimuleze avântul tineretului și- să mobili, 
zeze masele sale cele mai largi în lupta pen
tru transformarea socialistă a satului, pentru 
traducerea în viată întocmai, a recentelor ho- 
tărîri ale partidului, de dezvoltare a produc
ției agricole șl creșterii vitelor, pentru înde
plinirea obligațiilor țărănimii muncitoare 

față de stat (predarea la timp a cotelor de 
colectare și plătirea impozitelor), pentru în
cheierea de cât mai multe contracte de li
vrări către stat șl pentru aprovizionarea ora
șului cu cât mai multe mărfuri alimentare.

Lenin ne-a indicat și metoda concretă a 
muncii de construire a socialismului. El ne-a 
arătat că metoda comunistă de construire a 
socialismului este întrecerea socialistă. Ti
neretul nostru urmează această poruncă le
ninistă. Zeci de mii de utemiști, tineri și 
brigăzi utemiste de producție sunt antrenat! 
în iureșul întrecerii socialiste In întrecerea 
socialistă se manifestă cele mai bune însu
șiri ale tineretului nostru • atitudinea con
știentă țață de muncă, inițiativele sale pa
triotice, aspirațiile sale de a ajunge staha- 
noviști și a atinge culmile înalte ale știin
ței și tehnicii.

Noi mai avem însă șl astăzi organizații 
de bază care nu luptă suficient pentru an
trenarea tineretului in lupta pentru Îndepli
nirea sarcinilor de plan, care nu pun in 
centrul activității lor preocuparea pentru 
munoa în producție a tineretului. Multe or
ganizații de U T.M lasă adeseori întrece
rea socialistă a tineretului să se desfășoare 
la voia întâmplării, nu se ocupă de frunta
șii și stahanoviștii în producție, nu popu
larizează metodele înaintate de muncă, nu-i 
ajută pe cei rămași în vrmă care nu înde
plinesc normele, sarcinile de ridicare a pro
ductivității muncii și de scădere a prețu
lui de cost, nu combat manifestările de in
disciplină în muncă, absențele dela lucru, 
atitudinea de indiferență față de bunurile 
poporului.

Mai sunt și astăzi organizații de bază 
U.T.M. la sate care încă nu muncesc sufi
cient pentru antrenarea tineretu'ui ta lupta 
pentru sporirea producției agricole și creș
terea vitelor, pentru intensificarea muncii 
de lămurire a țărănimii de a intra în gos
podării colective și întovărășiri agricole, nu 
luptă pentru lămurirea acelora care încalcă 
statutul gospodăriei colective.

Utemiștii și tineretul acestor organizații 
de U.T.M, care au asemenea manifestări, 
trebue să tină seamă de poruncile lui Lenin, 
că nu poți fi comunist, decât dacă îți închini 
toate forțele și îți dai toată munca pentru 
cauza comună, că aspectul cel mai esențial 
al educației comuniste este lupta pentru con
struirea socialismului și comunismului, și câ 
munca lor trebue să constitue un aport adus 
acestei cauze.

III.
Sarcina construirii socialismului șl comu

nismului nu poate fi îndeplinită — ne-a în

vățat Lenin — decât numai dacă tineretul 
va deveni stăpân pe cultura' și știința mo
dernă, decât numai transformând comunis
mul într’o călăuză a muncii sale practice.

Cu ignoranță și diletantism, cu aiere de 
atotștiutor, sau numai cu însușirea formule
lor deagata nu poate deveni nimeni comunist.

Tineretul din tara noastră, mobilizat de 
U T.M., folosește din plin largile posibilități 
pe care i le-a pus la dispoziție regimul de 
democrație populară. Pe băncile școlilor și 
facultăților, elevii și studenții depun efor
turi zi de zi mai sporite pentru a-și însuși 
tezaurul culturii și științei și a se pregăti 
să devină constructori destoinici, intelectuali 
capabili, cu orizonturi largi ai patriei noas
tre In fabrici și la sate tineretul muncitor 
înaintat invață să stăpânească tehnica, să 
ridice necontenit productivitatea muncii, sâ 
aplice știința înaintată pe ogoare șl la 
creșterea vitelor Numai datorită eforturilor 
pentru însușirea tehnicii și științei s’au pti'uf 
ridica din rândurile tineretului muncitor sute 
de stahanoviști și fruntași în producție.

Mai există însă la noi destui ■ tineri care 
nu învață, care se mulțumesc cu ce-au în
vățat până acum și care prin aceasta nu-și 
pun toate forțele ta lupta pentru construirea 
socialismului ta patria noastră. Cu acești 
tineri, organizațiile de bază U.T.M trebue 
să ducă o muncă susținută pentru a-i deter
mina să apuce drumul greu, dar plin de bucu
rii ^1 științei și culturii Organizațiile de bază 
U.T.M trebue să organizeze acel marș al ti
neretului către știință care ne este atât de 
necesar ta opera noastră de construc'ie

★

Urmând poruncile lui Lenin, sub conduce
rea partidului nostru drag. Uniunea Tinere
tului Muncitor devine mereu mai mult acea 
„grupă de șoc“ care dă ajutor partidului în 
transformarea țării, ta înflorirea ei, Jn 
crearea unej vieți noi și îmbelșugate.

Nimic nu este mal scump pentru tânăra 
noastră generație — care vrea să devină o 
generație comunistă, — decât munca avân
tată șl lupta plină de abnegație pentru cau
za comunismului

Tineretul patriei noastre, având pașii călă
uziți de partid, va ști să muncea-scă în așa 
fel încât să se poată spune că toate forțele 
sale, tot ce are mai bun, tcată viața sa, și-a 
pus-o in slujba visului de aur al omenirii, 
pentru realizarea fericirii poporului nostru. 
El va ști și se va strădui să muncească 
după poruncile lui Lenin în așa fel, încât 
să merite numele de tineret comunist avân
tat și eroic.

1 CRĂCIUN.

nent.ru


Fiul poporului
O cameră puțin luminată de lampa cu abatjour verde, o cameră 

modestă; pe pereți câteva tablouri, mobilă puțină și veche, un sa
movar. Iar în jurul mesei stau câțiva oameni; pe chipul lor se vede 
întreaga concentrare și atenție cu care urmăresc cuvintele vor
bitorului care conduce cercul marxist.

Printre membrii cercului lată-1 și pe muncitorul Cniazev. Urmă
rind cu atenție șirul ideilor propagandistului, Cniazev își amin
tește :

...Era demult; și pe atunci muncitorii veneau tn locuința sa 
spre a discuta despre nevoi și despre căile îmbunătățirii vieții. 
Odată li. s'a anunțat că în conducerea cercului lor va veni un 
nou tovarăș: Nicolai Petrovici. L-au așteptat cu nerăbdare. In 
ziua hotărîtă cineva bătu la ușă. Deschizând-o, văzu un tânăr cu 
o barbă mică, roșcată cu o față rotundă și niște ochi pătrunză
tori. I se păru că omul are înfățișarea cea mai obișnuită.

Nicolai Petrovici a intrat în cameră, s’a așezat și a început să 
vorbească despre ceeace trebuiau să facă in cerc; vorbea hotărft 
și cu încredere. Din cuvintele lui se înțelegea că el îi va ajuta 
pe muncitori să învețe cum să-și lămurească problemele dar și s
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...Era tn munții Altai. Trăia acolo cu 
nevasta și cei doi copii, Anei, iscusitul 
vânător oirot. Dar pc cât de iscusit era 
el, pe-atât de sărac Toată bogăția ii era 
pușca, iurta, un căluț și o vacă. Și iată, 
intr’o iarnă ghețoasă mult nenoroc a 
avut Anei la vânat; s'a întors acasă, 
după o lună, numai cu șase veverițe vâ
nate și pe acelea a trebuit să le dea pen
tru datorii lui Tordin-bat. chiaburul cel 
hapsân. A plecat din nou Anei, și i?r 
nenorocul l-a urmat. După două luni s'a 
întors cu un singur sobol șt pe acesta a 
trebuit să i-l dea lui Coșchin—Tehmtci 
— saisanul regiunii sale.

In acest timp, flămănzi'i, copiii și ne
vasta lui Anei slăbiseră și boleau. S'a 
dus atunci Anei la vraciul Kam și rugân- 
du-l sâ-i scape din nevoit și să le salveze 
viața, i-a dat toată avuția — și calul și 
vaca. Dar n’a trecut decât o săptămână 
și Anei a închis, cu negrăită durere.

căutare i-au slăbit picioarele de mers șt 
limba de întrebare și lui Anei t se pă
rea că e în pragul mormântului și nu va 
mai vedea vremea luminoasă. Atunci s'a 
urcat el pe creasta unui munte înalt și 
a strigat: ..Mie. celui ai cărui ochi au 
fost roși de neguri, mie, celui chinuit de 
nevoe din leagăn, cine-mi fa aduce feri
cire și-mi va lumina viața ? Există oa-e 
unde-, a un viteaz cu o bunătate atât de 
nemăsurată încât să mă salveze ?“

Și nici na apucat ecoul să răspundă 
cuvintelor sale și la răsanl s'a aprins 
o văpaie" aurie si soarele a strălucit mai 
patern e. Și-a-unci Anei, a văzut in fata 
-a un om al cărui chip îl arăta a fi bun 
între buni și puternic intre puternici, iar 
in jurul său. re întinderi nemărginite, tă- 
lăzu a norodul gata parcă sâ se ridice sub 
steagul pu-puriu al viteazului cu irrfăți- 
șorea cea mai simplă, cea mai omenea
scă.

