
B'h'idteca Centrală

Hun-doaua-Deva
—.................... _ Proletari din toate țările, unifi-vă. !.

T răiască

leninismul!
Anul X Seria Il-a Nr. 1476 4 PAGINI — 20 BANI Vineri 22 ianuarie 1954

Să creștem maeștri 
ai recoltelor bogate

Dacă o veți căuta în aceste seri de iarnă 
■pe utemista Caterina Cioară, colectivistă 
dela Țăndărei, n’ai s’o întâlnești des a- 
casă. O vei găsi in schimb într’o sală d.n 
sediul colectivei, cu un caiet în fată, cu 
cieion în mână, ascultând atentă la lec
țiile cursului agrozootehnic din gospodă
ria colectivă. A'ături, îi poți observa și 
pe utemiștii Nicu Lintiș, Ioan V. David, 
pe alți tineri și vârstnici.

Ei și-au dat demult seama de impor
tanța acestor cursur; și deaceea sunt ne
lipsiți dela ele. La gospodăria agricolă 
colectivă din Țăndărei cursul agrozooteh
nic a funcționat și anul trecut. Insușin- 
du-și înaintatele metode agrotehn'ce și 
zootehnice la acest curs, Caterina C:oară, 
Nicoiae Lintiș, Ioan V. David și mulți 
alții au devenit fruntași. Și nu întâmplă
tor a obținut gospodăria colectivă peste 
2.000 kg. grâu la hectar și recoltă bogată 
la toate păioasele și legumele.

Dar nu numai la Țăndărei poți întâlni 
oameni care în aceste seri de iarnă, învață 
cu sârguință cum să smulgă pământului 
rod mai îmbelșugat, cum să devină mae
ștri ai recoltelor bogate.

Folosirea înaintatelor metode agroteh
nice și zootehnice are o mare însemnă
tate. Prin aplicarea acestora, la GAS- 
Afumați, regiunea Craiova, s’au obținut 
5.167 kg. orz la ha., iar colectiviști; dela 
Călărașii Vechi, regiunea București, au 
strâns de pe fiecare hectar câte 3.000 kg. 
grâu- Dacă-i vei întreba pe crescătorii de 
vite dela GAS Vălenii de Munte, regiu
nea Ploești, sau GAS-Poiana, regiunea 
Cluj, cum de au crescut animalele așa de 
frumoase, ei iți vor vorbi tot despre me
todele înaintate pe care le folosesc.

Oamenii muncii dela sate încep astăzi 
in massă să învețe, să pătrundă tainele 
științei agrico'e.

Cât de semnificativ este acest aspect al 
vieții de astăzi a țăranului muncitor din 
patria noastră !

In inima țăranului muncitor, în anii 
regimului democrat-popular a crescut nă
vălire dorința de a învăța, de a pătrunde 
în tainele științei. In anii puteri; popu
lare el a învățat să scrie și să citească 
și acum statul vine să i dea cunoștințe 
pentru a-și lucra ogorul într'un fel nou, 
avansat.

Acum 10 ani încă, pe ogoarele noastre, 
multe pluguri de ’emn sgâriau suprafața 
pământului, iar când nu ploua oameni: 
chemau cerul în ajutor. Astăzi însă, ță
ranii muncitori din patria noastră folo
sesc puternicele tractoare care trag plu- 
guri'e cu mai multe brăzdare, iar când 
holdele s’au pârguit și spicele grele un- 
duie in adierea vântului, secerătoarele și 
combainele strâng rodul muncii. Țara 
noastră face pași mari pe drumul meca
nizării și transformării socialiste a agri
culturii.

Mai sunt însă multe lucruri de făcut, 
multe greutăți și piedici de învins. Ca 
pământul să dea rod cât mai bogat nu 
sunt deajuns numai tractoarele S.M.T.- 
ului. Trebue să avem și cadre noi de a- 
gricultori, buni cunoscători a celor mai 
avansate metode. O problemă deosebit de 
însemnată este deci ridicarea cunoștințe
lor profesionale ale țărănimii muncitoare, 
învățământul agricol de massă, cursurile 
agrozootehnice de trei luni, cele trienale 
și ciclul de conferințe pentru țăranii mun
citor: cu gospodării individuale, sunt un 
bun prilej pentru însușirea multor cunoș- 
t’nțe în domeniul agricol și zootehnic. 
Sarcina acestor cursuri este să pregăteas
că pe adevărații maeștri ai recoltelor bo
gate.

Asemenea maeștri în nenumărate sate 
ale patriei noastre se pregătesc în aceste 
zile. Nu trebue să trecem însă cu vede
rea că mai sunt și destule locuri unde în
vățământul agrozootehnic nu merge așa 
cum trebue.

Tovarășii dela comitetul raional U.T.M. 
Bujor, care nu apreciază însemnătatea 
învățământului agrozootehnic nu știu că 
la gospodăria agricolă colectivă din co
muna Măstăcani, regiunea Galați, puțini

Sub îndrumarea comunistului
Dacă intri în sala de prese a fabricii „E- 

lectro-Banat" di'i Timișoara, privirea ți se 
îndreaptă către locul de muncă al brigăzii 
stahanoviste uteniiste condusă de comunis
tul Bogdan Silviu.

In luna decembrie brigada și-a îndeplinit 
zilnic normele cu 187 la sută trecând în 
noul an să muncească cu elan șpjârit pen
tru îndepli lirea angajamentului luat, acela 
de a îndeplini sarcinile de plan pe luna ia
nuarie până îrt? ziua de 22 a'e lunii. Acest 
fapt a făcut ca membrii brigăzii să-și înde
plinească pe prima decadă a lunii ianuarie 
zilnic normele cu 196 la sută.

Succesele obținute în primele zile ale a- 
cestui an de membrii brigăzii ulemiste sta
hanoviste se datoresc în. mare parte aplicării 
metodelor de muncă avansate sovietice Vo- 
roșin, Ciutkih, Lidia Corabelnicova și Cot- 
lear.

tineri participă la cursul agrozootehnic, j 
Ei nu se interesează de o problemă atât 
de importantă în viața tineretului dela 
sate.

Mobilizarea tinerilor la cursul agro- ! 
zootehnic trebue să fie o preocupare <le 
seamă a organizaților de bază U T M 
Organ’zurea cursurilor agrjzootehmce ri
dică deasemen; și alte prob'eme: amena
jarea sălii de cursuri, procurarea mate
rialului demonstrativ, pregătirea lect->r:- 
lor și multe altele. Organizațiile de bază 
U.T.M. pot lua o seamă de sarcini asu 
pra lor și este necesar să vină cu o ser e 
de mițiative folositoare.

La primele cursur; agrozootehnice dela 
gospodăria agricolă colectivă din comuna 
Fârțănești. tot din raionul Bujor, elev au 
stat în picioare, fiindcă n’au fost aduse 
scaune. Ne putem închipui cum au iovă 
țat la acele cursuri co!ect:vișt Oare ute- 
miștii din gospodăria colectivă n'ar ii pu
tut lua asupra lor amenajarea sălii de 
curs ?

Alta este situația la gospodara agri- , 
colă colectivă „Flamura Roșie" din G;nl- i 
văz. raionul Deta. reg'unea Timișoara 
Când s'a organizat aici cursul agrozoo
tehnic, organizația de bază U T.M. a ve
nit cu o serie de propuneri. La curs au 
participat majortatea tinerilor Utemiști 
au ajutat la organizarea sălii, sunt atențî. 
pun întrebări la seminar:: și învață cu 
sârguință.

Sunt numeroși utemiști și tineri, teh ' 
nicieni dela S.M.T., GAS și sfaturile 
populare, care sunt lectori <a cursurile 
agrozootehnice. Ei trebue să vină pregă
tiți la aceste cursuri, să aducă materiale 
demonstrative și să expună lecția pe în
țelesul tuturor cursanților- Acești tineri 
trebue să considere o sarcină de cmste j 
și de mare răspundere munca de lector i 
Iar organizațiile U.T.M. trebue să-i în 
drume, să-i controleze, să-i stimuleze in 
muncă.

Organizațiile U.T.M. au multe de fă
cut pentru buna desfășurare a învăță
mântului agrozootelwx de masă. Este 
una din cele mai vii dorințe a tinere- 
tu'ui dela sate să cunoască tot mai mul
te în domemuTagriculturii, pentru ca ogo
rul 'ucral de er să dea rod bogat. Pentru 
aceasta însă trebue multă sârguință și 
învățătură la cursurile agrozootehnice

Comitetele regionale și raionale U T.M 
sunt cele care trebue să ajute cel ma; 
mult la creșterea unui număr cât mai 
mare de tineri țărani muncitori care să 
folosească metodele avansate de muncă.

Pentru comitetul regional U T.M.-Con
stanța învățământul agricol de masă a 
constituit o preocupare de seamă. Raionul 
Medgidia este unul din raioanele frun
tașe în această direcție. In raion au luat 
ființă anul acesta 46 cursuri agrozooteh
nice de trei luni la care participă 1650 
colectiviști, dintre care 75 la sută tineri. 
Organizațiile U-T.M., cu sprijinul comite
tului raional, au desfășurat o bună mun
că de mobilizare, astfel că 90 la sută din 
cursanți sunt mereu prezenți la lecții. 
Numeroși tineri lectori, ca lancu îon, 
Manole Valeriu și alții, se pregătesc in
tens la fiecare lecție.

Problema învățământului agricol este 
una din sarcinile de bază a organizații
lor de bază U.T.M. dela sate, în zilele 
iernii. Este bine deaceea ca în adunările 
generale ale organizațiilor de bază 
U.T.M. să se analizeze felul în care-și dă 
aportul organizația la creșterea unor 
maeștri ai recoltelor bogate, să se ia în 
discuție atitudinea tinerilor față de învă
țătură, să se sublinieze rezultatele pozi
tive obținute prin însușirea agrozooteh
nicii, ca și lipsurile care se manifestă.

In fața fiecărui tânăr colectivist și ță
ran muncitor sunt larg deschise posibi
litățile de a-și însuși înaintatele metode 
agrotehnice și zootehnice. El este chemat 
azi la învățătură neobosită,

Dar câtă bucurie va simți când marea 
de spice aurii crescută de dânsul va că
dea sub foarfecele secerătoarelor, iar oa
menii, văzând recolta, vor spune despre 
el: „Iată un maestru al recoltelor bogate".

Aplicarea metodei stahanovistei Lidia Co- 
rabelnicovâ a făcut ca membrii brigăzii să lu
creze in această lună două zile din materiale 
economisite realizând astfel economii în va
loare de peste 600 lei, iar cu ajutorul me
todei Cotlear, membrii brigăzii, califică în 
prezent la locul de muncă 5 tineri.

îmbogățirea cunoștințelor profesionale 
este una din preocupările de seamă ale 
membrilor brigăzii Astfel, în cursul aces
tui trimestru brigada și-a propus să studie
ze sub conducerea tehnicianului brigăzii 
Toth Ștefan cartea despre tehnica apăsării 
metalelor.

Membrii brigăzii sunt hotărîți ca în a- 
cest an să lucreze mai bine decât în anul 
trecut, să producă tot mai multe produse de 
larg consum și de calitate superioară.

Corespondent
ALEXANDRU BUFAN

A 30-a comemorare a morții marelui Lenin
Ședința solemnă dela Moscova

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Cu prilejul comemorări' a 30 de ani 
dela moartea mare’u interne etor al Par
tidului Comunist și al Stitulu: Sovietic. 
V. I. Lenin, la 21 ianuarie a avut tac la 
Moscova la Teatrul mire al U R S.S. o 
șed nțâ s-demnâ de deliu. Pe fundalul 
scenei. încadrat de ttari. se află un mare 
portret sl lui V. 1. Lemn. In stânga por
treta Iu se vede data 1924. in dreapta — 
1954. Lângă steagurile purpura este ali
niată o gardă militară de onoare. Dea
supra scenei stau scrise cuvintele che
mă?: de luptă : „Sub steagul Isr Lenin, 
sub conducerea Partidului Comunist — 
înainte, spre triumful comunismului!"

Adunarea solemnă comemorativă din Capitală
Alături de oamenii muncii din întreaga 

lume. oamenii muncii din tara noastră an 
comemorat împlinirea a trei decenii de când 
a încetat să bată inima marelui teoretician 
al marxismului, geniu al revoluției prole
tare. intemeietoml și conducătorul gloriosu
lui Pârlii Comunist al Uniunii Sovietice 
și al Statului Sovietic. Vladirnir llici Lenin.

Joi seara, in Capitală, la Teatru! de Operă 
și Balet a! R P R.. a avut ioc adunarea so
lemnă comemorativă organizată de Comitetul 
Orășenesc București a! P M.R și Comitetul 
Executiv al Sfatului Popular a! Capitalei cu 
prilejul împlinirii a 30 de ani dela moartea 
lui Lenin.

Tribuna era dominată de un mare portret 
a1 lui Lenin, străjuit de drapele roșii și tri
colore și înconjurat de flori. De o parte și 
de alta erau înscrise datele 1924 șl 1954.

La adunare au participat membri ai Co
mitetului Central al PMR, ai Guvernului și 
ai Prezidiului Marii Adunări Naționale, acti
viști de partid și de stat, activiști ai organi
zațiilor de masă, militari, oameni ai științei, 
artei și literaturii, stahanoviști și fruntași 
in producție.

La masa prezidiului au luat loc tovarășii: 
Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, I. Chi- 
șinevschi, Al Moghioroș, Miron Constanti- 
nescu, M. B. Mitin, membru al Academiei de 
Științe a U.R.S.S.; Chivu Stoica, general de 
armată E. Bodnăraș, C. Pâ-vulescu. D. Co- 
liu, acad prof dr. C I. Parhon, Al. Drăghlci, 
L. Răutu, Constanța Crăciun, Sorin Toma, L.

Oamenii muncii din țara noastră
In Capitală

cinstesc memoria marelui Lenin
I n țară

In ziua de 21 ianuarie, în cadrul unei a- 
dur.ări corr.e-norative. studenții Institutului 
de Științe Economice și Planificare „V. 1. 
Lenin* au cinstit memoria marelui condu
cător și învățător ai oamenilor muncii, co- 
rifeu al științei revoluției. Vladimir llici 
Lenin. Tov Constantin Găucă. secretarul 
organizației de partid din institut, a vortit 
despre „Nemuritoarea învățătură a lui Leiin 
luminează calea întregii omeniri in lupta 
pentru pace, democrație și socialism"

A urmat un program artistic, după care 
s’a prezentat fi;mu! „Văpaia cea mare".'

Pionierii din Capitală au ținut adunarea

La gospodăria colectivă din Livedea
Cu adâncă recunoștință pentru viața lu

minoasă ce și-o făuresc pe drumul luminat 
de învățătura leninistă au comemorat co
lectiviștii din comuna Livedea, regiunea Bu
curești, împlinirea a 30 de ani dela moartea 
lui Vladimir llici Lenin, genialul conducător 
al omenirii muncitoare.

învățăturile marelui Lenin care au deschis 
calea țărănimii muncitoare spre belșug și 
lumină au fost călăuza sigură a colectiviștilor 
din Livedea, din primele zile ale muncii in 
comun. In semn de recunoștință veșnică pen
tru matele învățător, ei au hotărit încă din 
ziua semnării actului de constituire, ca gos
podăria lor colectivă să poarte ‘ numele lui 
Vladimir llici Lenin Călăuziți de învățătura 
lui Lenin, colectiviștii din Livedea au cu
noscut nenumărate succese. Satul lor neîn
semnat de odinioară s'a schimbat mult. In 

Comemorarea a 30 de ani

Miercuri 20 ianuarie a.c. a avut loc in aula 
Filialei [ași a Academiei R P.R. comemorarea 
a 30 de ani dela moartea lut V. I. Lenin.

Tov. prof Jules Nițuleșcu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R , a vorbit desore 
„Genialul corifeu al științei — V. I. Lenin".

Comemorarea a 30 de am

Marți 19 ianuarie a.c. a avut loc în atria 
Universității din . Cluj comemorarea a 39 de 
ani dela moartea genialului corifeu al știin
ței — V. I. Lenin.