Ș: viteazul, ascultând 'ăspunsul lui Anei 
la întrebările sale, i-a spus că prin p 
rea one>ors:'ui c pentru veci r

â sărăcimii 
iață omen 
■t piămăd t 
w ca șj tot

ți

că muncitorii îl vor învăța pe eL Ș -• tncec*-t «1 ■••vSeescl 
până când n’a întrebat pe fiecare oe anume lucrează, la re uztaâ. 
ce cred muncitorii și rr :'-e a e

Muncitorilor din cerc le plăcuse tale început Ntealaf Mteurid: 
el vorbea limpede și pe înțelesul tuturor. .Tare bine mai vor
bește!" „Fără să se împiedice ș; atât de simplu ea și om ar ■ 
unul de-al nostru* — așa gândeau muncitorii.

Pe atunci nimeni din membrii cercului nu știa că Nîcolai Pe
trovici era Lenin. Aceasta au afiat-o abia după revoluție, dar 
Cniazev, stând puțin răsturnat pe scaun, cu capul dat pe spata. 
sorbindu-1 din ochi pe Vladimir llici pare a s:
ești; știu doar atât că ești un cm minunat de înțelept și simp*^ 
apropiat de noi, — eș- a r <‘*_‘

In’r'adevăr, așa a fost în întreaga șa viață Vladimir ISd Lenta: 
an mare fiu a p p sa ..

încă din copilărie, del a tatăl șl mama sa. de ude, aac irita Mp- 
risirile pline de obidă despre viața grea a țăranilor. taipr«_ «Mie
ria șl lipsa de cultură în care-i țineau țarul șl moșierii. Șl primei* 
Imagini din viața se knbmau cu povtntirile dddacd s«X 
care în limba basmelor, zug-.- ~ . -
de oameni de către balauri țarisanJm. Pe când ared mu 
opt ani poezia prefe-a'a ■ •-» re
care o recita cu —. -.

..Fără somn. cel bogat 
Galbenii-și păzește. 
Fără-avere. cel sărac 
Se înveselește.

Elev în liceu el a cunoscut șl mai bine vtat-» de ~’.zerie • i-jj- 
citorilor și țăranilor ca și asuprirea națio- și a Invi
tat sâ urască pe asupritorii poporului. Atunci pe când era ta ul
tima clasă a liceului llici a meditat tin an întreg pe un coleg 
ciuvaș, spre a-1 pregăti pentru intrarea la universitate.

Despre viața poporului a învățat multe din nenumă'ztele cărți 
pe care le citea și care, vorbindu-i despre oameni, despre viată, 
îl pasionau nespus de mult. O mare influență a avut-o asupra lui 
Vladimir llici exemplul fratelui său Alexandru care după ce 
desfășurase o vie activitate revoluționară t'uses? •:• •-dam- La moar
te pentru participarea sa la un atentat impotriva țarului.

Dar oricât de mare admirație ar fi avut el față de eroismul fra
telui său, Lenin socotea încă de pe atunci drept greșită calea luptei 
teroriste, înțelegând că numai prin lupta revoluționară a poporului 
se va obține victoria asupra absolutismului și tuturor exploatatori
lor. Despre drumul lui Alexandru, Vladimir llici spusese; „Nu, noi 
nu vom urma această cale Nu trebue să se meargă pe calea 
aceasta".

Anul 1887 fu un an de cotitură în viața lui Vladimir llici — 
el pomi neclintit pe drumul revoluției.

Șl tot timpul a păstrat și a întărit mereu legăturile sale cu mun
citorii și țaranii în care vedea lucrul cel mai de seamă în vederea 
Însușirii marii experiențe și înțelepciuni a poporului. în vederea 
sesizării năzuințelor sale. „Să înveți cât mai mult dela munci
tori 1“ — acesta a fost un principiu leninist de frunte, pe care el 
Însuși, primul, l-a respectat.

Și ce minunate pilde a dat Lenin în această privință!
La Petersburg Lenin era foarte iubit de muncitorii înaintați cu 

care lucra împreună, cot la cot. In uzinele Semiannicov sufletul 
cercului muncitoresc era Babușchin care îl socotea pe Lenin „mân
dria partidului". Babușchin povestea : „Primeam dela lector (dela 
Lenin — n.n.) foi cu diferite chestiuni prelucrate, care ne impu
neau studierea și observarea atentă a vieții din uzine și fabrici".

Intr’adevăr la Petersburg ca și în deportarea în satul siberian 
Șușenscoe, în străinătate sau în Rusia — Lenin se interesa pe 
toate căile de fiecare amănunt care privea traiul și viața muncito
rilor. Așa cum scria N. C. Crupscaia, el „căuta să prindă, din unele 
trăsături izolate, viața muncitorilor în întregul ei".

Un minunat exemplu l-a dat Lenin în anii exilului în străină
tate când el reușea prin sutele de scrisori ce-i soseau, prin discu
țiile cu tovarășii și pe nenumărate alte căi să cunoască mai bine 
ca oricine situația reală din Rusia.

Și mai târziu, când revoluția învinsese, Lenin a știut să întă
rească mereu legăturile sale cu masele In ianuarie 1922 Lenin 
scria redactorului ziarului „Bednota": „Scrieți-mi vă. rog, pe scurt 

^(maximum două, trei pagini). Câte scrisori primește ziarul „Bed- 
Kiota" dela țărani ? Ce este important (deosebit de important) ți 
nou în aceste scrisori ? Care este starea de spirit ? Care sunt ches
tiunile arzătoare ale zilei ?"

Numai astfel a înțeles Lenin să-și desfășoare viața de revolu
ționar — cot la cot cu muncitorii și țăranii, cunoscând viața lor și 
învățând dela ei. Și tocmai în aceasta a constat măreția lui Vla
dimir llici care a fost un erou născut și plămădit de popor.

Iar poporul știa cât de mult îl iubește Lenin și avea o nemăr
ginită încredere în el. Deaceea și spuneau muncitorii: .,Lenin e 
una cu noi".

Cel mai viteaz 
revoluționar—-poporul

Iată un alt moment al vieții Iui Vladimir llici Lenin. Este anul 
1917 — Octombrie. In Institutul Smolnâi din Petersburg se 
află statul major al revoluției. Se pregătesc ultimele acțiuni în 
vederea asigurării biruinței insurecției armate.

Deodată... răsună salva crucișătorului bolșevic „Aurora" ves
tind începutul măreței revoluții, a noii ere Vladimir llici Lenin, 
conducătorul măreței revoluții, Iosif Vîssarionovlci Stalin, discipo
lul său, privesc emoționați, cu figurile severe, înțelegând înalta 
semnificație a momentului — ei privesc. departe, îmbrățișând 
sutele de mii de luptători revoluționari, muncitori, soldați, țărani 

Icare în aceste clipe se avântă în lupta hotărâtoare — asaltând 
Palatul de Iarnă. La fereastră, „omul cu arma" muncitor sau țăran 
ridicat la luntă de valul revoluției, privește încruntat: bucuria ce-i 
gata să spargă pieptul, nu străbate încă pe fața preocupată de 
soarta revoluției. Cât de. minunat exprimă acest moment marea 
unitate a poporului care în jurul lui Vladimir llici, condus de 
Partidul bolșevicilor, a înfăptuit revoluția.

Vladimir llici Lenin a fost tocmai un astfel de conducător de tip 
nou care a crezut din toată puterea ființei sale în geniul revolu 
țtonar al poporului, în imensa sa forță revoluționară și a condus 
milioane de muncitori și țărani la revoluție.

Era de mult. In luna decembrie a anului 1887 Lenin fusese 
arestat pentru prima dată pentru participarea la acțiunile stu
dențești. Adunându-se odată împreună, în închisoare, studenții în
cepură să se întrebe unul pe celălalt ce var face după eliberare. 
Când veni rândul lui Lenin îl întrebară : „Dar tu, Ulianov, ce 
ei de gând să faci?" Și Vladimir llici le răspunse că în fața

Bătrânul muncitor rus Evgheni Vasilievlzi Iarunln dela uzina’ 
..Vladimir llici" din Moscova povestea : „Sunt bătrân și multe iriJ 
tâmplari mi sau șters din minte. Dar nu voi uita niciodată chipul 
luminos, simplitatea și măre'ia lui Lenin. II -văd în fața ochilor 
mei de parcă ar fi vi i și nicicând nu voi uita convorbirile iul ■ 
tovărășești cu muncitorii și cuvântarea lui înflăcărată, plină da 
încredere neclintită în viitor, pe care a ținut-o în vara lui 1918 
când a fost la uzina noastră. După ce a vorbit i s’a propus să 
meargă la comitetul de întreprindere. Mi-aduc aminte ca și acum 
cuvintele lui Lenin : ..Nu tovarășe, mai întâi voi vizita uzina și 
voi vorbi cu muncitorii".

Deeceea și spunea V.adimir llici Lrsnin: „Putem guverna' 
run.-i atunci când exprimăm just lucrurile de care poporul este 

■••'-■.‘«ni" întreaga sa operă de mare constructor ai vieții noi 
le-1;- -> îndr.mat-o'p« această cale: pe calea slujirii intereselor. 
? sporului, pe calea înfăptuirii prin focțe’e și talentele sale nemă- 

>’■ !e mari, a visurilor și năzuințelor celui mal mare constructori 
ponorul.