Acad. prof. Emil Petrovici, președintele Fi
lialei Cluj a Academiei R.P.R., a dezvoltat 
comunicarea: „Nemuritoarea învățătură a lui 
Lenin luminează calea Întregii omeniri in

In sală s'au adunat membri Comitetn- 
lui Central al Partidulu Gimun st al 
Uniunii Soi et e. Corn tetu’ui Mosăna 
al PCl’S, mm ștri. membr a- Prezi- 
dlor Sovetu'u Suprem al VR.S.S. și 
Sovietului Suprem al R S.F S R . Sovie
telor regional ș- orășenesc Masarea de 
deputat' ai oamen:!or muncii. membri ai 
Comitetului Central și Gxntetulu Mos
cova ale Kums>n»o'uiul. Prezidiului Gxi- 
silîului Centra! al S-ndxatelor din Uni
unea Sovietică, reprezentanți ai Arm. lei 
Sovietice, ce- ma> vech. membri de par
tid. mufvitnn. colhoznici. ere ma de «a- 
mă reprezentanți a: știinfri. culturii și 
arte'

Silutați cu căldură de asistentă, la ora 
18,50. iau loc în Prezidiu conducător

Rădăceanx M Mujic. Th Inrtădiescn. acad. 
I. Murguiescn. V. Mujat Stela Enescx acad. 
St. Vencnv. Din OeșJhL arh Pumpî' u Ma- 
eovei, s!ahinuvijtii Nvolae Militam. E era 
Chiș'x loniță Marin. Gan Gb'zela. Părvules- 
cu Avram și prețe-iinteW- gospodiriet agri
cole colective „Drumul lui Lenin* din co
muna Lhedea, regiunea București. GheO'ghe 
Tache.

Adunirea solemnă comemorativă a fost 
deschisă de tov D Coliu prim secretar al 
Comitetului Regional București al P.M R. 
Participanții la adunare au păstrat un minut 
<L> reculegere :n memoria lui V. I. Lenin.

Despre a 30-a comemorare a 'ui V. 1 Len'n 
a vorbit tov. C. Pârvulescu, membru al Bi
roului Politic al C C. al P.M R.

Participanții la adunare au ovaționat pen
tru marele Partid Comunist al Uniunii So- 
v'etice. pentru Uniunea Sovietică elibera- 
toare.pentru prietenia veșnică dintre poporul 
sovietic și poporul român, -pentru patria 
noastră scumpă care construiește socialismul 
sub steagul lui Lenin.

Adunarea solemnă comemo-ativă a adoptat 
în unanimitate textul une' telegrame de sa
lut adresată Comitetului Central al P.C.U.S. 
și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Tele
grama a fost citită de tov, A\. Mujic, secre
tar al C C S., vicepreședinte a! Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

La sfârșit participanții la adunare au in
tonat Internaționala. (Agerpres).

comemorativă închinată lui Lenin, la Pala
tul Pionierilor Tov. Grigore Daia, secretar 
a', comitetului regional București ai U.T.M.. 
a vorbit pionierilor despre viața și lupta 
lui V. I. Lenin. A rulat apoi filmul „Văpaia 
cea mare"

Adunări comemorative în cadrul cărora 
sa vorbit despre viața și opera lui Vladi
mir llici Lenin au avut loc și la uzinele 
„Steaua, Roșie", fabricile „Fraga", „13 Sep
tembrie". „Chirov", „N. Bălcescu", la Minis
terul Justiției, la Institutul de Construcții, 
Institutul Cantacuzino, etc.

(Agerpres).

acești ani, 25 familii de colectiviști și-au 
construit locuințe noi. in ,sat au apărut insti- 
t-jți' noi — cămin cultural înzestrat cu apa- 
■at de proiecție și aparat de radio, dispensar, 
grădiniță de 'copii. Din sat s’au ridicat doi 
agronomi și câțiva militari activi, iar alți 22 
de elevi studiază în școlile medii din Bucu- 
rești. Nenumărat! colectiviști au astăzi in 
gospodăriile personale 4.000 —6.000 kg. ce- 
-eale nritnite ca răsplată a muncii, depusă în 
g.isoodăria colectivă. Pentru . toate acestea, 
colectiviștii din Lțvedea rostesc întotdeauna 
cu adâncă dragoste numele marelui Lenin. 
Expunerea „30 de ani dela moartea lui V. I. 
Lenin" ținută în cadrul adunării comemorati
ve de tov. Toma Sărăcin, secretar al comitetu
lui de partid al raionului Brănești, a fost as
cultată cu mult interes de cei prezenți. La 
sfârșit a rulat filmul „Vladirnir llici Lenin”.

(Agerpres).

dela moartea lui V. I. Lenin
la Filiala lași a Academiei R, P, R,

La ședința comemorativă au participat 
membrii și membrii corespondenți ai Acade
miei R.P.R., colaboratori ai institutelor și 
colectivelor de cercetări, științifice ai Filialei 
Iași a Academiei R.P.R.. membri ai corpului 
didactic din invățământul superior, etc.

dela moartea lui V. 1. Lenin
la Filiala Cluj a Academiei R. P. R.

lupta pent'u pace, democrație șl socialism".
La ședința comemorativă au participat 

membri și membri corespondenți ai Acade
miei R.P.R., colaboratori ai institutelor și 
colectivelor de cercetări științifice ai Filialei 
Academiei R.P.R., membri ai corpului di
dactic din învățământul superior, etc.

Partidului și Guvernului: G. M Ma- 
-. K.'i. \_M. Molotov. N.S. Hrușciov. N A 
Bu'gan-n. L M. Kaganovici. A. I. 
MSuo ax AL Z Saburov. M. G. Pervuhin, 
N. M Șvernik, P. K. Ponomarenko.

Ședința solemnă de doliu a fost des- 
ch $3 de N. S Hrușciov. secretar al Co- 
- tetu ui Centra- ai Partidului Comunist 
a Uniu.T Sovietice. In scurta sa cuvân
tare introductivă el a vorbit despre mă
re- a deilur nemuritoare a’e lui Lenin,

>?*e Par.iJj! Gununist victorios creat 
de acestx care dure poporul sovietic la 
V <C < J Coi' t — I >il )U :UL

N S. Hrușciov a propus să se cinstea- 
s:â pr r'r'-jn moment de reculegere me- 
maria masă a marelui conducător și

Comitetului Central al P. C. U. S. 
Consiliului de Miniștri al U. P. Si S.

— muncii din Capitala Republicii Populare Române, întruniți în adunarea 
solemnă consacrată comemorării a 31) de ani dcî.i moartea celui mai mare geniu revo- 
1. - al omenirii muncitoare. Vladimir llici Lenin, trimit un fierbinte salut Comi
tetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Guvernului Uniunii Sovie
tice. care conduc poporul sovietic din victorie in victorie pe drumul trasat de Lenin.

Numele nemuritorului Lenin a pătruns adânc in inima și conștiința sutelor de 
milioane de oameni ai muncii din întreaga lume devenind steagul luptei pentru pace și 
libertatea popoarelor, pentru triumful socialismului și al comunismului. Genialele sale 
idei au străbătui dela un capăt la altul pământul, ele sunt farul strălucitor care luminează 
tuturor popoarelor drumul spre un viitor mai bun și mai fericit.

Geniu neîntrecut al gândirii și al practicii revoluționare, Lenin a făurit gloriosul 
Partid al Uniunii Sovietice și a pus bazele de granit ale primului stat socialist din 
lume. Mărețele idei ale leninismului au triumfat in U.R.S.S., in China populară, in 
țările de democrație populară care formează laolaltă invincibilul lagăr al socialismului, 
cea mai măreață cucerire a popoarelor. Victoria leninismului pe a patra parte a lumii 
dovedește popoarelor de pretutindeni că leninismul este singurul drum de eliberare 
de sub jugul imperialismului, singurul drum care duce la bunăstare, la pacea și prie
tenia intre popoare.

Poporul muncitor din Republica Populară Română cinstește cu nemărginită dra
goste și venerație numele iubit al lui Lenin. Uniunii Sovietice, făurite de Lenin, ii dato
răm eliberarea de sub jugul fascismului, ii datorăm ajutorul internaționalist frățesc pe 
care ni-T acordă in construirea socialismului. In munca și in lupta noastră ne călăuzim 
de experiența gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, creat de Lenin. Fideli
tatea de nezdruncinat față de leninism constituie chezășia Cea mai sigură a victoriei 
socialismului in patria noastră.

Astăzi, in ziua celei de a 30-a comemorări a morții Iui Lenin, oamenii muncii 
din patria noastră își exprimă hotărtrea de a lupta cu puteri sporite pentru construirea 
socialismului, pentru întărirea prieteniei veșnice dintre țara noastră și marea Uniune So
vietică, pentru întărirea lagărului socialist, pentru pace și prietenie intre popoare.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Român, poporul nostru pășește cu hotă- 
rîre înainte, pe drumul leninismului, cu convingerea fermă in victoria cauzei sale, in 
victoria leninismului in lumea întreagă.

Trăiască gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovietice și Comitetul său Central!
Trăiască Guvernul Uniunii Sovietice!
Trăiască marea Uniune Sovietică — patria leninismului, bastionul păcii și liber

tății popoarelor!
Trăiască prietenia șl frăția veșnică intre poporul român și marele popor sovietic!
Trăiască nemuritoarea învățătură a lui Marx-Lngels Lenin-Stalin 1

In semn de omagiu memoriei întemeieto
rului Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice și al Statului Sovietic, peste 600 de 
constructori de frunte ai hidrocentra
lei „V. I. Lenin" au participat joi seara la 
adunarea comemorativă ținută în, sala clu
bului central.

Evocând figura lui Lenin, Dumitru Bece- 
zt'țchi, secretar al comitetului regioifal de 
partid Bacău a adus apoi exemple din reali
zările constructorilor hidrocentra.ei câre lup
tă eu avânt sporit pentru traducerea in viață 
și in țara noastră a ideii leniniste a electri
ficări.

A urmat apoi un program artistic dat de 
corul hidrocentralei, membri ai cenaclului li
terar al hidrocentralei, precum și prezentarea 
piesei „Viață Nouă" de Miloslav Stehlic de 
către un gruip de actori ai Teatrului Național 
„1. L. Caragiale" din București.

★
Peste 1200 de oameni ai muncii din orașul 

Tg. Mureș au luat parte joi seara la adunarea 
comemorativă organizată în sala Palatului 
Cultural de comitetul de partid al Regiunii 
Autonome Maghiare cu prilejul '.împlinirii a 
30 de ani dela moartea lui V. 1. Lenin, genia
lul învățător al omenirii muncitoare, înteme
ietorul Partidului Comunist al Uniunii Sovie. 
tice și al Stalului Sovietic.

Despre viața și activitatea marelui Lenin 
a vorbit tov. Ludovic Csupor, prirrt secretar 
al comitetului de partid al Regiunii Autono
me Maghiare.

A fost prezentat apoi filmul „Generația în
vingătoare".

★
Sute de oțelari, îurnaliști, laminoriști și for

jai i de.a Combinatul Siderurgic „Gh. Gheor
ghiu-Dej", constructori dela Trustul IV «1 
l.C.S.H, țineri brigadieri și brigadiere au luat 
parte Joi seara la adunarea comemorativă 
organizată :in sala cinematografului „Maxim 
Gorchi" cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
dela moartea lui Vladimir llici Lenin.

A luat cuvântul tov. Ștefan Boureanu, 
prim secretar al comitetului raional de par
tid Hunedoara, care a vorbit despre viața și 
activitatea marelui Lenin.

Cei prezenți au vizionat apoi un film închi
nat vieții și activității lui V.I. Lenin.

★
In sala Teatrului Național din Cluj 

a avut loc joi seara adunarea come
morativă consacrată împlinirii a 30 de 
ani dela moartea lui V. I. Lenin, făurito
rul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
și al primului Stat Socialist din lume. Au 
participat membrii comitetului regional de 

învățător al oamenilor muncii din în
treaga lume, V 1 Lenin. Întreaga sală 
s’a ridicat in picioare.

Raportul despre comemorarea a 30 de 
ari: dela moartea lui V. I Lenin a fost 
-rezeiitat de P. N Pospelov, secretar al 

Comitetului Central al P C.U.S.
Cuvintele de salut in cinstea Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice și a mare
lui popor sovietic, în cinstea leninismu
lui, cu care P. N. Pospelov și-a încheiat 
raportul, au fost întâmpinate cu aplauze 
furtunoase și prelungite.

După aceasta, ședința solemnă de do
liu a fost declarată închisă. Ridicându-se 
in picioare, participanții la ședință au 
nt-inat imnul Partidului, „Internațio
nala".

partid, reprezentanți ai organlzațiilcr de 
masă, precum șt numeroși stahanoviști, frun
tași în producție, oameni ai științei, artei și 
culturii.

Despre comemorarea a 30 de ani dela 
moartea lui V I Lenin, tov. Alexandru Ba
logh, secretar a! comitetului regional de 
partid a vorbit în limba română și tov. A- 
dalbert Bagoși, secretar al comitetului de par
tid dela atelierele CFR „16 Februarie", in 
limba maghiară.

A urinat un program artistic prezentat Je 
artiștii teatrelor din localitate și alte forma
ții culturale sindicale din orașul Cluj.

■Sr
In sala cinematografului ,,Rodina" din Pto. 

eș;i a avut loc joi după amiază adunarea co
memorativă cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
dela moartea lui V. 1. Lenin. Au participat re
prezentanți ai corni’elelvr regional și orășe
nesc de partid, delegați ai organizațiilor de 
masă, oameni ai muncii, stahanoviș.i și frun
tași in producție din rafinăriile și uzinele o- 
rașului Ploești.

Despre „A 30-a comemorare a morții lui 
' V. I. Lenin" a vorbit tov. Dumitru Balalia, 
prim secretar al comitetului regional Ploești 
al P.M.R.

După conferință a urmat filmul „Lenin în 
octombrie".

★

Joi după amiază in sa'a „Șteîan Gheorghiu* 
din Galați, a avut loc adunarea comemorati
vă, organizată de comitetul orășenesc de par
tid, cu prilejul comemorării a 30 de ani dela 
moartea lui V. I. Lenin.

La această adunare, au participat membri 
ai comitetelor regional și orășenesc de par
tid, reprezentanți ai organizațiilor de masă, 
stahanoviști și fruntași în producție, oameni 
de cultură și artă. ,

Despre viața, și activitatea marelui condu
cător al omenirii muncitoare a vorbit tov. 
Francisc Martinaș, prim secretar al comitet 
tului regional Galați a| P.M.R.

La slârșit a fost prezentat filmul .Tovară
șul Sverdlov". *

Oamenii muncii din- orașul și raionul Va
tra Dornei au comemorat, tn ziua de 21 ia
nuarie împlinirea a 30 de ani dela moartea 
marelui geniu al omenirii muncitoare Vla
dimir llici Lenin.

Despre învățătura nemuritoare a marelui 
Lenin a vorbit tov. Gh. Cheptănaru, prim 
secretar al comitetului raional de partid. 
După conferință, echipa artistică a căminu
lui cultural „Tudor Vladimirescu" a pre
zentat un program artistic.
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Raportul prezentat de P. N. Pospelov la ședința solemnă de doliu dela Moscova
<

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 21 ianuarie, la ora 6,50 seara s’a des
chis la Teatrul Mare al U.R.S.S ședința so
lemnă de doliu a«Comitetului Central al 
Partidului Comunist «J Uniunii jSfțvietice';j-'. 
Comitetului MoscoxSa at P.G.U.Ș., iPiez-idito—i 
lui Sovietului Suprem al U R S.S. șl Prezi
diului Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., So
vietelor regional și orășenesc Moscova ale 
deputaților oamenilor muncii, Comitetului 
Centîal și Comitetului Moscova ale Com- 
somolului, Prezidiului Consiliului Central al

'rra'-w-rerrezerrtarrțrr-cTgantzațlrfor de pa rtrav ■ 
obștești și ai Armatei Sovietice, închinată 
comemorării a 30 de ani „dela moartea Jui 
Vladimir IlicJ Ușnin, „ J s.

P. N. Poșp-ejolv Jayfrw.nt^t raț ...
pre comemorarea a de ani dela moartea 
lui V. I. Lenin :

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie 
a constituit o vie confirmare a teoriei leni
niste a revoluției Proletariatul din Rusia, în 
alianță cu țărănimea revoluționară, în 
a'iajiță cu popoarele înainte asugrite, a să- 

'„vârșjlt, sabegenbila Conducere a lui Lenln și 
ja pjrtid j-luf leniniști oi faptă istorică de uria

șă însemnătate, el, primul, a rupt frontul im
perialismului mondial, a instaurat dictatura 
proletariatului, a deschis o eră nouă în is
toria mondială era triumfului socialismului.

A fost nevoie de întreaga măreție a ge
niului revoluționar al lui Lenin, de uriașul e- 
roisin și fermitateapartidujui leninist, de gi- 

- g.-î.nrt'-bi ’avăn; ăP-enĂ-giePreeveliițlohăre a 
maselor populare din Rusia, pentru a răsturna 
puterea imperialismului în Rusia și a scoa
te tara din războiiTt Imperialist.

tuturor oamenilor de pe globul pământesc 
care luptă pentru preîntâmpinarea unui nou 
război mondial, pentru o pace trainică și 
îndelungată.