Se pere că acts- lucru l-a înțeles bine și acel țăran despre care
■ -.e<ește că venise să-l întâlnească odată pe Lenln spre a-1 

?■ >-=?re viața sa și spre a-1 întreba cum să-și orânduiască
■ ■: sore a trăi cumva altfel, mai bine decât trăiseră 

~ ș;i sal. A intrat bătrânul in casa unde se afla
“ ' ’ • un permis și a pornit pe săli in căutarea lui. L-a
l’ebet pe unul care îi părea a fi de prin partea locului : „Tova- 
șe. fii bun. pe unde l-aș putea găsi pe Lenln ?“ Iar acela, aflând 
4 treabă serioasă, că omul vrea să stea de vorbă cu Lenin, îl 
*"’ ■ - ? • '3'a sp-jnându-i că acum Lenin cuvântează

'• . '*<’ ?• tMnîJr-1 moșul dacă sa meargă sau ba„ și sâ-i
'* Gac pe el — așa credea — altele îl dureau și-l

* s' -.' >’. n:-a ii sală. îl ascultă, prinse a gândi, a
t felul. Și când in sală nimeni nu mai rămăsese (căci 

ântarea se terminase) moșul tot stătea și gândea, și gândea. 
’ - t‘- arășul oare-l îndrumase să vină în sală

,a vorba cu Lenln despre viața sa, moșul,
i-a spus: „Nu, n'am stat eu de vorbă 

Le- - a stat Lenln de vorbă cu mine despre viața mea",

I
porului el a lur'at ani in șir pentru po
por, l-a călăuzit la inuingerea dușmani
lor și l-a adus la limanul unei vieți ca 
niciodată. Iar numele său e Lemn.

Și popoarele, ca un stol de rândunicl 
s au stnins mai mult in jurul lui I.enin 
și printre ei se ajla și Anei care intiie- 
rise și devenise din nou un tânăr viteaz 
oirot...

Poporul a făurit 
du-și marele fiu < 
dimotdecuna a ci

zămistiți 
inălțcți de popor, 
^epciune. curaj șt 
înțelegând voința 
calea înainte.

Ș: cât de mir^aat vorbesc cuvintele 
povestei despre acea colrtaie care a îm
podobit In cea md mare măsură chirul, 
viața ș: cpera hă Lemn: indestru-tib la. 
me-eu rfa legătură. rAr ~ a
lui Iltci cs vmnța și xu-'ici.

Și dară cei ce l-au < l'Wi-
mr IVci ar vorbi. f ir 
nunatu pozestire despre 
care vijiada-fi seva 
d:s rădâcimle adănct ci 
fă fe iaalfe » să Uglnreasca 
>id e st -.g'rrrg pe -ere rănta o ri’urț-

O C9 -r3 Cfi S f*-
:e~e se 'eavmă au numai pe trvtcftta!

i F pe ttr^ podară btconșu- 
tre aiemem mm z": orbește 
trie at: pdermra.

irstn. te~

această poveste slăvin- 
și conducător asa 
ântat și slăvi; pe 
din popor, cresc ui 
cărc'a ei le-a dat 

i redere înainte ți 
i poporuhei. iau deschis

cum 
acei 
ți &

Cara

«

*

*
»
*

Prietenul tineretului

; xei-ta z dejiej it când, cel mai bun fiu al vechii gărzi

ele rr

--.'if-*»

I

?ixxr -f l

F dacă ei,

................ :• ssw O sală mare, luminoasă, arhiplină. Sunt veniți aici tineri dintre 
M treilea Congres al Comsomolului. 

j.?1™00* t*ran’« «tați, studenți, tineri din toate colțurile țării, 
tatațmnent oîe.it din armata tinerei generații. La masa prezidiului 

* i ~ -e i i Bezâmenschi; și lată ce povestea el

rare
i■* *■> le ' 
Manca e

cm tr-jnc

iezi Viă- 
â «i 
Creați k;-

Și poate 
tură a lui 
în făurirea 
țietivă de

El scria:
păturile revoluționare z 
oricăror legi și r 
dus al creației o: 
poporului.-*.

Acest minunat 
deplină a lui Vla< 
ponorului aminteș

Era în 
fată din 
rise mai 
pe calea 
Poporului pentru instrucți: 
rească dacă la ei. in ne 
așa cum trebue și dacă n: 
fost de mirare — spunea umenl nu
venise dela revoluție, din ici cărți
și nici ziare). Cât despre i Sovie
tică fata le povesti pe îndel iu știau,
au hotărit sâ înscăuneze o cărnnrire dreaptă ți « au ales un 
soviet in care poporul și-a t- mi* oamen d- - Pe bogă
tași nu i-au lăsat deloc să intre In Soviet, pe niciunul. iar celor 
săraci li s’a dat ajut - ar.— . rj-wjire ei ■'U mai
flămânzesc.. Toți cel de față recunoscură că Puterea Sovietica a 
fost instaurată acolo, in Nordul îndepărtat. întocmai cum arătau 
învățăturile lui Lenin.

Toate acestea i s'au povestit lui Lenin; la început el s'a supă
rat pentrucă n'a putut vorbi el însuși cu lata care plecase cu grabă 
să ducă vestea că Puterea So.ieticâ „cea mare* recunoștea puterea 
lor sovietica din cătun. Apoi Lenln zâmbi șt spuse: „Știți ce? Nici 
nu s'ar fi putut întâmpla altfeL Sovietele sunt d>»ar propria putere 
a celor ce muncesc. Așa se explică că ei 
șală...“.

Povestea tinerei fete rin - - i - -■> 
sute de 
topirea 
el mai 
fapta.

:S5»EMe : 
e r moamsttdl de cei nai itap 
■?iare ;-•-«» Alexei VasHieviri Golubev 
M ele» «I șc-fli militare e Cos^etului Exe- 

m Ru-ia. răcea ie paza la Cremlin. Și Golubev. 
- ssaPzl exetaota a lui Lenta, se gândea cât 

4e btae sagereacâ «1 anaca fără seamăn, atât de vastă și plină 
-•* er -- - ca atj'a modestie de Vladimir llici cot la

cec ea mCaoaMle ie oameni ai amncrL
-e s:it al muncitorilor și țăranilor își

i-.e: ’;-a - »—r.rle cek» 14 state capitaliste și ban
ta» cortmrerotațări lntene.

D’r cât de biapoia-j era pe «fund Rusia, țara bogată, jefuită 
»-■* ta ar! ta e o-i „barbari* și „civilizați*, de exploatatorii 
" -I'" ' Oe - . • erau de făcut pentru a urni marea el

- !'-~-. m.aș’.inos in care se ai’la, pentru a o porni pe 
calea marilor transformări, când In mersul tot mai vijelios al a- 
pekr sale trebuia sâ fie dat talâturi întreg putregaiul înapoierii, 
al inerției și ignoranței. Și pentru aceasta Lenin a arătat că ceeace 
era cel mal necesar și cel mai important era munca practică, 
mâ.*-_—,‘â. fâcytâ zi cu zi pentru. a obține refacerea unei fabrici, 
j—rtrnirea vneia r.oi, deschiderea unui șantier, trasarea unei căi 
ferate, ad.r-'ea - intr’un saț, cu un cuvânt: construcția.

Și astfel a pornit, din adâncurile poporului, fluviul nemăsurat 
ta petemie. dătător de viață, i.-iitor a toate, al muncii, al creației 
? *■ *- -■ s ■’etic Ș: ca -» timpuri și acum Lenin se afla cot la 
cot c= rrc-vi; -:l J- co-hstrjcje, in străduințele fiecărei zile, în 
ta^a neobos^â. pfinâ de frumusețe, pentru a produce mai mult 
Fjmi btaclar planurile sale îndrăznețe — fie că priveau elec- 
■ Ului ea întregii țări sau făurirea cooperativelor agricole, fie că 
se tarirețtau spre construcția orașelor sau spre înalțarea școlilor 
ta tadeprirtatele locuri ale Siberiei — planurile sale Izvorau din 
doricele mfilar ți sutelor de mii de constructori ai Rusiei So
vietice; «duceau la viață visurile cele mai bune ale poporului 
despre o viață îmbelșugată ți dădeau nemăsurată forță — ca o 
adevărată apă vie a basmelor noastre — muncii milioanelor de 
eonstradari. Conducând marea operă a construcției noii Rusii, 
Vladimir llici a știut totdeauna să soarbă învățătură din expe
riența nfiauret de bogată a activității modeste de zi cu zi a 
■nndtarflor. Și mal mult ca cri când in acești ani, când Lenin a 
călăuzit cu mână sigură opera construcției, el a păstrat cea mai 
strî-sâ ș: puternică legătură cu masele. întrevederi, convorbiri 

ș : >-3-ii. cuvântări la meetinguri, la adunări de 
CȚr-'eri-țe sindicale, la consfătuiri ale celor fără de 

rite în fab și discuții cu muncitorii, studierea scriso-

bolșevice s’a îÎL.:: 
al clasei muncitoare.

La Congres, Lenin a sosit pe neașteptate. El s’a îndreptat cu 
reBezl ®Pre ț0011! prezidiului și abia când ajunsese la masă 

cațiva jl zăriră și-au început să aclame.
. Pe îndată ce apucase să-și arunce paltonul pe un scaun 

Și în timp ce saluta din cap pe cei pe care-i cunoștea, Lenin scoase 
dm buzunar o hârtie pe care avea conspectul cuvântării. Vru 
sa înceapă cuvântarea dar ovațiile nil conteniseră și creșteau 
mereu și mereu. Și chiar atunci când din nou s’a uitat în nota sa, 
șț, chiar peste sunetul clopoțelului dela prezidiu și după ce gestu
ri,e sale cereau să se facă liniște, ba chiar și după ce le arătase 
ceasul, ovațiile nu conteniră ; președintele il întrebă atunci pe 
Lenin dacă trebue să anunțe că va vorbi despre situația interna
tional sau despre altceva. Și a fost deajuris ca Lenin, puțin mai 
tare sa spună că va vorbi despre sarcinile Uniunilor tineretului 
pentru ca de îndată să se facă liniște. Vorbind atunci despre sar
cina tineretului de a se pregăti prin învățătură și luptă cot la cot 
cu muncitorii pentru a construi comunismul, Lenin a arătat odată 
mai niu.t și minunat de bine, marea sa încredere și prețuire pen- 
tru_ tineret, pentru vlăstarele poporului care în.mănunchiază cele 
mai bune trăsături ale poporului: lupta plină de abnegație șl 
curaj, perseverenta,, spiritul revoluționar, visurile îndrăznețe, do- 
nnțța de a înfăptui lucruri noi și mărețe.

‘2^? cuvinte.e pline de înțe'epciune și adevăr rostite de 
vladimlr llici, delegații la cel de-al treilea Congres al Comsomo-

întâlnit cu reprezentanții noii gărzi, ai noului schimbi

se ainimic nv st 
Lenin deci

noep,
CmI?1
La Mo-

partid j 
pxrtid, i 
ritar primite dela muncitori și țărani — nimic nu uita Lenin să 
facă pentru a cunoaște mai bine, și mereu mal bine viața, efor- 

g-ectățile și dorințele poporului.

n au

edere 
£

mal bine poate decât 
vieții lui Lenin : con-

41 poporului, căruia

primele zile di 
Nordul î: 
întâi cu 
ferată.

**

'-ase'•or,
Mes rev-

ftfT. a

documente despre marele adexâ- al
sa cu geniul revolu i nar. •
bine ca oricine a știut sâ-i d.-a glas și să-i călăuzească

Marele constructor
un nou tablou: desenul înfățișează incinta Cremlinului, 
Palatului făurit pe vremuri de trântorii țari care își înll-

lului au tinut minte mai ales ideia lui Lenin..... ,M^,a .ui u-c.iui „că tocmai tinere
tul va avea de îndeplinit adevărata sarcină a 
creării societății comuniste".

Povestește Bezâmenschi că după ce cu
vântarea lui' Lenin se terminase, în pauza 
Congresului, multi tineri se grăbiră să ajun
gă lângă Vladimir llici Lenin și deși ar fi 
avut să-i spună câte’n lună și’n stele nu în
drăzneau so facă văz.ându-1 pe Lenin preo
cupat să pregătească răspunsurile la între
bările ce-i fuseseră adresate. Și totuși, unul 
mai îndrăzneț din fire, delegatul din Voronej, 
s’a apropiat de el și când Lenin și-a ri
dicat sore el privirea nu a putut să nu dea 
glas gândului ce-l frământa nespus.

„Vladimir llici Lenirt, spuneți-mi, oare eu, 
eu, o să văd societatea comunistă ?“

Lui Lenin îi străluciră o clipă mai puter
nic ochii; apoi spuse cu o voce puternică, 
plină de emoție :

„Da I Da I Dumneata, neapărat dumneata, 
dragă tovarășe 1“

Voronejanul a dat din mâini și n’a mai scos 
o vorbă. A fugit la locul lui; iar privirile lui 
Lenin, care l-au urmat, erau privirile acelui 
bun și minunat părinte și prieten al tinere
tului care l-a călăuzit și-l călăuzește și as
tăzi în minunata epocă în care comunismul 
începe să prindă viață'.

Iată 
curtea 
țau. pala’tele și bogățiile pe truda și suferințele oamenilor simpli.

In curte se zărește în fund, la poalele zidurilor înalte. Imenșii 
clopot denumit „clopotul-țar" mărturie a iscusinței meșteșugari
lor ruși, atâtea decenii și decenii încătușată de stăpânilor!. Și 
Iată : în curte, alături de muncitori, oamesi vârstnici -și tineri, 
lucrează I.enin, conducătorul marii revolu.ii. îndrumătorul, părin
tele a milioane de oameni, prietenul popoarelor lumii. Este 1 Mai 
1920: Subotnic pe întreaga Rusie

La ora 10 se anunțase: tovarășul Lenin vine să ia parte la 
subotnic. Și într’adevăr, Vladimir llici apăru în curtea Cremlinu- 
lul și cu pași repezi se alătură oamenilor și porni înspre locul 
unde erau îngrămădite bârne, pietre, scânduri și moloz. S’a în
ceput cu bârnele. Fiecare bârnă trebuia dusă de câte doi oameni 
iar când era prea grea chiar de patru. Lenln lucra cu un militar:

Fiu al poporului, plin de încredere 
forța revoluționară și conducător al po
porului in revoluție, sigur de puterea crea
toare, constructivă a poporului și marele 
său conducător in opera de construcție, 
prieten și dascăl al tineretului, conducă
tor înțelept < 1 milioanelor de oameni și 
tovarăș bun și apropiat al fiecărui om al 
muncii — astfel a fost Vladimir liici 
Lenin.

Lenin a fost, este și va rămâne un 
exemplu nepieritor de călăuză încercată 
care ascultând cu cea mai mare atenție 
și dragoste cuvântul celor pe care i-a 
călăuzit a știut cu înțelepciune, cu curaj 
și neînfricare să-i ducă pe drumuri nebă
tătorite, adeseori grele și pline de încer
cări, asemeni minunatului Danco din po
vestea lui Gorchi, pe care oamenii l-au 
urmat atunci când el le-a luminat calea 
cu inima scoasă din pieptul său și care 
strălucea cu puterea înțelepciunii poporu
lui.

Deapururi poporul a fost și va fi ma
rele făuritor a tot ce există, neîntrecutul

fierar și arhitect, poet și crescător de poa
me,’ cântărețul cel mal iscusit și gândito
rul cel mai curajos și înțelept, acela care 
muncind dealungul secolelor a creiat în
treaga bogăție a lumii și a stăpânit tot 
mai mult forțele naturii, creatorul imensei 
bogății spirituale, cel mai viteaz revolu
ționar care a mișcat omenirea înainte, 
făurindu-i istoria. Și din rândurile sale 
poporul a făurit oameni de seamă — așa 
cum a fost marele Lenin — care expri
mând cel mai bine năzuințele poporului, 
descoperind căile mersului înainte al so
cietății s'au pus-în fruntea oamenilor, că- 
lăuzindu-1. Vladimir llici Lenin e nemuri
tor precum nemuritor este poporul.

In Lenin nu numai poporul rus și 
numai popoarele Uniunii Sovietice
văzut pe marele lor prieten și conducător. 
Pe Vladimir llici — acela care a luptat 
pentru fericirea tuturor popoarelor, deschi- 
zându-le drumul comunismului — pe 
Lenin l-au urmat popoarele întregii lumi, 
lublndu-1 și prețuindu-l ca pe propriul lor 
conducător.

nu 
au

Și astăzi, în zilele noastre, zile ale bi
ruinței crescânde a forțelor păcii, demo
crației și socialismului, Lenin e cu noi, 
mereu în frunte, mereu luminând, înar
mând noi puternice contingente de luptă
tori pentru cauza păcii și comunismului și 
călăuzindu-i mereu înainte, spre victorie.

Nemuritorul Lenin a lăsat popoarelor 
ca ultimă dovadă a dragostei și devota
mentului său nețărmurit, încrederea, con
vingerea fermă că victoria va fi de partea 
popoarelor, că visurile oamenilor muncii 
despre o lume a păcii șl belșugului — 
lumea comunismului — se vor înfăptui.

Și în 
memoria popoarelor, așa 
discipolul <’ " 1__  _t.......  ...... t
Iosif Vissarionovici Stalin, ca un condu
cător „însuflețit de credință în mase“ 
care a crezut ca nimeni altul de adânc 
în forțele revoluționare șl in forțele crea
toare ale maselor.

Lenin e veșnic viu, el trăește în lupta 
popoarelor, in biruințele comunismului și 
Păcii, F. MAHLER

veci va rămâne Lenin în 
cum spunea 

și continuatorul operei sale,



-

■ ■Oamenii muncii din Moscova 
și-au luat rămas bun dela M. F. Șkiriatov

Delegația sovietică la conferința
miniștrilor de externe ai celor patru puteri

Sesiunea Comitetului 
al U. I. S.

Executiv

MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS trans
mite:

La 19 ianuarie, oamenii muncii din Mos
cova și-au luat rămas bun dela Matvei 
Feodorovici Șkiriatov. unul din cel mal 
■vechi activiști ai Partidului Comunist și 
Statului Sovietic, membru al Comitetului 
Central al P.C.U.S., președintele Comitetu
lui Controlului de Part'd de pe lângă C.C. 
al P.C.U S., membru al Prezidiului Sovie-. vechi comuniști, tovarăși de activitate revo- 
tulul Suprem al U.R.S.S.

Sala Coloanelor din Casa Sindicatelor 
este in doliu. Lustrele de cristal și oglinzile 
sunt drapate cu crep. Pe un catafalc înalt, 
este așezat între f'ori s’criul cu corpul de
functului. La căpătâi este lăsat în berna un 
mare steag roșu incadrat în negru. In jur— 
nenumărate coroane. Pe una din ele se poate 
citi: „Lui Matvei Feodorovici Șkiriatov din 
partea C.C. al P.C.U.S. și a Consiliului de 
Miniștri a] U.R.S.S.". Au fost depuse co
roane din partea Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S S., a Comitetului de Mosco
va șl a Comitetului orășenesc Moscova a'e 
P.C.U.S., din partea Comitetului Controlului 
de Partid de pe lângă C.C. al P.C.U.S., din 
partea Sovietului Moscova de deputați ai 
oamenilor muncii, din partea familiei șl a 
rudelor defunctului.

...Ora 14. Se permite accesul oamenilor 
muncii în Sala Coloanelor. Din garda de 
onoare la sicriul luptătorului plin de abne
gație pentru cauza măreață a comunismului 
fac parte G. M. Malenkov, V. M. Molotov, 
N. S. Hrușciov, K. E. Voroșl'.ov, N. A. Bul
ganin, L. M. Kaganovici, A. I. Mikoian, M. 
Z. Saburov, M. G. Pervuhin, M. A. Suslov, 
P. N. Pospelov, N. N. Șatalin.