II

Tovarăși!

crÂiCdțl, tjenjrf a dat pester
IOV ., 'ftte rhp'ft^vici Pinari .-5 nmUfarintnî

S’au împlinit 30 .de ani dela .încetarea din 
viață a lui .Vladirjijr Ilici Lenin — geniul 
Tdvoluției, făuritorul Partidului Comunist ai 
Uniunii Sovietice, întemeietorul Statului So- 

Socialist," marele- conducător și' ihvă-’’vietlc .... . , ____  . ,. .
tător al oamenilor muncii din întreaga 
lume;

De 
pbporul sovietic, pe calea justă, ar,ătală 

.de. Lenin.. Nemuritoarele Mei ale .leninismu
lui luminează calea luptei oamenilor 
muncii din Uniunea . Sovietică pentru con- 
struifea societății comuniste, exercită o pu
ternică influența asflpra întregului mers al 
istoriei mondiale, însuflețesc pe oamenii 
muncii din întreaga lume Ia lupta împotriva 
jugului capitalist, . pentru construirea unei 
vieți noi, libere, pentru pace șl prietenie in
tre popoare.

După încetarea din viață e lui Lenin, Par
tidul Comunist, crescut de Lenin, sub condu
cerea Comitetului său Central în frunte cu 
I. V Stalin, marele continuator al operei Jui 
V.I. Lenin, a apărat cu succes leninismul Im. 
potriva tuturor atacțurtlcir .dușmanilor socialis
mului șl a asigurat construirea în țara noas
tră a primei socjetăți țocialiste din lume. Ori
cât ar încerca..forțele Reacționare a'.e imperia-.' 
llsmului să întoarcă Înapoi sau să țină in loc. 
mersul istorjeî, isforia ...merge înainte, .potri
vit legilor obiective ale desvoltări! istorice 
și .învățăturii veșnic vib și atotbijuitoăre a 
marristn-Ieni-nismului care oglindește-aceste- 
legi.
' An de an cresc' și se întăresc forțele 
păcii, democrației și Socialismului, este con
firmată tot mai evident șl mai convingător 
măreția previziunii revoluționare științifice a 
Ini Lenin, sunt confirmate legî'e desvoltării 
societății contemporane, descoperite de el.

vr;-., ol---.-;. >
30 de enl Partidul Comunist conduce

I

A)erx â. descoperit legea economică a des- 
v’cltăfii Sbciet'Șfij burgheze, a cercetat rela- 
țiîf^/e priiducțje ale șocjetății canîtaliste în 
șra.rfțiâ, desydltafea și" declinul lor, a dove- 
Oif ‘ îrf" rhM Ștfîhțîiic îhevitabilitatea prăbu
șiri! capitalismului și a .transformării revo- 
hifioÂ^i%‘£'*'4Wfet8i5i ’«âftitaliste în societate 
foeblîștf”’*' ’- ;'•’!*<
"ț In condițiile nhîi epoci Istorice, cân t ca
pitalismul a ‘intrat în stadiul să i cel mai 
înalt, stadiul Imperialismului, când s'a Ins
taurat dominația monopolurilor. Lenin a fă
cut o genială andiză științifică a esenței 
economice sî politice a imperialismului, ca 
ultim stadiu al capitalismului. Lemn a 
descoperit legea desycltăr',1 economice șl 
poipice inegale a capitalismului în epoca 
imperialismului șl posibili*atea re decurge 
de aîci a victoriei socialismului la înce
put tn câteva țări sau chiar într’o singură 
țâră, luată aparte

Esenia economică a> imperialismului, po
trivit definiției lui Lenin, constă in faptul că 
liberei concuren’e ti ia locul monopolul, 

■th're rșî tf^tj^^rfsia atât tn trusturi, 
sindicate, cât și" fn afotputernteia băncilor 
gigantice, tn cucerirea s| acapararea surse
lor de materii prime. „Monopolul economic— 
iată esențialul** afirmș Lenin Monopolului 
economic ii este - -țjroprle tendința <spre ■ 
profit maxim, snre nrofi'1 înalt, de monopol: 
Aceste Ind’cații clasice ale lui Lentn tn esen
ță scot la iveală principiile de bază-a'e lesil 
economice fundamentale a imperialismului

In suprast'țuctura politică a capitalismu
lui monopolist, Lenîri co.ns-iiera caracteris
tică cotitura dela democrație la reacțiunea 
politică, el ară*a că monopolului capita'ist T 

r corespunde Înăsprirea reactlunii șl In politi
ca externă șl in cea itftern'ă. îoăsor-irea asu
pririi naționale, tendința Imperialismului de 
a încălca Independență politică, națională a 
altor națiuni șl--state, - hints pentru reîmpăr
țirea lumii între puterile capitaliste.

înăsprirea jugului imperialist al monopo
lurilor provoacă Iriișnstficarea împotrivirii 
clasei, muncitoare: și a popoarelor, asuprite 
din colonii șl semicolonii, intensificarea îm
potrivirii acelor popoare a căror independen
ta națională și suveranitate națională su.nt 
călcate In picioare de Imperialism.

Această creștere a împotrivirii popoarelor 
față de polițicâ Imperialistă, față de asupri
rea imperialistă, constltue punctul vulnera
bil aLimperialisrnirtuj. Faptele și evenimen
tele din ultimii ani arată în mod convingă
torcă goana - monopolurilor capitaliste după 
profituri maxime, care creiază contradicții de 
nerezolvat în comerțul de pe piața mondia
lă- capitalistă, și politica de înăbușire a in
dependenței naționale a altor țări, care pro
voacă Împotrivirea ftrească a popoarelor, a- 
dâncesc criza generală ' a întregului sistem 
capitalist. ' ' ■ ' ■

Pe baza analizei critice a Unul uriaș ma- 
’ terlal faptic, pe baza , generalizării teore

tice a ceeace a adus popoarelor primul război 
mondial, Lenin a demonstrat în mori știln- 
’țific că capitalismul, care până la sfârșitul 
secolului al XlX-lea s’a dezvoltat pe o linie 
ascendentă, în. .epoca imperialismului s’a 
transformat în capitalism parazitar, muri- 

-bund, care împinge omenirea în prăpastia 
unor noi și noi războaie sângeroase și ca
tastrofe economice.

In lucrările sale, Lenin a subliniat în re
petate rânduri că oamțnti politici burghezi 
iiu sunt Iri stare să înțeleagă consecințele șl 
rezultatele extrem <je importante’ ale războaie- 
’îor Imperialiste. Consecințele războiului des
chid cu o repeziciune necunoscută până acum, 
ochii a milioane Și zecl de milioane de oa
meni asupriți, etriviți, înșelați, prostiți de 
burghezie.

lcaț> 'P6“ nieYișțvici <țar'6 fipan că p'rolefariatul 
constitue o minoritate a populației Rusiei șl 
că el, chipurile, „nu este copt** pentru so
cialism ; partidul a condus cu curaj și fer
mitate Clasa muncitoare și pe aliatul ei re
voluționar — țărănimea muncitoare, la răs
turnarea puterii imperialismului, aducându-le 
la victoria Revoluției Socia.lste în Octom
brie .1917.

Lenin a prezis cu clarviziune că. In ultima 
instanță, însuși capitalismuL contradicțiile 
crescânde ale imperialismului, învață și 
educă pentru luptă majoritatea populației glo
bului pământesc, că această majoritate a 
populației gxibuiui este atrasă cu o repezi
ciune neobișnuită în Supta pentru eliberarea 
sa. Lenln nu avea nicio umbră de îndoială 
că victoria definitivă a socialismului este pe 
deplin și in mod cert asigurată.

întregul mers al istoriei a confirmat și 
confirmă previziunea științifică a lui Le.nin. 
Creând pe cale revoluțipnară premizele pen
tru creșterea rapidă a forțelor de producte, 
poporul sovietic sub conducerea partidului 
leninist a construit societatea svcialis-ă In 
țara noastră, a zdrcblt fascismul hitler:?- și 
militarismul japonez. Ca urmare a înfrân
gerii fascismului german și militarismului 
japonez în cel de al doilea război mondial 
sjau desprins din sistemul imperialist o serie 
d.e țări, din Europa, s’a desprins marea Re
publică Populară Chineză, s'a format puter
nicul lagăr al păc:i, democrație’ ș: socia
lismului. ■ . ..

După terminarea războiului civil și a in- 
ier'vențieV*. LeD’n arata că tara noastră și-a 
cucerit posibilitatea unei întregi perioade de 
coșxistețită . pașnică cu statele capitaliste. 
Totodată, Iert in atrăgea atenția că impe
rialiștii- nu vor renunța le uneltirile lor și 
că de aceee trebue-să întărim necontenit a- 
părarea patriei noastre socialiste.

Lenin .sublinia dorința permanentă a Gu
vernului .Sovietic de a stabili relații diplo
matice și comerciale normale cu țările capi
taliste, incluși*, cu Statele Unite ale Arre- 
ricil

In cunoscutul 
corespondentului 
sunt bazele păcii 
clarat în 1920 :

„Capitaliștii americani să ne lase în race. 
Noi !i vom lăsă In pace. Suntem chiar gata sâ 
le nlă:1m cu aur pentru mașinile, une'tele. etc. 
utile transporturilor și producției. Și nu nu
mai cu aur, ci și cu materii prime *. (Opere 
vnL 30. pag. 340)

Lenin s’a pronunțat tn repetate rânduri 
pentru Stabilirea unor rrfațb de prietenie cu 
Anglia și Frahță in interviewul acordat co
respondentului ziarului englez „Manchester 
Guardian* în 1922, în legătură cu problema 
perspectivelor colaborării Rusiei Sovietice 
cu Anglia și Franța, Lenin a arătat: Con
siderăm <ă relații pe deplin prietenești cu 
cele două’ puteri sunt întru totul posibile și 
ele constitue țelul nostru Suntem de pă
rere că interesele Angliei șl Franței înțe
lese în mod just vor acționa șl ele în aceas
tă direcție**. (Opere voi. 33 pag. 346).

Aceste declarații ale lui Lenin demască 
născocirile calomnioase ale dușmanilor noș
tri din lagărul imperialismului despre „ne- 
dorința** Guvernului Sovietic <Je a stabili re
lații normale cu țările capitaliste

Lenln considera de o importanță deosebită 
refațiile comerciale ale statului sovietic cu 
țările burgheze, ca unul din factorii foarte 
importanți de natură să contribue la coexis
tența pașnică îndelungată a celor două sis- 

. irăta. că greutâți'e - econom ce 
vor sili în- mod inevitabil țările capitaliste 
să pășească pe calea legăturilor comerciale 
cu Rusia Sovietică

„Există o forță, sp-unee Lenin, mal mare 
decât dorința, voința șl hotăririle oricăruia 
din guvernele sau clasele dușmane; această 
forță o constitue relațiile economice mon- 
diile generale — care le silesc sâ pășeas
că pe această cate e legăturilor cu noi**. 
(Opere voi 33, pag. 129)

Partidul Comunist șl Guvernul Sovietic 
întotdeauna s’au călăuzit și se călăuzesc 
după indicațiile marelui nostru învățător 
Lenin asupra posibilității coexistenței pașni
ce îndelungate a țării noastre cu țările capi
taliste. Indicațiile Iui Lenln asupra posibili
tății coexistenței mdelrngate și a întrecerii 
economice pașnice intre cele două sisteme— 
socialist șl capitalist — constitue baza prin
cipială a luptei consecvente dusă de Guver
nul Sovietic pentru o pace trainică șt în
delungată, pentru slăbirea încordării inter
naționale Guvernul Sovietic face tot ce 
trebue pentru reglementarea pașnică a 
tuturor problemelor nerezolvate.

Lupta neîncetată a Guvernului Sovietic 
pentru o pace îndelungată șl trainică, ren- 
tru întărirea securității internaționale, se 
bucură de sprijinul și simpatia întregii o- 
meniri progresiste. Puternica mișcare orga
nizată pentru pace, care se desfășoară în 
prezent în toate țările, confirmă deosebit de 
grăitor cuvintele lui Lenin că „politica noas
tră de phee este aprobată de majoritatea co
vârșitoare a populației globului** (Opere, 
voi 30, pag 365).

Leninismul este steagul luptei întregit o- 
meniri progresiste împotriva imperialismu- 

: lui, pentru pace, pentru prietenie între po
poarele tuturor țărilor, pentru

■ minos al tuturor popoarelor.
i forța revoluționară a ideilor
• nouă, ca ș: oamenilor muncii

lume, o bază de granit pentru mabllizarea
■ la timp a maselor în interesul luptei neîn- 
i duplecate împotriva forțelbr agresiunii și im

perialismului, pentru o pace trainică șl echl-
• tahllă pentru toate popoarele, mari șl mici.

Partidul Comunist consideră ca o datorie 
, sfântă a sa întărirea continuă a lagărului
■ păcii, democrației și socialismului, activita

tea energică intensă pentru asigurarea păcii 
în întreaga lume, sprijinirea înflăcărată a

său răspuns la tntrebarea 
unui ziar american, care 
cu America, Le.rin a ne

Lenin a fundamentat teoretic posibilitatea 
victoriei socialismului la început într’o sin
gură țară. Construirea socialismului în 
U.R.S.S este rezultatul îndeplinirii înțelep
telor porunci ale lui Lenin, bilanțul măreț 
al giganticei activități organizatoare și în
drumătoare a ..Partidului Conwnist al Uni- 

’ unii Sovietice, "rodul muncii însuflețite, eroi- 
ce, creatoare, a muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor.

In nemuritoarele .-opere ale lui Lenin au 
host date indicațiile teoretice principiale fun
damentale cu privire la construirea socie
tății comuniste in țara noastră, cu privire la 
căile trecerii treptate dela socialism la co
munism. adică dela stăpânirea în comun a 
mijloacelor de producție și repartiția produ
selor in raport cu munca fiecăruia la înfăp
tuirea principiului comunist „dela fiecare 
după capacități, fiecăruia după nevoi**.

Cea mai importantă și hotăritoare condiție 
pentru transformarea treptată a societății so
cialiste in societate comunistă, Lenin o 
vedea în dezvoltarea prin toate mijloacele 
a forțelor de producție ale societății socia
liste. in perfecționarea neîntreruptă a bazei 
tehnico-ma.eriale a socialismului, in creșterea 
productivității muncii, in crearea unui 
belșug de produse alimentare și -de obiecte 
de consum popular. Încă In 1902 In proiectul 
de program al partidului. Lentn formate 
drept țel principal al revoluției sociale sar
cina „asigură: ii deplinei buneistări și a dez
voltării libere ș: multilaterale* a tuturor 
membrilor societății socialiste.

Din primele zile ale Revoluției din Oc
tombrie, Lenin acorda toarte mare atenție 
problemei dezvoltării forțelor de producție 
ale tării noastre.

In aprilie 1918, Lenin întocmește „Schița 
de plan al lucrărilor tehnico-științifice* în 
care sunt trasate Academiei de Științe o 
serie de sarcini importante în legătură cu 
studierea și cercetarea sistematică a forțe
lor productive naturale ale Rusiei. Printre 
alte indicații leniniste, acest d cumenț cu
prinde și următoarele:

„Acordarea unei atenții deosebite electri
ficării industriei și transporturilor și folosirii 
energiei electrice în agricultură. Folosirea 
combustibililor care nu sunt de prima cali
tate (turbă, cărbune de calitate inferioară) 
spre a obține energie electrică cu minimum 
de cheltuieli la extracția și transportul car
buranților. Forțe hidraulice și motoare eo
liene în general și cu aplicare in agricul
tură*. (Opere voi 27, pag. 288—289).

In articolul .Sarcina principală a zilelor 
noastre* (1918) Lenin scria:

„Noi avem tot ce ne trebue. și bogății na
turale și rezerve de forțe umane și minunatul 
avânt pe care marea revoluție l-a imprimat 
acțiunii creatoare a poporului, penîru a 
făuri o Rusie cu adevărat puternică și îm
belșugată*. (Opere, voi. 27, pag. 134—135) 

Cu 30 de ani în u'mă, țara noastră făcea 
abea primii pași în domeniul Industriali
zării, în domeniul lichidării «tării de înapo
iere tehnică — moștenire a trecutului, stare 
de inap here agravată de pustiirile prici
nuite de către intervenționiști

Le.nin considera că sal.area țării noastre 
depinde de faptul dacă vom izbuti să dez
voltăm industria noastră grea înainte de a se 
produce o nouă agresiune a puterilor tmpe- 
rialirte împotriva țării noastre.

Această poruncă extrem de 
lui Lenin a fost îndeplinită 
Partidul nostru și de întregul 
tic. Patria noastră socialistă dispune in pre
zent de o industrie grea multilateral dez
voltată, de o puternică bază pentru apă
rarea țării și dezvoltarea întregii economii 
naționale, tn cei 28 de ani care au trecut 
dela cel de al XlV-lea Congres al Partidului, 
producția industrială a crescut în U R.S.S. 
de 29 de ori, și anume producția oțelului 
a crescut de 21 de ori, a cărbunelui — de 
19 ori, iar producția de energie electrică a 
sporit de 45 de Ori Intr’un ritm și mai 
rapid a crescut proiucția industriei con
structoare de mașini și a industriei chimice.