Sub bolțile sălii răsună melodii
Mii de locuitori

sicriului aducând ultimul lor omagiu dârzu
lui comunist M. F. Șkiriatov, care și-a dedi
cat întreaga v:ață slujirii partidului, luptei 
pentru cauza oamenilor muncii. Intr’o adâncă 
tăcere, descoperii!, prin Sala Coloanelor pă
șesc încet reprezentanți ai organizațiilor de 
partid și sovietice, delegații ale uzinelor' și 
fabricilor, ministerelor, institutelor, institu
țiilor de cercetări științifice. Printre ei sunt

ai Moscovei trec
de doliu, 
prin fața

lor omagiu dârzu-

luționară ai lui Matvei Feodorovici.
Acum aproape o jumătate de secol, M. F. 

Șkiriatov a pășit pe calea revoluționară a 
luptei pentru cauza poporului, a devenit 
luptător neînfricat al marelui Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice. Așa'a fost el în
treaga sa viață, dedicându-și toate forțele 
cauzei construirii comunismului. Pentru me
ritele sale remarcabile față de Patrie, Matvei 
Feodorovfci Șkiriatov a fost decorat cu trei 
Ordine ..Lenin" și cu medalii ale 
Sovietice.

Garda de onoare se schimbă din 
cinci minute. Garda de dol'u este 
din N. M. Svernik, P. K. Ponomarenko, I. F. 
Tevosian, A. N. Kosîghin, V. A. Ma’.ișev, N. 
A. Mihai'ov, N. M. Pegov, M. A. Iasnov, 
miniștri, mareșali, generali și amiral’, acti
vul de partid și sovietic al capitalei, munci
tori, oameni de ști’nță și cultură.

In sală sunt aduse alte coroane — din 
partea Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., a Consiliului Central al Sindica
telor din Uniunea Sovietică, a C.C. al Comso- 
molului, a Comitetului de Stat pentru con
strucții de pe lângă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., din partea colegiului Ministerului 
comunicațiilor și a lucrătorilor din transpor
tul feroviar, din partea Ministerului indus- 
trei carbonifere, a comitetelor de partid din

Uniunii

cinci în 
alcătuită

raioanele Lenin, Dzerjinski, Kuibîșev, Bau
man șl a altor comitete raionale de partid 
și a comitetelor executive ale Sovietelor 
raionale de deputați ai oamenilor munci'.

Au ven;t să aducă ultimul omagiu lui M. 
F. Șkir’atov, fruntaș de seamă al Partidului 
Comunist și al Statului Sovietic, șl reprezen
tanți ai altor țări. Sunt depuse coroane din 
partea Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, a Comitetulu- Central al Par
tidului Comunist Bulgar, a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
a Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Român, a Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Coreea, a Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Albania, 
a Comitetului Central' al Partidului Comu
nist Cehoslovac, a Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din Ungaria, a 
Comitetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, a Comitetului Central 
al Partidului Muncii din V:etnam, a Comite
tului Central a] Partidului Socialist Unit din 
Germania, din partea ambasadei Republicii 
Populare Mongole în U.R.S.S.

Prin fața sicriului lui M. F. Șkiriatov au 
trecut multe mii de oameni a;
porul sovietic va păstra pentru totdeauna în 
inimile sale amintirea luminoasă a lui Mat
vei Feodorovici Șkiriatov, fiu credincios al 
Partidului Comunist.

Ora 22. Accesul publicului în Sala Coloa
nelor încetează La sicriul lui M. F. Șkiria
tov rămân membrii ConTsiei guvernamentale 
pentru organizarea funeraliilor, famT:a și 
rudele defunctului. Se apropie ultimele mi
nute înainte de despărțire.

Noaptea a avut loc incinerarea corpului 
lui M. F. Șk:riatov.

muncii. Po-

TASSMOSCOVA, 20 (Agerpres).
transmite:

In următoarele zile. V. M. Molotov, minlstrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., va pleca la 
Berlin pentru a participa la conferința mi
niștrilor afacerilor externe ai U. R. S. S, 
Franței, Angliei și S.U.A.

împreună cu V. M. Molotov vor pleca la 
Berlin, A. A. Gromîko, ministru adjunct al 
afacerilor externe al U.R.S.S., I. A. Malik,

ambasadorul U.R.S.S. în Anglia, G. N. Za
rubin, ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., S. A. 
Vinogradov, ambasadorul U. R. S. S. în 
Franța, G. M. Pușkin, membru al Colegiului 
Ministerului afacerilor externe al U.R.S.S., 
L. F. llicev, membru al Colegiului Ministe
rului afacerilor externe al U.R.S.S., A. A. 
Sobolev, N. T. Fedorenko, precum și alți 
consilieri șl experțl.

/

In preajma Conferinței dela Berlin

MOSCOVA 20 
mite:

In noaptea de 
loc incinerarea

Incinerarea corpului tui M. F. Șkiriatov
(Agerpres). — TASS trans-

19 spre 20 Ianuarie a avut
corpului lui M. F. Șkiriatov. telor. Accesul

Urna cu cenușa Iul M. F. Șkiriatov a fosk 
așezată in Sala Coloanelor din Casa Slndica- 

publicului in Sala Coloanelor

este permis la 20 Ianuarie între orele 11 și 
14,30.

Funeraliile vor avea loc la 20 ianuarie 
1954, la ora 15,30 In Piața Roșie.-

20 (Agerpres). TASSMOSCOVA
transmite:

La 20 ianuarie ău avut loc în Piața Roșie 
din Moscova funeraliile lui Matvei Feodoro- 
vici Șkiriatov, eminent fruntaș al Partidului fost deschis de M. A. 
Comunist și al Statului Sovietic. In Piața C.C. al P.C.U.S. 
Roșie s’au adunat mii de oameni ai muncii Central

Iui M. F. Șkiriatov
La tribuna Mausoleului se

$1
din Moscova, 
aflau conducătorii Partidului Comunist 
ai Guvernului Sovietic. Meeting:.-] de doliu

M. F. Șkiriatov a 
Suslov, secretar a' 
partea Cmitetului 

a Consiliului

consacrat memoriei lui

Din
al P.C.U.S. și de Mi-

niștri al U.R.S.S. s luat cuvântul N. M 
Șvemic: din partea oamenilor muncii din 
orașul șl regiunea Moscova — N. A. Mihai
lov.

Urna cu rămășițele pământești ale lui 
M. F Șkiriatov a fost depusă in zidul 
Cremlinului.

Concluzia medicală cu privire
MOSCOVA 20 

transmite: *
Ziarele sovietice 

concluzia medicală 
M.F. Șkiriatov.

(Agerpres). TASS

din 20 ianvarie publică 
cu privire la boala lui

la boala lui M. F. Șkiriatov
Șkiriatov. născut în 1883. a suferitM.F.

timp de mai mulți ani de litiază b liară și 
de inflamație cron'că a căilor biliare. In. ul
timele două luni, boa'a s'a agravat brusc.

Energicul tratament aplicat nu a imp e- 
dicat progresul bolii, care s'a complicat cu

o gravă perturbare e 
renale și cardiace, 

semnată de profesorii 
Și

o pneumonie și cu 
fincțiunilor hepatice. 

Concluzia a fost 
Markov, Bakulev, Petrovski, Vasilenco 
Strukov.

Scrisoarea mareșalului Kim Ir Sen și generalului Pin De-huei
către generalul-lccotenent K. S. Thimayya

PHENIAN 20 (Agerpres). — China Nouă 
transmite scrisoarea adresată la 19 ianua
rie de mareșalul Kim Ir Sen, comandan’ul 
suprem al Armatei Populare Coreene, și de 
generalul Pin De-huei, comandantul volun
tarilor chmezi, generalului-locotenent K. S. 
Thimayya, președintele Comisiei neutre de 
repatriere.

1. Mareșalul Kim Ir Sen și generalul Pin 
De-huei fac cunoscut generalului Thimayya 
că au primit scrisoarea sa din 14 ianuar e 
în care acesta conf'rma faptul că acordul 
cu privire la competența Comisiei neutre de 
repatriere nu a fost respectat în totul și că 
majoritatea covârșitoare a prizonierlor de 
război din rândurile forțelor armate coreeano- 
chineze nu au avut posibilitatea de, a-și 
exercita dreptul la repatriere. In scrisoarea 
lui Thimayya se arăta deasemepea că Co
misia neutră de repatriere nu are competen
ța de a elibera din lagăre pe prizonierii de 
război și de a le acorda statutul de persoa
ne civile.

In scrisoarea lui Thimayya se menționa 
în afară de aceasta că orice acțiuni unilate
rale in această privință vor contraveni con
dițiilor acordului cu privire - la competența 
Comisiei neutre de repatriere.

„Noi — se spune în scrisoarea de răs
puns a lui Kim Ir Sen și Pin De-huei — 
considerăm că punctul de vedere și interpre
tarea dvs. sunt juste și în conformitate cu 
prevederile și țelurle principale ale acordu
lui cu privire la competența Comisiei - neu
tre de repatriere".

2. In scrisoarea lui Kim Ir Sen șl Pin 
De-huei se spune în continuare că, deși co
misia neutră de repatriere a depus mari 
eforturi, totuși în lagărul de prizonieri de 
război din partea de sud a liniei demilita
rizate, ea nu a luat măsuri energ:ce pentru 
respectarea prevederilor acordului cu pri
vire la competența Comisiei neutre de re- 
patrier^ și pentru lichidarea organizațiilor 
de agenți secveți care comit acte de vio
lență fată de prizonierii de război și împie- 
d:că repatrierea lor.