In prezent avem în mâjnile noastre o 
sursă și mai puternică de energie decât e- 
lectricitatea Oamenii de știință sovietici 
lucrează cu succes in vederea folosirii colo
salelor posibilități de întrebuințare a ener
giei atomice pentru construirea comunismu
lui, pentru binele omenirii, iar nu pentru sub
jugarea și exterminarea popoarelor, nu pentru 
distrugerea civilizației mondiale. Incontesta
bila forță tehnică și economică a Uniunii So
vietice, realizările ei in domeniul 
tehnicii trezesc la realitate 
văduitori zeloși ai unei așa 
împotriva Uniunii Sovietice 
democrație populară

Congresul al XlX-lea al 
murii st al Uniunii Sovietice 
măreț al luptei și victoriilor poporului so
vietic și a trasat programul mersului continuu 
înainte al țări noastre. înfăptuirea cu succes 
a politici partidului de industrializare a țării 
a pregătit condițiile necesare pentru un 
avânt vertiginos al agriculturii țării și pentru 
lărgirea producției industriei ușoare și ali
mentare. Acum, când a fost creată șt conti
nuă să se dezvolte puternica bază a indus
triei grele, când au fost lichidate distru
gerile pricinuite de invazia germano-fascistă 
industriei grele, acum, oe-itru prima oară 
in anii Puterii Sovietice, s’a crea*, posibili
tatea obiectivă pentru dezvoltarea în ritm 
forțat a industriei ușoare, a producției obiec
telor de consum popular. In-hotăririle celei 
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Partidul Comunist și Guvernul Sovietic 
au pornit lupta pentru un avânt vertiginos 
al agriculturii, pentru dezvoltarea accelerată 
a industriei ușoare șl alimentare, astle! în
cât în următorii 2—3 ani să fie satisfăcute 
din belșug nevoile crescânde ale populației 
țării noastre în produse 
furi de consum popular.

Rezolvarea practică 
conștitue în prezent o

alimentare și măr-

a acestor sarcini 
foarte Importantă

parte integrantă a programului construcției 
comuniste. Succesele noastre în construirea, 
comunismului au nu numai o însemnătate 
internă, ci și o mare însemnătate interna
țională.

Nu demult, tn presa, burgheză americană 
au apărut semnele unei neliniști în legătură 
cu programul Uniunii Sovietice care prevede 
lărgirea producției mărfurilor, de consum, au 
fost exprimate păreri că țările Europei occi
dentale trebue să se ia la întrecere cu 
Uniunea Sovietică, după cum se exprimă 
ziarul american ’„Journal of Commerce** — 
„in această cursă a ridicării nivelului de 
trai". Să ni se permită întrebarea: este oare 
ceva rău dacă in locul cursei înarmărilor, 
care se desfășoară în țările capitaliste, va 
Incegg o întrecere economică pașnică pentru 
ridicarea nivelului de trai? Oare muncitorii 
se vor ooune aceste: „curse a ridicării nive
lului de trai ?**

Revista americană „Reporter", examinând 
perspectivele dezvoltări mondiale pe urmă
torii 20 de ani și comparând ritmul înalt de 
dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. 
ca stagnarea economică și putrefacția din 
țările capitaliste. vede „prîmejd a" din par
tea Uniunii Sovietice nu in aceea că Uniu
nea Sovietică va ataca pe cineva, ci în fap
tul că — scrie revista — „Rusia er putea 
folos: o parte a industriei sale mărite pentru 
producția de mărfuri de consum. în scopul 
dezechilibrării Europei occidentale numai 
prin atracția pe care ar constitui-o exemplul 
său".

Ideologii imperialismului înțeleg că fieca'e 
nou succes al nostru in construirea comunis
mului. în ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii, va exercita o uriașă influență 
«surra minților și mimil-r popoarelor din 
țările capitaliste ș! coloniale.

Lenin vedea principiul suprem a! d’cta- 
turii proletariatului în alianța trainică, de 
nezdruncinat, dintre clasa muncitoare și ță
rănime, ei cerea ca această alianță să fie 
sprijinită prin toate mijloacele pentru ca clasa 
muncitoare să poată păstra rolul conducător 
și puterea de stat Ideea leninistă a alian
ței dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncttoare este unul dintre cele mai impor
tante principii ale teoriei leniniste a revolu
ției proletare.

Part:dul consideră ca una dintre datoriile 
sale primordiale să întărească neîncetat a- 
Ilanța dintre clasa muncitoare șl țărănime — 
temelia puterii patriei noastre. Traducerea per. 
manentă in viață a marelui principiu leninis* 
al alianței trainice dintre clasa muncitoare șl 
țărănimea muncitoare are o importanță excep
țională pentru construirea comunismului. In- 
d-rplinirea cu succes a mărețe’or sarcini tra
sate de P'enar? din septembrie a Comitetu
lui Central al Partidului va contribui la în
tărirea continuă a alianței dintre clasa mun- 
dtoare si țărănimea colhoznică.

Măsurile practice luate în ultimul timp 
de partid și guvern sporesc cointeresarea 
economică a țărănimii colhoznice in dezvol
tarea unor asemenea ramuri ale agriculturii 
cum sunt creșterea animalelor, legumicultura, 
producția cartofilor. Aici, partidul șl 
guvernul pornesc dela indicațiile principiale 
leniniste. Drept unu! din principiile funda
mentale ale gospodări.................
formulat pi' 
Lentn ne-a 
de oameni pot f: el 
lui _ numai _ 
la re. născut de Marea Revoluție, 
bina cu principiul cnînteresă: 
nteresu' personal și calculul economic.

Lenin subl'nîa cu o forță deosebită că este 
necesară îmbinarea intereselor personale cu 
interesele întregii societăți, cu interesele sta
tului, și subordonarea intereselor personale in
tereselor 
această 
partidul 
ci etatea

Lenin
tuni și a prieteniei popoarelor, pe baza că
reia s’a dezvoltat și s'a consolidat statul so
vietic multinațional.:

Proprietatea capitalistă privată, relațiile de 
producț'e capitaliste dezbină popoarele, na
țiunile și creează între ele relații de antago
nism, asuprire și ’inegalitate. Proprietatea so
cialistă și relați’le de producție socialiste, 
care se dezvoltă pe baza acestei proprietăți, 
unesc st-âns popoarele, națiunile pe baza 
prieteniei frățești, a colaborării și ajutorului 
reciproc.

Măreața ideologie a egalității în drepturi 
și a prieteniei popoarelor, care se înfăptuește 
în Uniunea Sovietică deschide noi perspec
tive dezvoltării istorico-mondiale a omenirii, 
exercită o puternică și irezistibilă înrâurire 
asupra conștiinței popoarelor din lumea în
treagă.

Partidul comunist a unit toate popoarele 
țării noastre într’o singură familie frățească, 
marea Uniune a Republicilor Sovietice So
cialiste. Prietenia popoarelor U R.S.S. consti
tue una din cele mai Importante temelii ale 
puternicului nostru stal socialist multinațio
nal. Popoarele țării noastre, in colaborare fră
țească. au biruit înapoierea de veacuri eco
nomică ș: cultura'ă. au realizat un avânt ne
maiîntâlnit al economiei naționale și înflo
rirea culturii națională in formă și sociapstă 
tn conținut. Acesta este rezultatul politcii 
naționale leniniste dusă cu consecvență de 
partidul nostru

Pentru Întărirea prieteniei de nezdrunci
nat între popoarele Uniunii Sovietice s’a 
străduit neobosit Stalin, tovarășul de luptă 
și continuatorul operli lut Lenin; întărirea 
prieteniei intre popoare formează obiectul 
preocupării permanente a Comitetului Cen
tra: al Partidului,

Toate popoarele din țara noastră sărbăto
resc în aceste zile evenimentul istoric de 
seamă — împlinirea a 300 de ani dela re
unirea Ucrainei cu Rusia. Popoarele rus șl 
ucrainian, în strânsă colaborare, împreună 
cu toate popoarele țârii noastre, construesc 
mărețul edificiu al comunismului. Prietenia 
popoarelor crește șl se Întărește. Partidul 
nostru, înfăptuind consecvent politica națio
nală Teninist-staiinistă, nu 
mânui să zdruncine sau să slăbească legă
turile marii prietenii de 
popoarele Uniunii Sovietice.

Lenin a prevăzut că în procesul trecerii 
treptate spre faza superioară a comunismului, 
va crește conștiința comunistă a oamenilor. 
In cultivarea conștiinței comuniste, în edu
carea unor oameni noi, pentru care munca

transforme în prima necesitate vitală 
Lenin una din condițiile fundamen-

să se 
vedea 
tale ale trecerii la comunism.
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socialîste. Lenin a 
incjpiui cointeresării materiale, 
învă’at că zeci și zeci de milioane 
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Lenin este făuritorul partidului marxist de 
tip nou, partidul leninismului, care s’a do
vedit capabil să conducă proletariatul 
la cucerirea puterii, a dus poporul nostru la 
victoria socialismului și conduce acum cu 
succes construirea comunismului, pășește in 
avantgarda mișcării internaționale revoluțio
nare și de eliberare. Lenin a el abb rat bazele 
Ideologice, organizatorice, tactice șl teore
tice ale partidului marxist revoluționar, a 
crescut cu grijă cadrele partidului care au să
vârșit trei revoluții. Lenin a creat o învăță
tură unitară și închegată despre partid.

Lenin vedea în partid avantgarda con
știentă, de luptă, a clasei muncitoare, pe 
conducătorul șl învățătorul oamenilor muncii 
în lupta împotriva forțelor lumii vechi, peu- 
tru transformarea revoluționară, socialistă, a 
societății, vedea in partid forța conducă
toare și îndrumătoare a dictaturii proletaria
tului. In 1917, când partidul pregătea clasa 
muncitoare in vederea luptelor hot’ărîtoare 
pentru revoluția socialistă, Lenin scria ins
pirat derrre înalta menire șl rolul conducător 
al Partidului Comuni: 
el; în el vedem înțelepciunea, 
conștiința epocii 
peg- 239).

Fără un partid 
care să se bucuri 
citoare și a maselor muncitoare r.eproletare, 
dictatu'a proletariatului nu s’ar fi putut 
menține nici câteva luni, — a arătat Lenki. 
Lenin ne-a învățat că cea mai importantă 
condiție a succesului în lupta partidului pen
tru cauza clasei muncitoare, pentru cauza so
cialismului și a comunismului, este unitatea 
și coeziunea partidului, disciplina de fier 
a rândurilor partidului, bazată pe un înalt 
nivel ideologic, pe conștiința comuniștilor, 
pe devotamentul lor față de cauza revolu
ției. înțelegerea legilor științifice obiective 
ale dezvoltării societății, descoperite de 
Marx și Lentn, ne întărește încrederea in 
faptul că cauza noastră, cauza comunismului, 
este de neînvins.

Prin întreaga sa activitate istorică de o 
jumătate de secol, Partidul Comunist și-a 
câștigat încrederea deplină a poporului. Oa
menii muncii fără de partid văd în Partidul 
Comunist pe conducătorul lor credincios și 
de nă iejde, pe apărătorul dârz al intereselor 
fundamentale ale poporului. Partidul Comu
nist dezvoltă ș> întărește legăturile sale cu 
masele largi populare. In strânsă unire cu 
poporul, partidul se pregătește în vederea 
apropiatelor alegeri pentru Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. Nu încape îndoială că popoarele 
Uniunii Sovietice vor sprijini unanim pe 
candidați! b ocului comuniștilor și al celor 
fără de partid.

In învățătura leninistă despre partid, unul 
dintre principiile cele mai importante ale par- 
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1 de fier șl călit fn luptă, 
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Udului este principiul conducerii 
încă io ani' dinainte de revoluție, 
Central al partidului era denumit 
colectiv de conducători, păzitorul 
prețul principiilor partidului.

„Comitetul Central păzește în ____ ___
dintre două congrese principiile PARTIDU
LUI și le interpretează" — a arătat Lenin.

Lenin a stăruit întotdeauna asupra 
pectârii normelor riguroase a'.e vieții 
oartid, prevăzute de Statutul Partidului.

Experiența colectivă și înțelepc unea co
lectivă a Comitetului Central, care se 
zează pe temelia științifică a teoriei marxist- 
leniniste ș pe larga inițiativă a cadrelor 
conducătoare, pe energia creatoare și pe 
spiritul de Inițiativă al maselor populare, asi
gură o conducere justă a partidului și a țării.

In vădită contradicție cu principiul condu
cerii colective, se află cultul personalității, 
străin marxismului.

Cultul personalității duce la diminuarea ro
lului Partidului, a centrului său conducător, 
la micșorarea activității creatoare a orga
nizațiilor de partid și a poporului sovietic 
ș- nu are nimic comun cu concepția marxist- 
leninlștă despre înalta importanță a activi- 

conducători'.or vieții

intervalul

res- 
de

ba-

tații îndrumătoare a 
politice și de stat.

In activitatea sa, Parfdul Comunist se 
călăuzește după Indicațiile lui Lenin și 
Stalin că nu trebue cocoloșite greșelile și 
lipsurile în muncă, că trebue critcate cu 
hotărîre lipsurile în activitatea noastră de 
partid, de stat și economică, pentru a le 
înlătura la timp și a obține mereu un nou 
avânt al întregii noastre munci. Numa> un 
partid puternic și viguros care se bizue pe 
încrederea și sprijinul poporului poate să 
scoată la iveală cu atâta curaj și atât de des
chis lipsurile în scopul înlăturării lor cât mai 
grabnice, așa cum face Partidul nostru Co
munist.

Marele Partid Comunist este puternic prin 
unitatea sa de monolit, prin coeziunea Ideo
logică și organizatorică a rândurilor sale, 
pr n fidelitatea sa față de leninism, prin le
gătura indestructibilă cu poporul. întregul 
partid a aprobat tn unanimitate hotăririle 
Plenarelor din iulie și septembrie ale Co
mitetului Central. Organizațiile de partid din 
întreaga țară, credincioase steagului leni
nist, au demonstrat măreața lor coeziune în 
jurul Comitetului Central al Partidului, co
lectiv Înțelept și cu autoritate, de conducători, 
discipoli și tovarăși de luptă al lui Lenin 
ș- Stalin, care duc Partidul nostru și țara 
pe calea leninistă spre noi victorii.

★

Tovarăși !

De 50 de ani pășește Partidul nostru în 
avantgarda luptei de Importanță istorico- 
mondială pentru transformarea revoluționară 
a societății omenești..

In această jumătate de secol, eroicul nos
tru partid s'a transformat dintr'un „mic 
grăunte**, așa cum s’a exprimat în mod 
plastic Lenin, într’o măreață forță condu
cătoare a poporului sovietic, numărând în 
rândurile sale aproximativ 7 milioane de 
comuniști.

Credincios învățăturii leniniste, bizuin- 
du-se pe sprijmul unanim al întregului po
por sovietic, Partidul Comunist rezolvă cu 
fermitate și siguranță giganticele sarcini 
ale construcției comuniste, duce o luptă ne
obosită pentru o pace trainică șl îndelungată.

Trăiască gloriosul nostru Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice 1

Trăiască marele popor sovietic 1
Trăiască leninismul 1

tayl central „V. I. LemrV* 
din Moscova

MOSCOVA 21 (Agerpres).— TASS trans
mite: Muzeul central „V. I. Lenin" din Mos
cova, srtuat în apropiere de Piața Roșie, este 
un monument minunat închinat memoriei 
organizatorului Partidului Comunist și al 
Statului Sovietic.

In prezent, când întreaga țară comemorea
ză 30 de ani dela moartea Iul Lemn, nu
mărul celor care vizitează muzeul este deo
sebit de mare. Cele peste 7.C00 rle obiecte 
expuse în muzeu ilustrează viața și activita
tea marelui om, sub a cărui conducere 
popoarele Rusiei și-au unit forțele, au creat 
primul stat socialist din lume șl -construiesc 
în prezent familia prietenească multinațio
nală — societatea comunistă. In 22 <ie săli 
sunt expuse manuscrisele și cărțile lui V. 1. 
Lenin și l. V. Stălîn (printre care numeroa
se ediții toarte rare), documente, fotografii, 
opere de artă.

Forța ideilor leniniste
Documentele muzeului zugrăvesc în toată 

măreția sa figura lui Vladimir Illcl Lenln, 
arată forța atotbiruitoare â ideilor leniniste, 
începutul activității revoluționare a lui Lenin, 
lupta sa pasionata împotriva dușmanilor mar
xismului din Rusia — narodnicii și economiș
tii, — activitatea mare și intensă a lui Vla
dimir Ilici în vederea creării „Uniunii de 
luptă pentru eliberarea clasei muncitoare*’ și 
a Partidului Comunist se oglindesc în pri
mele săli ale muzeului. Acolo sunt expuse 
și lucrările scrise de Lenin la sfârșitul vea
cului trecut. Printre acestea se poate vedea 
o carte decolorată, lipită cu grijă: una din 
primele ediții apăruta în Rusia a operei lut 
Lenln „Ce sunt „prietenii poporului" și cum 
luptă ei împotriva social democraților ?“. In 
aceasiă operă nemuritoare Lenin a formulat 
cu aproape 60 de ani în urmă pentru prima 
oară ideia alianței dintre clasa muncitoare 
și țărănime. In aceeași carte Lenin a de
mascat teoria falsă a narodnicilor cu privi
re la personalitățile eminente care făuresc 
istoria șl a arătat că poporul este adevăra
tul făuritor al istoriei.

Operele lui Lenin și cuvântările sale în
flăcărate rostite la congrese, conferințe, 
meetinguri sunt pătrunse de încredere în 
mese, în forța șl inițiativa lor. Lenin a vor
bit despre rolul activ, hotărîtor, al maselor 
populare la cauza transformării socialiste 
și a progresului. La cea de a IV-a aniver
sare a Revoluției din Octombrie — la 6 no- 
embrie 1921, — Lenin a spus următoarele la 
adunarea munci tori'.or dela manufactura 
Prohorov: „To-t ce am realizat arată că ne 
sprijinim pe forța cea mai minunată din Iu
nie — pe forța muncitorilor și a țăranilor". 
In scrisoarea adresată „Minerihc din Ce- 
remhov** (anul 1920), a cărei fotocopie este 
expusă .pentru prima oară în muzeu, V. I. 
Lenin a scris că din hotărîrea de neclintit a 
muncitorilor de a învinge toate piedicile și 
greutățile el soarbe „încrederea, în victoria 
inevitabilă pe scară mondială a muncitori
lor și a cauzei muncitorilor".

Documente din viața lui Lenin
Vizitatorii muzeului frec dela un stand 

la altul, dela o vitrină la alta. In fața lor 
se dezvăluie marele adevăr despre viața lui 
Lenln, adevărul învățăturii și cauzei 6ale 
Numeroase materiale și documente oglin
desc activitatea lui Lenln în vederea cons
truiri: șl apărării Statului Sovietic. Scriso
rile, articolele, decretele Guvern ulm Sovie
tic semnate de Lenin reconstitue tab’.oui acti
vității creatoare intense: a conducătorului 
Revoluție:. Intr’una din săli, viz datorii pot 
vedea mobila din cabinetul de lucru al iul 
Ilici din Gremlin, în care a lucrat între anii 
1918—1922. Calendarul de masă este des
chis la data de 12 decembrie 1922 — ultima 
zi în care Vladimir Ilici a lucrat în biroul 
său din Cremlin. <

...In sala de doliu drapelele sunt în berna. 
Sub sticlă este masca de gips luată de pe 
fața lui Lenin. Acolo sunt adunate telegrame 
de condoleanță venite din toate colțurile 
lumii. De o încredere profundă în forța Idei
lor leniniste sunt pătrunse declarații’e mun
citorilor sovietici care au Intrat în Partidul 
Comunist cu 30 de ani în urmă în acele z le 
de doliu. Tot acolo, pe un stand, se poate 
citi jurământul depus de I. V. -Stalin în nu
mele Partidului și al poporului, — de a 
ține sus steagul lui Lenin, ,de a păși pe dru
mul lui Lenin.

13.000.000 de vizitatori
Ina’nte de a părăsi muzeul vizitatorii in

tră în sala de cinematograf unde se pre
zintă un film documentar, consacrat Iul Le
nin. Pe ecran poate l’i văzut Vladimir Ilici 
la tribună iar in jurul său o mare de oa
meni. Lenin vorbește șl poporul salută pe 
conducătorul său. Urmează. un tablou care 
re’nvie z’lele din ianuarie 1924: oamenii 
sovietici îșl iau rămas bun dela Lenin.

Muzeul central „V. I. Lenln** a fost creat 
cu peste 17 ani în urmă, in cursul acestor 
ani el a fost vizitat de aproximativ 
13.000.000 de persoane. Ruși și. ucrainreni, 
bieloruși șl azerbaidjeni, gruzini și cazahi 
— reprezentanți »i tuturor popoarelor Țării 
Sovietice, privesc cu profund respect relic
vele sfinte Muzeul este vizitat și de oaspeți 
de peste hotare. Numai în cursul anului tre
cut muzeul a fost vizitat de zeci de delegații 
străine — din țările de democrație popu
lară, din Ch’na Populară, Anglia, Franța, 
Ital'.a, Uniunea sud-africană, Birmanla, Is
landa și numeroase alte țări.

Poporul leton
păstrează vie memoria lui Lenin

RIGA 21 (Agerpres). — TASS transmite: 
La Muzeul de Stat al Revoluției din Riga 
s’a deschis o expoziție consacrată comemo
rării a 30 ani dela moartea lui V. I. Lenln. 
Expoziția este vizitată zilnic de mii de mun
citori și funcționari.

Oamenii muncii iau cunoștință cu un de
osebit interes de documentele, fotografiile 
șl alte obiecte care oglindesc viața și acti
vitatea marelui Lenin — întemeietorul Parti
dului Comunist șl al Statului Sovietic.

Poporul leton păstrează vie memoria lu
minoasă a marelui geniu al omenirii. Lenln 
a vizitat Riga acum 50 de ani și mai bine. 
Clădirea cu un etaj de pe strada Tesisskaia 
Nr. 17 unde Lenin a locuit în primăvara 
anului 1900 s’a păstrat până în prezent. La 
Riga. Lenln a luat parte la conferința cu 
s-Tcial-democrații care s’a ținut in casa Nr. 18 
de pe strada Kirov (fostă Elisabetană). 
Aceasta a fost perioada de pregătire pentru 
crearea ziarului marxist pe întreaga Rusie, 
,,Iskra**. V. I. Lenin a urmărit neîncetat dez
voltarea mișcării revoluționare în Letonia și 
a sprijinit direct poporul leton în toate eta
pele luptei revoluționare.

In centrul orașului Riga se află un mo
nument al lui V.I. Lenin pe piedestalul că
ruia se pot vedea totdeauna flori, chiar și 
In zilele, de/iarhă. Pe zidurile caselor unde 
acum o jumătate de secol și mai bine a lo
cuit și și-a desfășurat activitatea Vladimir 
Ilici, sunt puse plăci memoriale.



A 30-a comemorare a morții lui V. I. Lenin
Cuvântarea tovarășului C. Pârvulescu

Cu prieteni coreeni în vizită 
la hidrocentrala „V. I. Lenin"

S'au scurs 30 de ani dela moartea lut Vla
dimir Ulei Lenin, marele teoretician al mar
xismului, geniu al revoluției proletare, înte
meietorul și. conducătorul gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice și al Statului 
Sovietic.

In acești 30 de ani Istoria, omenirii a fost 
frământată de evenimente numeroase, de răz
boaie și revoluții care au schimbat în bună 
parte viața popoarelor de pe globul nostru. 
Fiecare din aceste evenimente au adus noi 
confirmări justeții mărețelor idei leniniste, 
au adus noi victorii mișcării de eliberare a 
oamenilor muncii, călăuzită de geniul leni
nist.

Leninismul a cucerit sute de milioane de 
oameni. Nicicând.o concepție politică șl filo
sofică n'a exercitat o înrâurire atât de puter
nică asupra gândirii și acțiunii oamenilor, 
n’a reușit să mobilizeze atâtea detașamente 
de luptători conștienți gata de orice sacri
ficiu pentru triumful el, nicicând o idele n’a 
reușit să devină o forță materială atât de pu
ternică ea ideile leniniste.

Leninismul reflectă în mod riguros știin
țific, însăși realitatea obiectivă a zilelor 
noastre, nevoile dezvoltării vieții materiale a 
societății. Fiecare om al muncii, fiecare 
popor, oricare ar fi condițiile în care el tră
iește astăzi, găsește în ideile lui Lenin ex
presia științifică a propriilor sale năzuințe, 
găsește calea sigură a transformării năzuin
țelor sale în realitate.

întreaga operă teoretică a lui Lenin consti
tuie dezvoltarea creatoare a învățăturii lui 
Marx și Engels în condițiile concrete din Ru
sia, io condițiile concrete ale imperialismului.

Lenin a demonstrat, pornind dela tezele lui 
Mârx din „Capitalul" că imperialismul este 
un capitalism intrat în putrefacție, că orân
duirea capitalistă este o orânduire muribun
dă, că in condițiile imperialismului misiunea 
istorică a proletariatului — aceea de a salva 
omenirea de cătușele exploatării capitalis’e 
— a devenit o problemă a orecticil directe. 
Leninismul este marxismul epocii imperialis
mului și a revoluțiilor proletare,

zXrâtând că Lenin a desfășurat o lu~>tă ti
tanică pentru eliberarea proletariatului de 
sub influența partidelor reformiste, oportuni
ste, pentru pregătirea proletariatului în vede
rea revoluției socialiste, vorbttccttl a subliniat 
însemnătatea istorică a creării partidului de 
tip nou, — partidul marxist revoluționar de 
luptă al clasei muncl’.oare făurit de marele 
Lenin.

La.Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., Lentn 
jl tovarășii săi de idei, iscriștii consecvenți, 
au dus o luptă Intransigentă împotriva ooor- 
tunismului ș! au reușit să includă in progra
mul partidului cei mai important principiu 
marxist — principiul dictaturii pro'etariatu- 
lui. Lenin a dus o luptă intransigentă șl îm
potriva oportunismului in problemele organi
zatorice. Pentru prima oară în istoria marxis
mului Lenin a elaborat învățătura despre par
tid ca organizație conducătoare a proletaria
tului, fără de care mi este posibilă cucerirea 
pute-ii șl construirea societății socialiste. 
Normele vieții de partid elaborate de Le.-.in 
prevăd : s ricta respectare * S’-a:u’.;'.u: Par
tidului, aplicarea consecventă a principiilor 
centralismului democratic, activizarea, .prin 
toate mijloacele, a membrilor de partid în re
zolvarea tuturor problemelor partidului, dis
cutarea în colectiv a principalelor probleme 
ale vieții de partid. Principiul muncii colec
tive — ne învață Lenin — este principiul 
suprem el conducerii de partid.

Lupta intransigentă dusa de Lenin Împo
triva oportuniștilor, pentru apărarea princi
piilor ideologice și organizatorice ale parti
dului marxist-revoluționar au avut o mare 
importantă internațională. Ea a dat o puter
nică lovitură întregului oportunism interna
țional, contribuind la dezvoltarea mișcării 
muncitorești revoluționare în toate țările.

In cei 50 de ani cari s’au scurs dela Con
gresul al doilea a! P.M.S.D.R., sub conducerea 
lui Lenin, a discipolului și continuatorului 
operei sale, marele Stalin, șl a tovarășilor 
lor de luptă, P.C.U.S. a crescut șl s'a întă
rit In luptă neîmpăcată împotriva oportunis
mului devenind o mare forță transformatoare 
a societății, un model pentru partidele co
muniste din toate țările; el a îndreptățit intru 
totul cuvintele Iui Lenin care a numit 
P.C.U.S. onoarea, rațiunea șl conștiința epo
cii noastre.

Vorbind despre lupta intransigentă dusă 
de Lenin împotriva sectarismului și „stângis
mului”, pentru Întărirea legăturii partidului 
cu masele, tov. C. Pârvulescu a arătat că 
Lenin a fost preocupat în cel mai înalt grad 
de problema aliaților clasei muncitoare în 
lupta pentru cucerirea puterii șl construirea 
socialismului — șl mai cu seamă de făurirea 
alianței clasei muncitoare cu masele princi
pale ale țărănimii. Lenin a dezvăluit conți
nutul și formele concrete ale alianței clasei 
muncitoare cu masele larg! ale țărănimii In 
toate etapele dezvoltării societății, dela revo
luția burghezo-democratică la socialism, de
monstrând că in țăranul muncitor, clasa mun
citoare are nu un vremelnic tovarăș de drum, 
ci aliatul cel mal apropiat cu care va merge 
împreună până la victoria socialismului și 
comunismului.

Lenin a pus bazele tacticii partidului marx
ist în revoluția burghezo-democratică ; el a 
dat marxiștilor ruși șl proletariatului din toa- 
te țările perspectiva clară a transformării re
voluției burghezo-democratice în. revoluție so
cialistă, îmbogățind astfel marxismul cu o 
nouă teorie a revoluției. Lenin a descoperit 
legea dezvoltării economice șl politice ine
gale a țărilor capitaliste in epoca imperialis
mului. Bazat pe această lege, Lenin a îmbo
gățit marxismul cu o nouă mare descoperire 
științifică : el a formulat §1 fundamentat ge
niala concluzie despre posibilitatea ruperii 
frontului mondial a[ imperialismului In veri
ga lui cea mai slabă, concluzia despre po
sibilitatea victoriei, socialismului la Început 
în câteva țări sau chiar într’o singură țară 
capitalistă.

Organizând alianța clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare, îmbinând într’un 
singur șuvoi revoluționar lupta democratică 
generală pentru pace, mișcarea maselor largi 
ale țărănimii pentru confiscarea pământuri
lor moșierești, mișcarea de eliberare națio
nală a popoarelor asuprite In vechea Rusie 
și lupta socialistă a clasei muncitoare, 
P.C.U.S.. a făurit o uriașă forță socială care 
a sfărâmat puterea claselor exploatatoare pe 
a 6-a parte a globului. Victoria Marii Re
voluții Socialista din Octombrie — dovadă 

vie a justeții teoriei leniniste a revoluției—- 
este cel mai măreț eveniment din istoria 
omenirii.

Vorbitorul a arătat apoi uriașa însemnă
tate a învățăturii leniniste despre dictatura 
proletariatului ca o formă deosebită a alian
ței proletariatului cu păturile neproletare de 
oameni ai muncii (în primul rând cu masele 
țărănești), și despre republica sovietelor ca 
cea mai bună formă politică a dictaturii 
proletariatului.

Victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și instaurarea dictaturii proleta
riatului a pus în fața P.C.U.S. sarcini cu 
totul noi și deosebit de grele. V. I. Lenin, 
conducătorul Partidului Comunist și șehil 
guvernului sovietic a elaborat un program 
fundamentat științific de transformare a Ru
siei, înapoiată din punct de vedere econo
mi; și ruinată de război și de intervenția 
străină, țintr’o mare putere socialistă înain
tată. Acest program prevedea industrializarea 
socialistă a țării, dezvolta-ea pe toate căile 
a industriei grele, electrificarea economiei 
naționale, transformarea socialistă a agricul
turii, înfăptuirea revoluției culturale.

Probleme deosebit de grele ridica organi
zarea agriculturii pe baze socialiste, într'o 
țară cu zeci de milioane de producători mici 
și mijlocii, cu o tehnică și cultura inaooiate. 
Lenin a zdrobit părerea antimarxiste a ace
lora care considerau posibilă exproprierea 
acestor milioane de producători și a arătat 
câ transformarea socialistă a agriculturii 
poate și trebuie «ă albă loc numai pe baza 
continuei întăriri a alianței clasei munci
toare cu țărănimea muncitoare și a temeliei 
economice a acestei alianțe — schimbul de 
mărfuri între oraș șl sat. O uriașă însemnă
tate internațională are genialul pian coope
ratist al lui Lenin, care a arătat calea cea 
mai accesibilă a trecerii treptate a micilor 
gospodării țărănești ia marea gospodărie 
agricolă socialistă.

P.C.U.S., în frunte cu Comitetul său Cen
tral leninist, a condus poporul sovietic Ia în
făptuirea cu succes a planului de construi"* 
a socialismului. Ideile lui Lenin au biruit în 
U.R.S.S. Previziunea sa că Rusia nep-ul-rf 
va deveni o Rusie socialistă, s'a ate.erit. 
Dintr’o țară înapoiată. U.R.S S. a devenit, 
într'o perioadă Istoricește scurtă, o mare pu
tere socialistă.

Uriașa forță » Statului Sovietic. statul 
muncitorilor și țăranilor, a ieșit tn întregime 
la iveală în timpul Marelui Război de 
Apărare a Patriei.

Mulțumită eroismului fără sea — ăn a! po
porului sovietic, mulțumită victorie: 
mului în U.R.S.S.. omeni-ea a fost e.be.-ată 
de primejdia robiei fasciste.