3. In scrisoare, dvs ați hotărît: „să re- 
transferați pe prizonierii de război care nu 
au fost repatriat! părților care i-au deținut 
îr> prizonierat". O astfel de interpretare și 
hotărîre este în contradicție cu prevederile 
acordului cu privire la competența comisie;

și încalcă principiul expus în paragraful 
al scrisorii Dvs. Nu putem fi de acord cu

I 
o 

astfel de interpretare și hotărîre. Suntem de 
părere că declarația membrilor polonez și 
cehoslovac ai corn stei *în legătură cu scri
soarea dvs. este justă.

4. In scrisoare, Kim Ir Sen și Pin De- 
hue: se referă în continuaie la paragrafele 
7. 18 și 24 din acordul cu privire la compe
tența Com;s:ei de repatriere care prevăd că 
prizonierii de război trebue puși sub juris
dicția comis’ei și câ aceasta-\trebue să ac
ționeze pornind dela orinciprul adoptării 
hotărîrilor cu majoiitate de voturi.

Kim Ir Sen și Pin De-huei consideră că 
Confsia neutră de repatriere trebue să-și în
deplinească obligațiile ce-i incumbă, să pre
lungească termenul muncii de lămurire până 
la completarea celor 90 de zile prevăzute și 
să aștepte convocarea conferinței politice. ~ 
fâpt, se menționează în scrisoare, însăși 
m:sia a recunoscut că este necesar să 
procedeze astfel.

5. Dm acordul de armistițiu și din acor
dul cu privire la competența comisiei, se 
spune în scrisoare, nu poale reieși nicide
cum că Comisia de repatrere și președin
tele ei pot retransfera pe prizonierii de război 
părților care i-au deținut in prizonierat.

Totuși, actualmente președintele Comisiei 
neutre de repatriere hotărăște să retrans- 
fere pe prizonierii de război care nu și-au 
exercitat dreptul la repatriere părților care 
i-au deținut în prizonierat, adcă să resta
bilească situația existentă înainte de armis
tițiu și să lipsească pe pr'zonierii de război 
de posibilitatea de a-și exercita dreptul la 
repatriere. Aceasta ar însemna încălcarea 
unei clauze obligatorii din acordul de ar- 
nrstițiu și ar ușura realizarea planului păr
ții americane de a reține cu forța prizonieri 
de război. Nu putem să nu protestăm cate
goric împotriva acestei hotărîri nedrepte.

6. Aveți fără îndoială cunoștință că auto
ritățile militare americane au terminat de
mult pregătirile în vederea răpirii prizonie
rilor de război coreeni și chinezi prin for
ța armelor. In prezent, ele af:rmă din nou 
fățiș că după retransferare prizonierii de 
război vor fi predați imediat clicii lisînma- 
niste și bandei lui Cian Cai-și. Totodată, vă 
este desigur cunoscut că clica lui Li Sîn 
Man și banda lui Cian Cai-și au declarat 
demult că vor „extermina" pe acei prizo-

De 
co
se

DUSSELDORF 20 (Agerpres).
Ziarele publică zilnic noi declarații ale 

diverșilor reprezentanți ai opiniei publice 
vestgermane care sprijină conferința celor 
patru mari puteri dela Berlin.

Președintele sindicatului muncitorilor tipo
grafi, Karl Schulze, a declarat că „toți mem- 
brii sindicatelor din Germania occidentală 
trebue să vegheze pentru ca viitoarea confe
rință dela Berlin să nu fie sabotată. Toți 
oamenii muncii trebue să ceară participarea 
la conferință a unei delegații reprezentând 
pe germanii din est și din vest. Conferința 
dela Berlin va hotărî soarta poporului 
german și deaceea noi, germanii, trebuie să 
facem tot ce ne stă in putință pentru a asi
gura succesul ei".

Profesorul Pankok din Dusseldorf a făcut 
următoarea declarație unui corespondent de 
presă : „Ce aș putea spune altceva decât că 
din totdeauna tratativele au fost și au rămas 
mai bune decât distrugerile, asasinatele și 
războaiele? Sper că apropiatele tratative 
între est și vest vor duce la rezolvarea pro
blemei germane conform intereselor vitale ale 
poporului germarf'1.

Numeroși reprezentanți ai vieții publice din 
Germania occidentală iau atitudine In legă
tură cu diverse probleme legate de apropiata 
conferință dela Berlin.

Astfel, pastorul vestgerman Mochalskl a 
cerut recent începerea unor tratative între 
reprezentanții R. D. Germane și ai Germaniei 
occidentale „în vederea rezolvării probleme
lor privind cauza păcii și interesele întregu
lui popor german".

★
HAMBURG 20 (Agerpres). — Presp vest- 

germană continuă să .publice declarațiile a 
numeroși reprezentanți ai vieții culturale 
vestgermane care sprijină conferința celor 
oatru mari puteri dela Berlin. Regizorul Otto 
Schoenfeld, luând cuvântul în cadrul unul

meeting la Hamburg a arătat că 1a conferința 
dela Berlin poporul german trebue să-și spu
nă cuvântul și să-și exprime cu hotărîre vo
ința de unitate.

Preotul Andreas Boetsch s’a declarat și e’ 
în favoarea conferinței dela Berlin, subli
niind că realizarea unității Germaniei este o 
cauză scumpă întregului popor german.

★
PARIS 20 (Agerpres). —
Pregătirile în vederea apropiatei conferințe 

dela Berlin a miniștrilor afacerilor externe 
ai celor patru puteri au trezit mari speranțe 
în rândurile opiniei publice franceze. Poporul 
francez așteaptă ca această conferință să 
marcheze Începutul destinderii încordării 
internaționale. După cum rezultă din relată
rile presei democrate, oamenii muncii din 
Franța au inițiat o campanie națională de 
luptă pentru asigurarea succesului conferin
ței dela Berlin. Ziarul „L’Humanite" subli
niază că scopul acestei campanii este de a se 
aduce la cunoștința Iui Georges Bidault, 
ministrul afacerilor externe al Franței, care 
va reprezenta Franța la conferința dela 
Berlin, hotărirea poporului francez de a nu 
admite ratificarea tratatelor dela Bonn și 
Paris.

Ziarul „L’Humanite" relatează că la minis, 
tecul afacerilor externe au început să 
sosească numeroase telegrame șl rezoluții în 
acest sens. Muncitorii del.a uzina de con
strucții de mașini „Berlier" din orașul 
Venissleux (departamentul Rhone) Întruniți 
în cadrul unui meeting au adoptat o rezolu
ție în care cer lui Georges Bidault să exprime 
la Berlin dorința poporului francez care cere 
rezolvarea pașnică a problemei germane.

Consiliul Păcii din departamentul Bouches 
du Rhone a adresat tuturor locuitorilor din 
acest departament chemarea de a lupta 
tru asigurarea 
Berlin.

succesului conferinței
pen- 
dela

Componenta Comisiei electorale

20 (Agerpres). TASS

centrale

VIENA, 20 -
Intre 19 șl 21 Ianuarie are 

sesiunea Comitetului Executiv 
internaționale a Studenților. La ordinea de 
zi Se află:

1. Discuții in legătură cu cea de a Xli-a 
ediție a Jocurilor Mondiale Universitare de 
Vară.

2. Programul de activitate a U.I.S. pe a- 
nul 1954.

loc la Viena 
al Uniunii

•--
Tineretul vest german lupți 

împotriva remilitarizării
BONN 20 (Agerpres). — Tineretul din 

Germania occidentală se opune cu hotărîre 
planurilor de remilitarizare a țării.

Tinerii muncitori șl ucenici dela minele 
din Bâvaria au organizat numeroase 
meetlnguri șl adunări în cadrul cărora au 
discutat mijloacele cele mal eficace de luptă 
împotriva remilitarizării și a formării noului 
Wehrmacht.

Luând cuvântul Ia un meeting la Essen, 
Herbert Schorsch, membru în conducerea 
Tineretului catolic a declarat printre altele: 
„Mă bucur că cele patru mari puteri se vor 
întruni pentru a duce tratative căci 
lucru înseamnă că mergem spre o 
dere a situației internaționale".

acest 
des ti n-

Scurte
A In legătură cu aniversarea a 300 de ani dela 

reunirea Ucrainei cu Rusia, Ministerul culturii din 
U.R.S,$.< și Uniunea scriitorilor sovietici âu hotă
rît să organizeze in luna mai 1954 în orașul Kiev 
o decadă a literaturii și artei ruse, iar in orașul 
Moscova — manitestări artistice și culturale ale 
scriitorilor și ale celor mai bune colective artistice 
ale Ucrainei Sovietice consacrat prieteniei popoare
lor.

Ministerul culturii al U.R.S.S. va turna un film 
artistic în culori consacrat luptei de eliberare « 
poporului ucrainean și luptei pentru reunirea 
Ucrainei cit Rusia.

fi Vizita în Kenya a ministrului de război al An
gliei marchează o nouă intensificare a măsurilor 
(le represiune împotriva populației băștinașe câre 
luptă pentru eliberarea națională.

Agenția France. Presse anunță că în săptămâna 
dintre 10 și 17 ianuarie, poliția colonialistă a ucis 
72 de africani și a arestat alți 43. Numai in. cursul 
unui raid efectuat de unități ale forțelor poliție
nești în districtul Kiambn au fost uciși 26 de pa- 

au fost răniți 11. Alți 26 au fost

anunță ziarul Dally Worker, 114 
S.U.A. au cerut Congresului sl 

public proiectul de lege Lehman- 
se cere abrogarea legii fasciste

iri

nieri de război care doresc să se repatrieze, 
tot așa după cum vă este cunoscut că în 
Coreea de sud și in Ta'wan sunt create la
găre de concentrare pentru pregătirea mili
tară forțată a prizonieri lor. Este absolut 
clar că această hotărîre nu numai că este o 
încălcare a ccordutu! cu privire la compe
tența comisiei și a princip: lor umanitare ale 
Convenț:e: dela Geneva, dar totodată este 
incompatibilă cu poziția justă pe care tre
bue s’o adopte statele neutre.

7 Pe baza celor menționate mal sus, con
siderăm că propunerea dvs. cu pr’vire la 
retransferarea, cu începere dela 20 Ianuarie 
1954 ora 9, a prizonierilor de război care 
nu și-au exercitat dreptul la repatriere, păr
ților care i-au deținut în prizonierat, con- 
stitue o încălcare a acordului de arm'stițiu 
și a acordului cu privire la competența Co
misiei neutre de repatriere. Cerem ca pre
ședintele comisiei să renunțe la această pro
punere, să-și îndeplinească în mod efectiv 
ob'igaț ile prevăzute în acordul cu privire ]a 
competența comisiei și în conformitate cu 
justa interpretare a datelor comisie; însăși 
să hotărască prelungirea termenului de tu
telare a prizonierilor de război, reluarea 
muncii de lămurire și desfășurarea ei până 
la împlinirea celor 90 de zile prevăzute și 
sa aștepte hotărirea in problema soarte: pri
zonierilor de război pe care o va lua con
ferința politică în termen de 30 de zile dela 
convocarea ei.

8. Noi considerăm că fiecare
război are tot dreptul să refuze de a fi re- 
transferat cu forța părți: care l-a deținut în 
prizonierat și să ceară organizarea pe viitor 
a muncii de lămurire. Nimeni nu-i poate lipsi 
de acest drept și mai cu seamă nu poate face 
acest lucru cu ajutorul forței.

9. In cursul perioadei de continuare a tu
telării prizonierilor de război, noi vom 
purta răspunderea pentru menț-'nerea șl asi
gurarea securității și ordinii în regiunea în
vecinată cu lagărul de prizonieri de război 
dela Songonni și pentru preîntâmpinarea 
oricăror dezordini și pătrunderi în această 
regiune. Vom da deasemenea ajutor mate
rial și tehnic Comisiei neutre de repatriere, 
trupelor de pază indiene și prizonierilor fle 
război.

10. Vă rugăm să examinați cu cea mai 
mare atenție punctul de vedere al părții noas
tre. Așteptăm răspunsul dvs.

prizonier de

Prizonierii de război coreeni și chinezi predați părții americane
PHENIAN 20 (Agerpres). — 

mite: t

După cum anunță posturile
poneze, în dimineața zilei de 20

TASS trans

de radio ja- 
r____ ____ _ ianuarie tru
pele indiene de pază au început să piedea 
la Tonjanni pe prizonierii de război ai părții 
coreeano-chineze comandamentului trupelor

O.N.U. „Eliberarea" forțată a prizonierilor 
din rândurile voluntarilor chinezi a înc.en-it 
la orele 8.50. iar a przonierilor d n rândurile 
armatei p ipulare coreene — la orele 10,40. 
Au fost -le fată la Tonjanni generalul Thi
mayya, Pek Du Cijin, primul ministru al 
guvernului marionetă lisânmanist și genera-

Iul Huli, comandantul forțelor armate a'-? 
O.N.U. în Coreea.

Posturile de radio japoneze anunță 
zoniertî din rândurile voluntarilor 
sunt a-.luși în portul Incîon, de unde 
ză a fi trimiși pe insula Taiwan.

că pri- 
chiriezi 
urmea.

MOSCOVA 
transmite :

La 19 ianuarie Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a confirmat pe membrii 
Comisiei electorale centrale pentru alege
rile în Sovietul Suprem al U.R.S.S. Candi
daturile pentru această comisie au fost pro
puse de organizațiile obștești și de adună
rile oamenilor muncii dela întreprinderi și 
din sate.

Președinte al Comisiei a fost confirmat 
Nikolai Șvernik — președintele Consiliu'ui 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S.; vice
președinte — Ale.xandr Șelepin — secretar 
al Comitetului Central al Comsomoluljl, 
secretar al Comisiei — Evgheni Gromov 
— activist al C.C. al P.C.U S.

Printre cei 24 de membri ai Comisiei se 
află : Ale.xandr Nesmeianov, președintele 
Academiei de Științe a U.R.S.S^ ;_Tațiana 
Zueva, 
Nikolai

ministrul culturii din R.S.F.S.R.; 
Mihailov, secretar al Comitetului

Regional Moscova ai P.C-U-S., «crUtorul 
Alexei Surkov, mecanicul de escavator Mi
hail Eveț, reprezentantul colectivului con
structorilor hidrocentralei e'ectrice dela 
Kuibîșev; Stepan Baiev, oțelar la combina
tul metalurgic din Ktznețk; Aișahon Iul- 
dașeva, colhoznică din republica Uzbecă ; 
Tamana Țițișvili, artistă georgiană ; Elisa- 
beta Kiseliova, învățătoare din R.S.S. Mol
dovenească și alții.

Conform „Regulamentului pentru alegeri
le în Sovietul Suprem al U.R.S.S.", Comi
sia electorală centrală supraveghează pe 
întregul teritoriul al țării îndeplinirea rigu
roasă a acestui Regulament. Ea examinează 
plângerile asupra abaterilor comisiilor elec
torale locale și ia hotăririle definitive în 
legătură ci- aceste plângeri.

Comisia electorală centrală înregistrează 
deasemenea pe deputății aleși în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S.

Apelul unor reprezentanți de seamă 
ai vieții publice din S. U. A.

YORK 20 (Agerpres). — TASS 
le:

NEW 
transmiți

Organizația „Marșul americanilor pentru 
pace" a anunțat că 80 de reprezentanți de 
seamă ai vieții publice din S.U.A. au semnat 
u-n apel către poporul american în care îl ’ 
cheamă „să stărue prin toate mijloacele posi
bile pentru tratativele in vederea asigurării 
păcii".

„America — se spune în apel — trebue să 
trăiască în condiții de pace. Pacea.este nece- 
sară pent-ru muncă. Pacea este necesară pen
tru securitate. Pacea este necesară pentru 
viitorul fericit al copiilor și tineretului nos
tru. Războiul nu va soluționa nicio problemă. 
Unit,-poporul poate stăvili calea războiului. 
Mărturia acestui fa,pt este ermisti‘iul din 
Coreea. Un număr din ce în ce mai mare de 
americani cer guvernului să meargă pe sin
gura cale care duce spre pace — calea Înlă
turării divergențelor dintre state, mai cu 
seamă dintre marile puteri, prin tratative.

Unit, poporul poate obține tratative In prin
cipalele probleme care generează fricțiuni 
internaționale. El poate înlătura orice încer
cări de împiedicare a unei înțelegeri între 
țări".

Printre cei care au semnat apelul sunt — 
Albert Pezzati, conducătorul filialei de est a 
sindicatului independent al minerilor din in
dustria pentru exploatarea minereului de 
metal și al turnătoriilor; Ernest De Maio, pre
ședintele filialei din Chicago a sindicatului 
unit al muncitorilor din industria electrică și 
de radio; Leon Strauss, vicepreședinte al 
sindicatului muncitorilor din industria blănu
rilor și a pielei ; Elmer Benson, fost guverna
tor al statului Minnesota ; John Bernard, fost 
membru al Camerei reprezentanților; 
Wiliam Harrison, redactor al ziarului 
„Chronicle" care apare la Boston ; artista 
Alive Childress; Paul Robeson; Howard 
Fast și alții.

însemnări

Cu târnăcopul asupra lui Mark Twain
I

— China Nouă

ianuarie a Co

In Comisia neutră
KA1SUNG 20 (Agerpres) 

transmite :
In cadrul ședințe! din 19

misiei neutre de supraveghere a armistițiu
lui a fost respinsă cererea generalului J K 
Lacey, delegatul principal al părții ameri-

„Scânteia tineretului**
Pag. 4-a 21 ianuarie 1954

de supraveghere a armistițiului în Coreea
cane în Comisia militară de armistițiu, ca 
comisia să trimită o echipă de inspecție care 
să cerceteze o așa numită violare a acordu
lui de armistițiu și reținere forțată a prizo
nierilor de război de către partea coreeano- 
chineză.

Cererea americană prezentată sub forma 
unei scrisori adresate Comisiei neutre de 
supraveghere a fost respinsă, deoarere con
ținutul ei nu este in conformitate cu preve
derile acordului de armistițiu. Această acu
zație se produce într’.un moment în care for
țele americane urzesc împreună cu bandele

gomindaniste și clica lisinmanistă rănirea la 
23 ianuarie a feste 22 000 prizonieri de război 
care nu au fost repatriați di e.'t

In aceeași ședință, greneral.il-'ocotenent Li 
San Cio, principalul delegat al părții core- 
ft-.no-cliineze în Comisia militară de armisti
țiu. a adresat generalului l.acey o scrisoare 
de protest in care subliniază că acuzația a 
mericanâ este în întregime neîntemeiată, 
fiind o născocire calomnioasă Acuzația păr- 
ți; americane, se spune în scrisoare, este me
nită să acopere planurile de reținere cu forț-> 
a prizonierilor coreeni și chinezi.

14
4

In împărăția dolarului noțiunea de ^pe
riculos", pare-se, și-a schimbat conținutul. 
Periculos nu este criminalul care își stran
gulează victima in plină stradă, nici 
gangsterul care pradă caseria unei bănci 
sub ochii poliției, nici politicianul care în
deamnă la asvârlirea bombei atomice. Toți 
aceștia, după interpretarea gestapoului 
uankeu — F Bl. nu comit nimic „antia- 
merican" sau „lipsit de loialitate". cum se 
mai spune Ca atare ei nu sunt periculoși.