Victoria de însemnătate mor da'i repur
tată de Uniunea Sovietică In cei de-al doi
lea război mondial a făcut posibil ca o serie 
de popoare din Eurcpa șt Asia. în frunte cj 
partdele comuniste și muncitorești călăuzite 
de învățăturile leninismului, să se «mulgă 
d n !a-țul imperialismului, si răstoarne ve
chile rându>e!i antipopulare ș: guver-ele tră
dătoare. și să instaureze regimuri democret- 
[ op j la re. Victoria revoluției tn China, apari
ție țârilor de democrație populară. f-erra-ez 
marelai Lagăr a! păcii și socialismului — cea 
mai mare cucerire a popoarelor — succesele 
acestui lagăr pe tărâm economic, politic și 
cultural, constitui o nouă confi-mare a jus
teței și forței învățăturii lui Lenin.

Poporul sovietic thuncește astăzi cu entu
ziasm pentru înfăptuirea directivelor Con
gresului al XIX-lea el PGU.S, pentru rea
lizarea celui de al 5-!ea plan cincinal, care 
va constitui un pas Important al societății 
sovietice pe calea dela socialism la comu
nism. Măsurile luate In ultimul timo de CC 
al PCL’S. și de guvernul sovietic în ve
de "ea ridicării continue a producției agri
cole. a producției industriei ușoare șl ali
mentare, a dezvoltării comerțului soviete, 
marchează o nouă etapă In construirea co
munismului și sunt menite să asigure în ur
mătorii 2—3 ani o și mai mare ab.-dență Je 
produse de larg consum necesare populației.

Orânduirea sovietică socialistă, construită 
pe baza planului elaborat de PGU.S, tn 
frunte cu Lenin. își dovedește din ce tn ce 
mai mult uriașa superioritate față de orân
duirea capitalistă. Trăsătura ei cea mai ca
racteristică este unitatea de fier dintre partid, 
guvern șl popor.

Unul din principalele izvoare a'e forței 
statului multinațional sovietic este uc’atei 
de nezdruncinat dintre toate popoarele sovie
tice, rod a] politicii leninlst-staliniste tn pro
blema națională. Marea Țară a Socialismu
lui victorios întruchipează triumful deplin al 
ideilor leninismului, forța șl tavinctbillta'.ea 
creației geniului leninist.

Succese importante pe linia dezvoltării e- 
conomiei șl a ridicării nivelului de trai mate, 
rial și cultural al poporului, au obținut și 
țările de democrație populară. Intre toate 
țările din lagărul păcii și socialismului, :n 
frunte cu U.R.S.S.. s’au stabilit relații de tip 
nou, bazate pe comunitate de interese și 
scopuri, model de colaborare, prietenie și 
alianță frățească. Unitatea tuturor țărilor de 
democrație populară tn jurul Uniuni- Sovie
tice constituie izvorul invincibilității lagăru
lui păcii și socialismului.

Pe o linie cu totul contrară se dezvoltă 
țările imperialiste.

Situația de azi din lagărul Imperialist, ros 
de contradicții, cu o economie aflată tn pra
gul unei noi crize, ale cărei semne se văd 
m.al ales tn S.U.A, cu mizeria crescândă a 
maselor populare, cu fascizarea continuă a 
vieții de stat, cu decăderea culturii și știin
ței pusă în slujba războiului, dovedește jus
tețea afirmației lui Lenin că imperialismul 
este capitalism muribund, intrat tn putre
facție.

Sub conducerea partidelor comuniste, cla
sa muncitoare din țările capitalului devine 
din ce în ce mai mult conducătorul întregului 
popor în lupta pentru libertate și Indepen
dență națională, pentru pace, democrație și 
progres social. In același timp se destramă 
tot mai mult sistemul colonial al imperialis
mului.

In frunte cu clasa muncitoare, popoarele se 
opun cu tot mal multă putere politicii de 
reacțiune șl ațâțare războinică dusă de for
țele imperialiste agresive. Mișcarea tot mai 
largă în favoarea păcii dovedește conștiința 
crescută a maselor, voința lor tot mai hotă- 
rîtă de a zădărnici planurile agresive ale 
reacțlunii imperialiste.

La baza politicii externe a statelor din la
gărul păcii și socialismului în frunte cu Uni

unea Sovietică stau principiile leniniste ale 
posibilității coexistenței între capitalism și 
socialism, ale prieteniei și păcii între po
poare. Dela primul act al politicii externe a 
Statului -Sovietic semnat de Lenin — „De
cretul asupra păcii” — și până astăzi, Uniu
nea Sovietică a dus și duce o nedesmințită 
politică de pace și colaborare între popoare.

Politica de pace dusă' cu perseverență de 
Uniunea Sovielică, a obținut până acum nu
meroase succes^. Peste câteva zile se vor în
truni la Berlin miniștrii de externe al celor 
4 mari puteri. Dela această conferință po
poarele cer să se realizeze noi pași pe 
drumul destinderii încordării Internațio
nale. Noua propunere a guvernului sovietic că 
s'atele să-și asume obligația de a nu folosi 
arme atomice deschide calea pentru în
depărtarea amenințării războiului atomic. 
Politica de pace a U.R.S.S, și a guve-. 
nulul popular ' chinez in problema coreeană 
a adus anul trecut Încetarea vărsării de 
sânge din' Coreea. Lupta se dă acum pentru 
aplicarea cinstită din pariea așa numltehc 
„forțe O.N.U.” a convenției de armistițiu, 
pentru convocarea conferinței politice, căreia 
i se opun forțele agresive mai ales din 
S.U.A, pentru reglementarea pașnică a pro
blemei coreene. Cercuri tot mai largi din 
toate țările capitaliste sprijină propunerea 
guvernului sovietic de a se acorda marelui 
popor chinez locul ce i se cuvine în rezolva
rea problemelor internaționale. lntervtew-ul 
acordat cu prilejul anc’ni nou de tovarășul 
G. M. Malencov. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S, arată calea sigură pen
tru reglementarea pașnică a prob'.emeor In
ternaționale. pentru destinderea atât demult 
dorită de masele larg:, a actualei încordări 
internaționale

.'tarele Lenin a arătat că Imperialismul 
generează in mod inevitabil războaie. Aceas
tă teza este perfect vatabf’â ți in zilele noas
tre. Dar oamenii muncii pot lupta împotriva 
războaielor, pot opri rr.ena oegașă a ațâță
tori or la război. In afară de perspectiva 
răzbelului există și devine tot mal reală o 
altă perspectivă in domeniul relațiilor inter
naționale, perspectiva menținerii parii intre 
pccxcare. Pacea — după cum e spus I. V. 
Stalin — poate :1 asigurată. dacă poooarele 
ver lua cauza păcii ia znâmile tor și o vor 
apăra până la capăt

Tovarăși,
Ideile ototMraltaar* »'e marxfem-lentn!»- 

rrrlui au căâurit partidu! nostru dela tn- 
flintanea sa. Fidelitatea fa’.ă de învățătura 
Ici Lenin. însușirea experienței țtortoe-e a 
P.GL S, a permis Partidului Comunist Ro
mân să conducă clasa manertoa-e ți întregul 
pox român Ia victoria împotriva exploata
torilor, Ia desăvârșvee victorioasă a revolu
ție! burghezo-dem►rcratlce ș: la transforma
rea ei in revoluție sncia!t«tâ, « schimbarea 
radicală a soariei sa e. Făurirea regimului 
de democrație pooulari — c»a mal mare cu
cerire e poporului român — a însemnat o 
victor-» strălucită c ienlnlsmalci in țara 
noastră.

Polr’ica partidclui nostru este o politici 
crcșecvertă de construire a socialismului și 
de ridicat* oonH-ruă a nivelului de trai ma
terial ți cnNu'al al poporului. P'anul lut Le
nin de construire a sociali smjiut in U.R.S.S. 
și glorioasa experiență a Statului Sovietic 
în ceostruirea socialismului constituie pen
tru partidul nostru călăuza cea mai sigură 
frf rezo!vnrp0 Sârcintirtf-ce-i stau în față. 
Poporul român sub conducerea' Partida ui 
Muncitoresc Român, me-gând pe drumul in
dicat de Lenin a obținut însemnate succede 
in dezvoltarea economică șl culturală a tării, 
in imbunătâ’.kea condițiilor de viață ale ce
lor ce muncesc.

Subliniind că ia toate întrebările care « 
pun In procesul mersului tării noastre p* 
calea socialismului. Partidul Muncitoresc 
Român găsește răspuns In neprețuitul tezaur 
a! învățăturii leniniste, in experiența u'iașâ 
a P.GU^, vorbitorul a arătat că Plenara 
GG al P-M.R. din august 1953 e luat o bo- 
tărire amplă care, in esență, are drept scop 
să lichideze rămânerea In urmă constatată 
tn dezvolta-ea agriculturii, e industriei u- 
țoare ți alimentare — principal cauză a ră
mânerii tn u--r.â a ritmului de creștere a nt- 
velului de trai a! oamenilor muncii față de 
ritmul general al dezvoltării economiei na- 
țtor ale — să asigure un n--»j avânt a! dez
voltării ec- nor-iei naționale ți o serioasă 
ridicare a nivel .lui de trai material ți cul
tura’. a! maselor populare. .

După ce a arătat măsurile statului pentru 
dezvoltarea industriei ușoa-e ți alimentare, 
iov. G Pâr. j'.escu a so'us : leninismul ne în
vață că creșterea producției trebuie să se 
bizuie nu nu-ral pe sporirea investițiilor, cl 
și pe o gospodărire din ce tn ce mal bună 
a întreprinderilor, pe lupta continuă pentru 
des •:•-»-?€-:-eî și fr'.'srea rezervelor Interne ale 
i-’reprinterilor, pentru un regim sever de 
economiL Productivitatea muncii — arată 
Lenin — este in ultima analiză factorul cel 
mal important al victoriei noii orânduiri 
sociale.

Urmând învățătura leninistă, partidul 
cheamă pe muncitori, ingineri și tehnicieni 
la Iurtă permanentă pentru ridicarea pro- 
durii. •? I;:; muncii reducerea prețului de 
c ri ::ca-ea calității produselor, arătând 
câ : es:e condiția primordială a creș
terii buneistări a maselor populare.

Sarcina ridicării nivelului de trai al po- 
porului impune măsuri concrete în vederea 
ridicării producției agricole. Urmând Indi
ca’, ; ie leniniste, după .cere orice orânduire 
n •■■Jă poate lua naștere numai cu sprijinul 
fiuriciar al unei anumite clase, plenara a 
h-vărit să se acorde un ajutor mai mare de
cât până acum celor 4 000 gospodarii agri
cole colective și întovărășiri pentru lucrarea 
in comun a pământului, create în satele noas
tre pe baza liberului consimțământ. Aceste 
măsuri trebuie să ducă la mărirea producției 
vegetale și animale a gospodăriilor colec’fve 
și întovărășirilor, la întărirea lor economico- 
organizatorică, la transformarea lor în pu
ternice unități socialiste, adevărat? centre de 
atragere a țărănimii muncitoare pe calea so
cialismului, la crearea de noi gospodării 
agricole colective și întovărășiri.

Totodată Plenara din august a GG al 
PM.R. a hotărît să fie sporit sprijinul acor
dat de stat gospodăriilor individuale ale ță- 
ranilor muncitori.

Gospodăriile țărănești Individuale au 
In ppezent rolul precumpănitor în pro
ducția agricolă. Măsurile partidului șl 
guvernului pentru o mai largă stimulare 
și cointeresare materială a țăranilor in spo

rirea producției agricole vegetale șl animale, 
pentru' sprijinirea gospodăriilor țărănești in 
vederea sporirii randamentului la hectar, 
măsurile pentru îmbunătățirea creșterii ani
malelor vor asigura intensificarea schinwu- 
lui de mărfuri dintre oraș și sat, îmbunătăți
rea aprovizionării clasei muncitoare cu pro
duse alimentare și a industriei socialiste cu 
materii prime agricole, întărirea mai departe 
a alianței, clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare.

Pentru trecerea la comunism arăta Lenin, 
este nevoie de un lung șir de ani și în toa;ă 
această perioadă de trecere unul din prin
cipiile gospodăririi socialiste este principiu! 
cointeresării materiale a întreprinderii și a 
fizeărui lucrător in parte în rezultatele 
muncii depuse. Acest principiu capătă o și 
mai mare însemnătate când e vorba de gos
podăriile individuale ale țăranilor muncitori, 
care există oe baza’ producției de mărfuri. 
Dar el trebuie avut în vedere atunci când 
e vorba de gospodăriile agricole coleril.e, 
de întovărășiri sau de gospodăriile per«<> 
nale ale colectiviștilor. Construirea socialis
mului cere o cointeresare și mai mare e 
gosp >.1arii! >- colet’: .e. î-v. >xârăș:ritor ș: 
membrilor lor in ridicarea producției.

Vorbitorul a arătat apoi un șir de rrâso.ri 
concrete a io? ta te de partid și pive—i în ve
derea aplicărit conseoente a țzrtncipiuFr 
leninist al cointeresării pe-sonale in sccpul 
ridicării producției agricole.

întemeiate pe Indicațl le lui Lenin, care a 
acordat o mare atenție problemelor schirrb-j- 
lui. comerțuiuL realiză*:1 -jnei strânse legă
turi economic? între industria socialistă ți 
agricultură, măsurile economice prevăzute de 
Plenara GG a! P_'LR. din august vor duce 
li interarilcarea circtdațîei de mărfuri in anii 
1951—1955, In re’eaca c aner’ulul de Star și 
cooperaitsJ. cât ți tn comerțul gospodăriilor 
agricole colective al colectiviștilor, ai mem- 
brii-c •-’• ți al r*o1ticâtorilor in
dividuali Se ?-es«de că. datorită acestor 
măsuri, desfacerile prin comerțul de stat ți 
coopera’ist crește in acest an cu 3 mili
arde lei. ajungând la peste 22 miliarde lei, 
iar !n a*ul viitor li aprpape 26 milia-de leL

In rezolvarea sarcfnilor puse de Plenara 
d * z-gus: I9V3 a GC, partidul nostru se 
câ’ăznețte dt?â indicația me-e!ui Lenin. că 
Intă-irei »! enței clasei muncitoare cu țără- 
n:nr-a — c-ritvare, da sa mu nc toa re având 
roiul conducător. — constituie chezășia Îna
intării cu screes pe calea socialismului. La 
b’ri pol :1c sa'e de î*itări*e a alianței Intre 
r‘-a«i — *::toa*e ș: țăran -nea muncitoare stă 
ge- ala sozmcă ’e.n nrsta: — ne sprijinim pe 
tără-:n»ea săracă, strângem alianța cu țără- 
urej mâ ncați, ducem o luptă neîntreruptă 
împotriva chîaburimiL

Lerîn ne t*.-’ă câ opera d» construire a 
sociattsmalui se înfăptuiește Într'o luptă de 
clasă asc-”:’.â. că exploatatorii nu se pot îm
păca cu gândul că au pierdut posibilitatea e- 
Mprir- ți jefuiri: oamenilor muncit că fie
care succes al cons’*urț-ei socialiste sporește 
o-a ț rezistenta îndârjită, disperată, a ex- 
poatatoriFw din Iară ți a capitalului Inter
na țcna! Este o sarcină de cea mai mire in- 
serr”ătste a comuniștilor ți tuturor oameni- 
Inr m -icii acrea de a-și spori neîncetat vtgf- 
ierța față de uneltirile foțti'or exploatatori și 
a râ-răș ;•<- claselor exploatatoare, ale a- 
genț lor imperialismului, spionilor, sabotori
lor și diversionițtilor. elementelor fasciste 
pe care imperialismul internațional tncearcă 
să le raactivizeze.

Vorb torul a arătat sarcinile însemnate ce 
rev:n sfaturi! w populare. In lumina Învăță
turilor leniniste despre rolul sovietelor, tn 
lupta pentru o-gan.za’aa pe pian local a con- 
st'uctiei econom'ce și culturale, pentru ridi
carea nivelului de fa- al popu ației. Chezășia 
succesului în această activitate este apli
carea indicației leniniste cu privire la an- 
tre-a-ea maselor largi, siârpirea birocratis- 
mu'uL (

Tov. G Pârvu'escu a subliniat apoi că tn 
vederea traducerii in viață a hotărîrilor parti- 
duiu! tn domeniul dezvoltării economiei și 
ridicării n:ve!uîui de trai al oamenilor mun
cii, organizațiile de partid trebuie să desfă
șoare o intensă muncă politică, să-și îmbu
nătățească în mod serios metodele lor de 
muncă In vederea strângerii legăturilor lor 
cu masele. Chezășia îmbunătățirii Întregii 
munci de partid este stricta respectare și tra
ducere tn viață a principiilor leniniste privi
toare la viața internă de partid, respectarea 
și dezvoltarea democrației interne de partid, 
aplicarea consecventă a principiului condu
cerii colective, întărirea disciplinei de partid, 
vigilența și lupta necruțătoare împotriva ori
căror devieri dela linia partidului și defor
mări ale învățăturii marxisț-leniniste,

Orânduirea democrat-populară din țâra 
noastră are imense posibilități pentru a or
ganiza un nou avânt al economiei naționale, 
a| culturii, pentru ridicarea continuă a bunel- 
stări a poporului. Dovadă, sunt conștiința și 
spiritul de răspundere mereu crescând al 
clasei noastre muncitoare, forța conducătoare 
a statului și a întregului popor, încrederea cu 
care țărănimea muncitoare urmează pe alia
tul și conducătorul său de nădejde — clasa 
muncitoare, participând tot mai mult la 
opera de construire a socialismului, însufle
țirea cu care Intelectualitatea noastră înain
tată Iși dă contribuția la cauza întăririi șl 
înfloririi patriei noastre — Republica Popu
lară Română. Chezășia mersului nostru me
reu înainte, spre noi succese, este ajutorul 
frățesc șl multilateral pe care ni-1 acordă 
marea noastră prietenă —■ Uniunea Sovietică. 
Sarcina noastră este’ de a întări continuu 
puterea populară, statul democrat-popular — 
principalul instrument 31 construirii socialis
mului.

Experiența istorică a peste jumătate de se
col de dezvoltare socială dovedește adevărul 
leninismului, triumful său, creșterea continuă 
și de neînfrânt a mișcării comuniste în în
treaga lume. Leninismul ește steagul de luptă 
a milioane de oameni pentru victoria comu
nismului.

trăiască leninismul!
Trăiască marele Partid Comunist al Uniu

nii Sovietice, întemeiat de Lenin, în frunte 
cu Comitetul său Central!

Trăiască puternicul lagăr a! păci! șt so
cialismului, în frunte cu Uniunea Sovietică 
— patria leninismului I

Trăiască în veci prietenia dintre poporul 
sovietic și poporul români

Sub steagul lui Lenin, înainte pe drumul 
socialismului în scumpa noastră patrie 
Republica Populară Română!.

Am pornit cam în timpul amiezii, tn- cole era liniște deplină: rula un film noflL 
tr’o zi senină de toamnă, să vizităm In drum ne-am întâlnit eu stahenovlstul 
șantierul hidrocentralei „V. I. Lenin". , utemlst. Rebega Vastle, comandant la -bri

gada 15-a. Chipeș, isteț și harnic. Nu o» 
geaba l-a mers vestea pe șantier. ALânu 
pentru ce am venit, se oferi deîndată călăpză.

Cel doi tineri coreeni prieteni, elevi și oas
peți ai țării noastre, care ne însoțeau, auzi
seră multe lucruri frumoase despre ateste 
meleaguri și despre succesele vrednicilor 
constructori ai hidrocentralei dela Bicaz. 
Vroiau deaceea cu orice preț să cunoască 
construcțiile și frumusețile acestor locuri. 
Șt iată-ne acum la drum.

Kim San Rion, un tânăr mărunt, cu ochii 
veseli migdalațl, cânta încetișor un cântec 
din patrie: „Ian Santo", — odă închinată 
tovarăș:; ui Kim lr Sen. Alături privind vi
sător. Kim Bong In își acompania prietenul 
cu "vocea sa de bas.' ' ‘

Ne ap'opiam de Gârlenl. Privind tn urmă, 
șoseaua se vedea ca o cărare albă, străjuită 
ăe p'oțri înaRi, învăluit: în colbul stârnit de 
vi’eza mașinii. Priveam totul din jur cu o 
xăf ••) curiozitate: cor.st-'icții mari din că- 
- m ri. gara, săteni pășind rar pe marginea 
șose'ei. Observam mereu lucruri tot mai in- 
’.eresante Cu toată împotrivirea Bistriței, 

-ș i d baci. încă?,ați cu cisme cauciucate 
. ; ? :a la brâu, lop.lt.au curajoși, mâ

nând plutele aduse de.a Bore* Și Broșteni.
Mașina Iși încetini mersul. Privirilor noas

tre li se ’_;ă’ișa j acum clădirile fabricii de 
postav Bu’.jș Din coșurile înalț? fumegau 
nc-r gr- ț . Câți- a muncitori, imbrâcați in 
= ?'. oe.e, -i scj'a’j in fa’a norții. Am oprit 
mzj -a. Din cj«*t-a școlii profesionale 
răabâtea până la ncl veselia și jocul e'.evi- 
l >- •- recrea’îe. Dela grădiniță, copilașii 
«e întorceau »n gruour: către blocurile man-. 
: t reș: . ce «e cc-”..:raj pe ceru! albastru în
toată frumusețea lor.

In fata cin*matacrafu1u: fabricii, un bă
trân înerm urat un grup de eonii prin
dea in afiș’.er fotografiile unui nou film.

— Ce minunată vie’ă c'oeotețte in acest 
cartier — exclamă p'in de încântare Kim- 
fkmg-In. Cândva, curând, va fi și a noi 
ața_

Trecusem de clădirea nouă a șco'it e'e- 
mentare din Podoleni. Peste puțin timp în 
fața pruncilor noastre se desfășurau cons- 
trrcțiile Zănețtilor. casele tip ale muncito
rilor combinatului forestier din Roznov. cre- 
șa șl dispensarul din aceasiă Localitate, totul 
îmbrăcat — ca într’un decor minunat — In 
ruginiul tomna tec a! codrilor de stejar.

Mașina alerga neostenită pe șoseaua 
largă. La volan, utemlstu! N'dii Lungu flue- 
ra încetișor un cântec vfeșel. Cum tocmai 
intram pe țoseaua satului Dumbrava Roșie, 
șoferul încetini viteza.

— Pe aceste meleaguri, oriunde te mi
nunezi — rupse tăcerea Kim-San Rion. Tot 
mai multe construcții pentru binele poporu
lui.- Câte nu se pot face în t.mp de pace...

Alți kilometri de șosea albă, prăfuită Mo
torul mașinei vuia înfundat. Prim fața par
brizului se perindă acum, rând pe rând, clă
dirile pitorescului oraș Piatra Neamț. Spița 
Iul mare se pierde tn umbra brazi,->r ce-l 
înconjoară. Pe străzi e mare animaț'e.

Pe asfalt mașina își mări viteza. Kim 
San Rion privea încântat munții Bistriței, 
adnfrând codrii falnici de brazi. Zâmbind, 
tș: desfăcu tunica, scoase o scrisoare bine 
păturitâ și cu emoție o desfăcu bătându-mâ 
pe umeri.

— E d:n Coreea! Din satul meu. Sâng- 
Gîn, dela familie. Sunt sănătoși — exclamă 
el și in ochi îi strălucea bucuria. Și-au 
construit și o casă, i-a ejutot statut O-soră.. 
e la școala elementară și un (rate la liceu 
Cella'ți, împreună cu părinții, au obținut 
frumoase recolte de orez Mă îndeamnă să 
învăț, să învăț mereu, căci este mare nevoie 
acum în patrie de ingineri, tehnicieni și 
mecanici.

— Le-al răspuns?
— Da, chiar în ziua când am primit-o. 

Le-am promis că mă reîntorc un bun me
canic. Cu ajutorul profesorilor noștri dela 
școala medie tehnică agricolă unde învă
țăm ne-am însușit în bună măsură noțiuni
le de specialitate. Avem amândoi califica
tive bune. Le-am scris și aceasta

— Priviți! —ne făcu atent Kim Bong In, 
un alt oraș.

— Vaduri, așa se numește — l-am lămu
rit. Construit in anii regimului democrat- 
popular In trecut aici era o mlaștină plină 
de țânțari, iar prin • împrejurimi un că.tun 
răzlețit, cu oameni sărmani, trăind ca. vai 
de ei în căsuțe mici, de lut. Acum, șict s’a 
ridicat un adevărat oraș. In locul fabricii 
hodorogite, cu hale înguste și douâ-trei ga
tere, s’a construit un combinat forestier mo
dern: hale încăpătoare, înzestrate cu zeci de 
gatere, circulare și mașini de tot felul. în
treg procesul de producție es:e mecanizat. 
Până și 
amenajat 
mecanică, 
foctabile. 
cultural, 
diferite spectacole.

Mașina își schimbă deodată direcție. In
trăm. în colonia constructorilor dela Stejaru. 
Coborîm pentru a vizita. mai pe îndelete. 
Văzute de aproape, apartamentele moderne 
răsăreau tot mai arătoase. Curioși, am in
trat într’unul din dorțn-ițoare.

Biblioteca era plină de cărți. ■ In dulap, 
hginele .de sărbătoare erau așezate în ordine. 
Difuzoarele transmiteau noutăți din tară și 
de pe șantier. La o măsuță de nuc, doi bri
gadieri jucau șah. întregul 
Am pornit spre club. Aici se desfășura o 
întreagă activitate de toate felurile. In sala 
de sport, brigadierii" faceau exerciții ie b.are, 
gimnastică, alții se antrenau. Alături, sale 
de dansuri răsune de câ itece șl jocuri. Gru
puri de brigadieri intrau 
binetul tehnic, luau loc 
sau citind cărți. Numai

buștenii plutitori pe lacul special 
sunt aduși la gatere tot cu forța 
Muncitorii locuiesc în blocuri Con- 
In timpul liber ei vin la palatul 
unde vizionează filme, participă la

mobi lier era nou.

la 
la 
in

bibliotecă, la ca- 
mese discutând 
sala de specta-
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Cincisufiștii
Muncitorii și tehnîctenif dela depoul de 

locomotive C F R, Sqtu Mare folosesc cu 
pricepere în. munca lor metodele stahanovl- 
știlor sovietici. Ei luptă cu elan pentru fo
losirea rațională a locomotivelor, pentru 
buna întreținere și exploatare a acestora.

Mișcarea cincisutistă, este foloșltă în. fie
care lină de un număr tot mal mare de e- 
chipe de locomotivă. Dela cele 22 echipe an
trenate in această mișcare 1-a începutul a- 
nului trecut, numărul lor a crescut In pri
mele zile ale anului 1954 la 40.

Mecanicii și fochiștii clncisuțiști dela de
pou! Satu Mare au contribuit în mare mă
sură la depășirea cu 8,82 la sută a par- 
cirsului mediu zilnic planificat pe anul tre
cut.

Din numărul mecanicilor și fochiștilor 
antrenați în această mișcare o mare parte, 
au reușit să și mențină lună de lună înal
tul titlu de mecanic cincisutist.

Brigada de pe locomotiva 342.090 condu
să de mecanicii stahanoviști Erdey Vasile 
șt Mezaroș Alexandru de pildă, s’a menți
nut întregul an ca brigadă cincisutistă.

Lucrând la trenirile de călători, membrii

— De unde vil ? îl întrebă Kim Bong Irt
— Dela școala de calificare 1 Știți,' zilele 

trecute â eșit o nouă'- promoție, de peste tOO 
mecanici, dulgheri, mineri și betortierL 
Vroiam să știu cu cine mi se întărește bri
gada.

Ne conduse până la' fundația, uzinei De 
aici se vede tot șantierul. Excavatoarei^ 
uriașe mânuite cu'.Iscusință de Utemiștii 
Berini Andrei și Ionică, încărcau cât ai clipi 
cupele mașinilor basculante. Po'.lac Emlli'ajj 
și Grosu Mircea, țineri șoferi, he: invitară 
cu insistență să le vedem mașinile.

Pe pragul, muntelui abrupt, în fața noas
tră, ortacii din echipa minerului fiilWz 
Constantin zoresc mereu. Sunt în întrecere 
cu echipa stahanov'istului Locner Totria. L* 
întoarcere — se făcuse de:a vremea cinei 
— Măreuș Adalbert, comandantul adjunct el 
taberei de brigadieri, ne pofti să .luăm mas* 
împreună cu tinerii constructori.

N’am puiuț refuza. Pe scaune, în jurul 
meselor de stejar acoperite cu sticlă, briga
dierii mâncau cu mare poftă din mâncarea 
gustoasă. Munca pe șantier stârnește o 
foame voinicească dar și-tocănița cu slănină 
s’a dovedit a fi gătită cu pricepere și gust.

Am pornit din nou Ta drum. Soarele cobora 
spre Ojâna. Mai aveam încă multă calfe'de 
străbătut. Șoseaua devenea tot mai agio- 
merată.’ ' ■

Șiruri lungi, de eutocamioane, remorci, 
screpere și excavatoare treceau pe lângă noi.

Am ajuns îesfârșit la Bicaz. Magazinele, 
școala, spitalul, se profilau In umbra perde- 
lelor străvezii de brazi. Coborâră-m pe. șo
seaua transversală a orașului și ajunserăm 
la barai. Excavatoare e dl î batardou, con
duse de utemiștii Dumitru Petre, Raieu Pe
tre și Croitcru Ion, mușcau scrâșnind din 
peretele de stâncă, încărcând vagoanele trase 
a?-'-ape de 'ocomotive. Cățărați în înălți- 
m e muntc'ui curajoș i mineri dădeau găuri 
pentru explosiv. In răbufnetul detunăturilor 
lespezile uriaș? se sfărâmau..,

— Și 13 noi. la hidrocentrală Su-Phiing, 
de pe râul Bal Tân So — spuse Kim San
— tinerii brigadieri muncesc'• pentru refa
cere. Nu peste mult timp, lămpile Iul IJlcl 
vor lumina din nou ji satele patriei'noastre.

Soarele !r epu' să coboare de pe totilmlle 
nefiurr.-.se a'e bătrânului Ceahlău. Umbra 
dc.enea tot mai deasă. Plecarăm spCCltinel-' 
Intrare, locul unde Bistrița își așteoptă 
zăgăzuirea.

Coborârăm din mașină, tocmai când ,bă- 
trâ::ul Mocânițâ. șeful tunelului trecea prin 
fața noastră. Făcurăm cunoștință și zjutțți 
de dânsul, câteva minute mai târziu, tiribw- 
ca;l in salopete caucidcate, incălțați cu Și
canei și cu casca pe cap, pornirăm să vizi
tam tunelul. Munca era in toi Se nerfora, 
și se turna ciment în cofraje. Unii brigadieri 
întrețineau linit’e pe care a'erg.au fără zgo
mot m-’l.e'e e'ectrice conduse de ■ ti
nere fete. Pent- : a ne dumiri mai bine des
pre ce’e ce v’edeam. am pus călăuzei noas
tre zeci ți act de întrebări. El ne explică 

’-<?*= ••■•'e..începând dela tuburile 
pentru primentrfa aeftiluf șl până, Jâ”'$ostul 
de prim ajutor. In ace'aș timp rife făcea cu
noștință cu stațjanovl-ti: și fruntașii șan- 

riefuTuT TST*-u-pe tânărul sShânovtsT’TeTir 
Gheorghe. Ne zâmbi de sub casca de pro
tecție, ne strânse cu tărie mâinile și-și con
tinuă apoi neturburat munca. La capătul 
tunelului, echipa de tineret condusă de Câr
lan Ion înfigea tot mal adânc perforatoarele 
în roca tare a muntelui.

— Sunt în întrecere cu cei de'a tunel-eșire
— ne spuse călăuza, vrând parcă să jus
tifice avântul cu care munceau.

Când am ieșit afară amurgise..Soarele 
strânsese lumina razelor aurii și’n locul 
sclipeau becurile.

M’am oprit privind sclipirea sutelor de 
m:ni și fără voie gân'dijrile frni. rătăciră 

iși 
lor

lu-
...___....... ____ Jn

viitorul atât de frumos pe care ii vesteau 
luminile dela Bîcâ’z,. ' ~

Nu în van ați datjoamfenii imeia' din cele 
m.al mari năzuințe a lor numele marelui cm. 
Pe drept arri legat.de, numele lui Lenin vii
torul plin de lumină,' .viața, revărsă,nd de 
forță și energie, fruipusețea și s.enlpul pafrJel 
noastre. ' '

— Cât de minunat este acest colț al pa
triei voastre. Am văzut aici chipul harnic 
al tânărului brigadier, adevărata muncă 
creatoare și pret.uțlhd.en| am admirat rodul 
muncii pașnice.— zise Kim Boțig In.

_ — Mărețe perspective I Fericit viitor fău
riți voi aici — încuviință Kin San Riop,

Sus, acolo unde brazii primenesc aerul, fa
brica de ciment de curând terminată își scân
teie luminile din capătul transportorului u» 
riaș șl până la stația de sortare.

In pâcla Inserării, de zgomotul buldo-> 
zOreW și sere petelor uriașe, munții răsunau 
(ti ecouri prelungi. O voce puternica răstiră 
îrj toate unghiurile Blcazului. Ecoul răbuf
nea până departe: ,;Foooc,!“ Urmă o tăcere 
profundă care nu dură decât câteva clipe: 
bubuituri năpraznice cutremurară șoseaua. 
Uriașii zilelor noastre mutau din loc' munții 
și cursu-l apelor.