In schimb Mark Twain este periculos. 
Citind această frază, un moment ești de
sigur uimit. Sunt am multi de când ma
rele scriitor american, reprezentant al ce
lor mat bune tradiții ale literaturii ameri
cane a încetat să se mai găsească prin
tre cei vii.. Și totuși, in anul 1954, in 
patria lui, este considerat .periciilos.

Dacă ar fi vorba de trupul neînsuflețit 
al lui Mark Twain, inchizitorii dela FBI 
nu și-ar face multă bătaie de cap Un ca
davru nu poate face agitație comunistă, 
oricât de înfierbântată ar fi imaginația 
adepților lui Mc. Carthy Mark Twain le 
dă insă de furcă geslapiștilor de peste 
ocean, pentrucă opera sa a biruit timpul 
și își păstrează neatinsă valah litatea și 
penirucă această operă este un act de a- 
cuzare la adresa claselor stăpânitoare.

Opera lui Mark Twain nu poate fi nici 
spânzurată și nici măcar arestată £ ade
vărat. bibliotecile publice pot fi epurate, 
dar aceasta nu rezolvă cu nimic problema 
Lucrurile, până la urmă, n'au putut ră
mâne bineînțeles fără niciun rezultat : ur
mașii lut-Forrestal s au năpustit cu inver-

șunare asupra a tot ceeace este legat de 
numele lui Twain.

Pe 5-th Avenue din New York se 
află o clădire. Aci intre anii 1904—1908 a 
trăit și a lucrat Mark Twain Clădirea a- 
ceasta a fost construită în urmă cu pes
te un secol. în 1840. de renumitul arhi
tect Ranvick Tot ceeace mai amintea de 
trecerea lui Mark Twain pe act era o 
placă de brcnz pe care stătea scris: „Aici 
a t'ăit Mark Twain"

Statul american cheltuește mulți bani. 
Numai pentru fabric ar ca de arme șt cons
truirea de baze militare in străinătate se 
cheltuiesc anual zeci de miliarde de do
lari Pentru întreținerea casei lut Mark 
Twain nu s'a găsit, insa. în fondurile sta
tului. dolarii necesari Doar Mark Twain 
nu-i „american sută’n sută"...

Casa de pe 5-th Avenue s’a 
Ba după cum rela'ează ..New 
raid Tribune". de pe peretele 
scoasă și placa de bronz.

Dv casa 'wnată cum este, continuă să 
existe și să amintească de Murk Twain 
Deaceea s'a hotărît ca in curând să fie 
dărâmată Justificarea: va fi construit un 
imobil oarecure. cu camere multe șt lu
xoase pe care samsarii newyorkezi să le 
speculeze

S ar putea ca peste puține zile clădirea 
de pe 5-th Avenue să fie dărîmală. O clă
dire o poți dărima cu târnăcopul sau cu 
alte unelte Opera lui Mark Twain nu o 
poți distruge oricâte dispoziții ar da Mc 
Carthy și oricâte clădiri ar fi dărâmate

M. RAMURA

părăgmit. 
York He- 
ei a fost

REDACjlA: București, Piața Scânteii. Tel. Nr. 7.61.00. ADM1N1SI RAJ IA : București,

trioți africani și 
arestați.

După curii 
personalități din 
desbată. în mod 
Celler prin care __ ___ __ _____________________
Wâlter-McCarran prevăzând expulzarea din S.U.A. 
a unor cetățeni americani progresiști.

’A Potrivit cifrelor oficiale, în săptămâna cart 
s’a încheiat la 1 ianuarie 1954, numărul cererilor 
de ajutoare de șomaj înregistrate în orașul New 
York a fost cu 30% mai mare decât cel din săp
tămâna corespunzătoare a anului trecut. Față de 
săptămâna care s'a încheiat la 4 decembrie, adică 
cu o lună în urmă, numărul cererilor de ajuto
rare de șomaj a crescut cu 45.000.

■ • Familiile victimelor bombardamentului atomic, 
care a distrus în 1945 ceie două orașe japoneza 
Hiroshima și Nagasaki, au hotărît să deschidă se- 
țiune judiciară Împotriva statului american, ca răs
punzător pentru organizarea acestor bombarda
mente.

Asociația de luptă pentru obținerea dfe despăgu
biri pentru victimele bombardamentelor atomice din 
Japonia a anunțat că va sprijini această acțiune.

Știri sportive
CHIEV 20 (Agerpres). — TASS transmite : 

In cadrul campionatului de șah al U.R.S.S., 
la 19 ianuarie s’au jucat partidele intrerunte. 
Patru .partide s’au terminat fără jocul să 
mai fie reluat. Convingându-se la analiza fă
cută acasă că nu mal are nicio șansă, Lilien- 
thal a cedat la Lisîțîn. Cu remiză s’au ter
minat partidele Taimanov-Averbach, Talma- 
nov-Holmov și Petrosian-Flohr.

In partida cu Holmov, marele maestru Ghel- 
ler .avea pioni maî puțini la întrerupere. Cu 
toată rezistența dârză pe care a opus-o la 
mutarea 58, Gheller a fost nevoit să se re
cunoască învins. Numai câteva mutări s'au 
mai făcut în partida Corcinoi-Borisenco, pe 
care a câștigat-o Corcinoi. Averbach avea în 
partida cu Suetin un pion în plus inir’un fi
nal de dame. Valorificându-și acest avantaj 
la mutarea 51, Averbach a obținut victoria. 
Livșin a câștigat la Ragozin, Boriscnco la 
Șamcovici, Bannic la Socolschi.

★
Intr’o regiune a deltei Nilului, dela Zaga

zig la Tanta, pe o distanță de 64 km. s'a 
desfășurat ieri cea de a 11-a etapă a turui,ui 
ciclist al Egiptului. Distanța foarte scurtă a 
acestei etape nu a permis acțiuni decisive 
de evadare și plutonul a rulat compact până 
la sosire, realizând o medie orara de pes'e 
39 km. La sprint, fruntașul clasamentului, 
belgianul Meenen s’a dovedit mai rapid și 
a obținut a patra victorie de etapă. Câști
gătorul etapei a realizat timpul de lli. 38’24’’. 
Pe locul doi, cu același timp s’a clasat An
dersen (Danemarca) urmat de Gerard (An
glia) lh 38’47”, Cauler (Belgia), Haskel 
Angalian Ravn (Danemarca), Marin Nicu- 
lescu (R.P R-), Naltachian (Liban), Vi.n 
Scnils (Belgia) toți în acelaș timp. La in
tervale foarte mici au sosit și ceilalți concu- 
renți.

După etapa de ieri clasamentul general 
individual nu a suferit nicio schimbare în 
primele zece locuri Pe locul întâi se află 
belgianul Meenen urmat de coechipierul său 
Cauter și englezul Gerard, de care îl despart 
maj mult de 3 minute Marin Niculescu o- 
cu-pă locul 10 iar Nleolae Maxim locul 12.

Astăzi se desfășoară etapa 12-ia Tanta — 
Alexandria (125 km.) iar mâine va 1'1 zi 
repaus la Alexandria. '

------•------

Spectacole
Joi 21 ianuarie 1954

TEATRE: Național „I. L. Caragiale" (sala 
Studio): Schimbul de onoare; Național „I. 
L Caragiale" (sala Comedia): Trei surori;L Caragiale" (sala Comedia): Trei ____
Teatrul de Stat de Operetă: Aculina; Munici 
pal: Liubov larovaia; Muncitoresc 
(Giulești): Viața începe din nou; ______
(B-dul G-ral Magheru): Vlaicu Vodă; Tinere
tului: Dela patru u sus: Ansamblul de Estra
dă al R.P.R.: Festivalul modei; Teatrul 
Evreesc de Stat. Cismarul cel isteț.

CINEMATOGRAFE- Patria, I. C. Frimu: 
Corăbiile atacă fortărețele (Amiralul Ușacov 
seria II-a); Republica, Maxim Gorchi, Mio
rița: Africa, (seria Il a): București: Omul cu 
arma; înfrățirea intre popoare, și Elena Pavel: 
Lenin în octombrie; Lumina: Casa mult visa
tă; Victoria: Tovarășul Sverdlov; Timpuri noi: 
Campionatele' internaționale de atletism. 
Jurnal românesc nr. 2, Jurnal sovietic nr. 62, 
Un basm din Taiga; Gh. Doja; Văpaia cea 
mare; Alex. Popov: Pagini istorice; 8 Martie: 
Soldatul victoriei, (seria Ii-a); Vasile Roaită: 
Prințesa trufașă; Cultural: Calin vulturul; 
Grivița: Trei povestiri; Const. David: Neas 
tâmpărații; Alex. Sabia: Vladimir Bici L.eiiin; 
Flacăra: Dincolo de Dunăre; T Vladimirescu: 
Călătorie îndepărtată; Arta: Soldatul victoriei, 
(seria I-a); Popular; Mareșalul Cutuzov; M. 
Eminescu: Anii tinereții; Moșilor: Aventu
rile lui Alio.șa Ptițîn: 23 August, I Mai: 
Neuitatul an 1919; Donca Simo: Cântărețul 
stepelor; Ilie Pintilie: Nu-i pace sub măslini; 
8 Mai: Alarma: Volga: Căpitan la 15 ani; 
Libertății: Revizorul; N. Bălcescu: ianica; 
Rahova: Egor Bulâciov și alții; Olga Ban- 
cic: Elixirul dragostei.

C.F.R. 
Armatei
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