„Skodlte" alerga pe șoseaua cufundată în 
noapte. Kim San Rion începu să fredoneze 
marșul brigadierilor. Din depărtări coloane 
nesfârșite de brigadieri harnici, constructori 
ai hidrocentralei, se profilau în lumina .su
telor de becuri.. Un cântec cunoscut răzba
tea din ce în ce mal încet până Ia noi: 
Hei rup, hei ruup, hei, ruup, buum I

DUMITRU AVARVAREI

acestei brigăzi au depășit parcursul mfedîu 
pe anul 1953 cu 6,07 Ia sută.

Paralel cu lupta pentru exploatarea rațio
nală a locomotivelor și depășirea sarcihîțpr 
de plan, se desfășoară întrecerea sdcta’i.ștă 
pentru folosirea rațională și economisirea 
combustibilului. Echipele de drum cpre, a,t' 
folosit metoda planul financiar de produc
ție al locomotivei au realizat în cele 12 Ipni 
ale anului trecut o economie de aproape 
3.200. tone combustibil convențional.

Cu această economie poate fi remorcat 
zilnic, timp de o lună, un tren de marfă 
pe distanța Satu Mare — Baia Mare -:șl 
Înapoi.

Siccesele obținute de mecanicii și focli'ș- 
til depoului C.F.R.-Satu Mare in ăriul câ' a 
trecut, l-a Însuflețit în noul an, fiind hotărîți 
să continue lupta cu Intensitate crescândă 
în vederea obținerii de noi succese în pro
ducție.
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Funeraliile lui Matvei Feodorovici Șkiriatov
!. MOSCOVA 21 (Agerpres). - TASS trans- 
k.ite:

La 20 Ianuarie, oamenii muncii din Mos
cova au condus .pe 
/4a t vei Feodorovici 
seamă al Partidului 
Sovietic.

l.ă ora 11 a fost 
în ,Șăla Coteri e lor __ ___  _________ ,
imde pe un catafalc inalt înconjurat de 
flori, a fost așezată urna cu rămășițele pă
mântești ale defunctului. In fața catafalcului 
se afla portretul îndoliat al lui Matvei Fco- 
dorovici Șkiriatov — luptător plin de ab- 

a coma- 
roșu se 

și meda- 
defunctul 
fața de

u.tlmul 6âu drum pe 
Șkiriatov, fruntaș de 

Comunist și al Statului

din nou permis accesul 
•din Casa Si nd i ca tete, 
: înalt înconjurat de

Moartea tovarășului 
grea pierdere pentru 
poporul sovietic.

Comuniștii și toți oamenii sovietici vor 
păstra deao'jruri amintirea luminoasa a lui 
Matvei Feodorovici Șkiriatov.

Odihneșțe-te în pace, scumpul nostru prie
ten, tovarășul nostru de luptă!

Declar deschis meetingul de doliu consa
crat memoriei tovarășului Șkiriatov.

Șkiriatov constitue o 
Partidul CccEjr.ist ș:

x plin de a?_eg?țle pentru cauza tr.ă.*ea 
antsai-jlui.
■i u râstae ta 
laminoasâ « fan J 

iatox' — urc! cin ce 
ii PartidJui Gxnr.L-

v

k 4 C3CTY.
Deaojrz

îen;torta
KI Șkiri

reșl a

Adkx

Din partea oame
• I5- - ■ -
tov. X. A.

\v

riirri’e noastre 
Matvei Feodoro- 

mai vechi 
SUtaM

HMzrâț .

ncli Mosccvi

întrevederea dintre ambasadorul sovietic în S.U.A., | 
G. N. Zarubin și secretarul de stat al S.U.A., Dulles

WASHINGTON 21 (Agerpres). - TASS

La 19 iaa-.arie. ambasadorul V.R.S.S. G. 
X. Zarubin, a arat o a dooa întrevedere ca 

al de stat a! S L .A, Duties, ia ca- 
rembchri de păreri asupri procedur i

tratativelor ia legătura cu d scursei preșe- 
<Eateiui E-serk»?»er din 8 decembrie anul

trecit și cu declarația guvernului sovietic 
din 21 decembrie privitoare la problema fo
losirii energiei atomice.

Ca acest prilej s’a stabl’it ca tratativele 
cu privire la această problemă să fie conti- 

’.= Berlin de către ministrul afaceri- 
dekr externe al U.R.S.S, V.M. Molotov și 

secretând de stat al S.U.A., Dulles.

negație pentru măreața 
nișmului. Pe perne de 
pot vedea trei Ordine Lenin 
liile cu care a fost decorat 
pentru meritele 6ale deosebite 
patrie. Se aud sunetele melodiilor fune
bre de Ceaikovski, Beethoven, Chopin... Că 
ș; ’hi ajun, un șuvoi; nesfârșit de oameni iși 
kau rămas bun dela scumpul tovarăș Șki- 
rlatovț.a carul via'țâ luminoasă constitue o 
pildă ce slujire cu devotament a partidului 
și poporului. Au venit să sc incline in fa,a 
rămășițelor pământești ale defunctului, mun
citori, reprezentanți ai intelectualității, ostași 
ei Armatei Sovietice, studenți din institutele 
capitalei, elevi, colhoznici din împrejurimile 
Moscovei, oameni ai muncii din Reazan, 
Podolsk, Kașira.

La ora 14 și 30 minfite- încetează accesul 
în Casa Sindicatele^. In sală rămân fami
lia și rudele defunctului, membrii C.C. ai 
P.C.U.S., miniștrii, deputați ai Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., deputați ai Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R., activul de partid și 
sovietic din capitală.

Membrii Comisiei guvernamentale pen
tru organizarea funeraliilor ridică de pe ca
tafalc urna cu rămășițele pământești ale 
defunctului și o duc afară din sală.

Dealungul străzii Cotnâi Riad și a ipieții 
Manejului s’a aliniat garda militară de o- 
npare. In sunetele marșului funebru, proce
siunea funerară se îndreaptă spre Piața Ro
șie, unde s’au adunat mii de oameni ai 
muncii din capitală. Urna cu rămășițele pă
mântești ale lui M. F. Șkiriatov este așezată 
în fața mausoleului. La tribuna mausoleului 
urcă tovarășii: G. M. Malencov, V. M. 
Molotov, N. S. Hruș-ciov. N. A. Bulganin, 
L. M. Kaganovici, A. I Mikdian, M. Z. 
Saburov, M. G. Pervuhin, N. M. Șv rnik, 
P K. Ponomarenko, M A. Suslov, P. N. 
Pospelov, N. N Șctalin, precum și membrii 
Comisiei guvernamentale pentru organizarea 
funeraliilor.

Tov. M. A. Suslov deschide meetingul de 
doliu consacrat memoriei iui M. F.-Șkiriatov.

cauză 
atlas

Din partea Comitetului Central al P.C.U.S, 
a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. ;. Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. a 
luat cuvântul tov. N. Ml Șvernik.

Cuvântarea tov. M. A. Suslov
Tovarăși I

Ne luăm astăzi rămas bun drta Matvei 
Feodorovici Șkiriatov.
: Numele tovarășului Șkiriatov este bine 
cunoscut partidului nostru și mtregu ui po
por soviet e. In persoana sa, moartea a ră
pit' din rândurile noastre un fruntaș de sea
mă al Partidului Comunist și al Statului 
Sovietic.

încă de tânăr, tovarășul Șkiriatov a pă
șit pe calea luptei revoluționare. In 1906 
Matvei Feodorovici intra in rândurile parti
dului bolșevic și de atunci timp de aproape 
o jumătate de veac tovarășul Șki iatov Și’a 
dedicat toate forțele sale luptei pentru 
triumful vieții noi,' pentru izbânda puterii 
muncitorilor și făranilpr, pentru trlumfu. co- 
munfcmuW ta țara noastră.

Tovarășul ȘtiriăW a parcurs un drum 
glories de la muncitor croitor papă la fruntaș 
de sei'imă al Partidului și țării. Dealungul 
întregii sale vieți, tovarășul Șkiriatov a fost 
adânc devotat cauzei Partidului nostru, el a 
constituit un model de comunist-bolșevic, 
fidel steagului de neînvins al leninismului, 
luptător de o adâncă principialitate ș: plin 
de abnegație al Marelui Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Partidul și puoorul au prețuit întotdeauna 
aceste î.nalte calități ale tovarășului Șkiria
tov. Matvei Feodorovici s’a bucurat in mod 
legitim de respectul adânc și de încrederea 
Partidului' Comunist și a pcporului. El a 
fost a.es in repetate rânduri in organele de 
conducere ale Partidului Comunist și ale Sta
tului Sovietic. Tim.p de peste 30 de ani, to
varășul Șki-iatbv a avut munci de conducere 
în organele superioare ale controlului de 
partid : în Cbmisia Centrală de control in 

• Comisia controlului de partid de ne lângă 
C-C-veI P.C. (i>) al U.R.S.S., in Gomitetul 
controlului de partid de pe lângă C.C. al 
P.C.U.S.

In aceste posturi înalte de .răspundere, to- 
’ vară ul Șkiriatov a dus o Înotă inverșunată 

î-mipotî'iv:i tuturor. ’dușmanilor Partidului 
'nostru, pentru puritatea . rânduril r par Jdu- 
Tul, pentru întărirea prin toate mijloacele a 
unității și coeziunii sale de monolit.

Cuvântarea tov. N. M. Șvernik
Tovarăși 1

Moartea necruțătoare a smuls din rându
rile mare ui Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice un comunist ferm și dârz, un frun
taș de seamă al partidului nostru și Statului 
Sovietic, Matvei Feodorovici Șk 'iat >v. 
membru al Comitetului Central al Partidu
lui, președinte al Comitetului controlului Le 
partid, membru al Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice. Tovarășul Șk:- 
iiatov și-a dedicat :ntreagi3 sa viața cauzei 
clasei muncitoare, luptei ei împotriva regi- 
mi. lui țarist absolutist, pentru instaurarea 
dictaturii proletariatului care a asigurat 
dezvoltarea producției industriale ți agri
cole socialiste, întărirea orânduirii socia
liste sovietice.

Nici surghiunul, nici arestările, r.iri închi
soarea din zilele grele ale reacțiunii n’au 
putut frânge voința lui Matvei Feodorovici 
Șkiriatov, luptător noinfricet al partidului 
nostru.

Cu o ene'gie clocotitoare, tovarășul Șki
riatov primea orice sarcini din partea par
tidului nostru, se achita de ee cu ci ste, 
căuta să le traducă neabătut in practică.

In zilele revoluției din februarie 1917. el -■ 
desfășurat o munca uriașă in rândurile 
daților din garnizoana Moscova ș a - 
citorilor din fabricile și uzinele din Mos
cova, i-a organizat in vederea luptei împo
triva puterii capitaliștilor și meșterite 
tru 'nstaurarea Puterii Sovietice — pat-raa 
muncitorilor și țăranilor.

In ajunul Marii Revoluții Socia iste dkn 
~ ’ ’ " " .................... lita e

I
Tula, a organizat pe muncitori n 
înfăptuirii Revoluției cin Octombrie, 
însărcinarea Partidului Cucnunist. 
Fecdorock: Șkiriatov a d.‘.-’iț>" t 

idere ta sindi- 
it d*a indus- 

ând toate ceacștia- 
ș: dragostea sa fier? ?’-« 

’Ll nrj-tU 

eaga sa

Octombrie, tovarășul Șkirintov. ir ca 
de membru al Comitetului militar re. . 
nar din 
vederea

Din 
Matvei 
o muncă jnare și de răspi 
cate, :n soecial printre mancito 
tria de confecții, const 
lele sale profunde 
pentru p.yorui sovietic, cauze s u; 
laterale a murxitoril »r și organizării 
in lupta pentru mtarlrea orănduir 
iiste sovietice. Metvei Ftăbrcr. ic 
tov și-a dedicat fără preget :nti 
voință, cunoștințe e și caiaci’atr 
muncă sareinilor care-: erau ireredințate de 
Partidul Comunist și Guvernul Sovietic.

D n anul 1921 tovarășul Șki" atov trece în 
muncă în Comitetul Central, unde se eticniă 
ca fruntaș de seamă al partidului nostru.

In anul 1922 este ales membru al Comi
siei centrale de control, iar apoi membru al 
Prezidiu.ui Comisiei centnale de control de 
pe lângă Comitetul Central al partidului.

La Congresul al Xl.X-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, tovarășul Șki
riatov a fost ales membru al Comitetului 
Central, iar după Congres a fost confirm’t 

•președinte ai Comitetului controlului ce 
partid de pe lângă 
partidului.

Tovarășul Șkiriatov 
rânduri membru al 
Central și deputat al 
Uniunii Republicii Sovietice Sociali

Pentru merite remarcabile fața de patria 
noastră socialistă in domeniul dezvoltări; și 
întăririi continue a Statului Sovietic, Mat
vei Feoiorovici Șkiriatov a fost deexat de 
trei ori cu Ordinul „Lenin" ;■ cu medalii 
ale Uniunii Sovietice.

Matvei Feodorovici Șkirlatcv a intrat 'n 
rândurile Partidului Gom-unist acra «?«>•* 
pe o jumătate de secol și ta cursul Iurtei 
sale revoluționare pentru eliberarea uiaral- 
lor muncii de sub jugul can tclist. ae-tre 
libertatea și fericirea oamenilor mancIL el 
a promovat cu fermitate linia na 
apare t-o și a ferit-o de dușmanii u-xwr. 
Imre.’na cu partidul și sub conducerea 
tovarășul Șkiriatov a'parrarș un drum 
și glorios de lungul căruia s’a cb;inut 
florke nemaiîntâlnită a puterii mare;e 
tre patrii socialiste care dobândește sa 
in dezvoltarea forțelor de prodacție. n 
resul ridicării continue a bu-»-;ts- 
riale șl a nivelului cultura al ooor-re

Ne-a părăsit pentru totdea_na un 1

i controlului de 
Comitetul Central at

a fost ales in repetate 
Comitetului Executiv 
Sovietului Suorem al 

le.

jda.jL.

Cuvântarea tov. N. A- Mihaiîov
Tovarăși!

Astăzi cood-jcem pe tltinril drirn re 
Matvej Feodorovici Șki.'ia'.ov. fia <red»re>» 
al Patri i socialiste, cnul dintre ce. sa: 
vechi fruntași si Partidului Camankst și Sta
tului Sovietic.

Muncitorii, colhoznicii, intelectuali: d:n 
Moscova și din regirirea Mosc na. a 'o' 
intreguî popor sovietic sure ?" -te: Iretere- 
rați de greaua pi.rdere srieritâ-

Vîașa tovarășului Șkiriatov cons ri-e z~ 
exemplu de s ujire plina de ibregt e » > - 
porului Partidulta ComuaLst, măreței cauze 
a cotnunisinurj:-

ln urmă cu aproape o jomârete de se.-. i, 
Matveș Feodorovici Șkiriatov a pășit 
pe calea lup ei revotațknare H a re! IS».ri. 
el a intrat :n Par: del Coatsr st. Da auri 
tmereței șî până in ultimele z 
sale, tovarășul Șk-riator . 
za oameni or muncit pe' 
nismurii in tara noastră

Po'itia țari-sta l-a ares 
i i repetate rândur- pe 1 
Dar nicio prigoană nu 
El s’a aflat tat-stdeama 
a e l-jptătorilor pentru x 
pcporulu;.

In zilele revreita 
varâșul Șkiriatov e 
parați -ai mundtur. 
cosa, deszășoerâ 
rândurile SotlațEa 
și ale UKncitc-te 
covet este memur; 
aadi are de pe !ân 
Moscova

In aieîe Marii ii 
trertr e. tovarășa', 
al GxBrtetulai M.1

><

H î-

Comunicatul Ministerului Afacerilor Interne 
al R. D Germane

51

: es ai Sex: :t- de de- 
sc raț. je d 3 * ./s- 

■tessâ activitate ta 
i za.-rrjc*-.i Moscova 

-trepeînder :’-e Mw- 
ocgsiua; -r

Mate-; Feodorovici S

— MDA 
bri Atacer- la

ta

* zile s’au tnzhit tentativele
4e d;-.era.'aae șî spionaj. 1a- 

in a Berlin.I occdea-
eczra a Reyjbfeea Den»xriU 
ia Mttonl oeocra-. «1 Berik 
saroaa'e* ^erwic3 « de spwnaj 
aw serial otanaKks pnecjm și 
a acte tmanate oe dlversro-
<eci;esî:*3r Demo

te. ai <ectorwiai denxcra: al 
i awn-iestele arxacate <u aja-

toni mor rachete din zonele de ocupație 
engleza și americană, populația Republicii 
D-.-n erate Germane este îndemnata sa in
tre n legătură cu agenții organizații.ur de 
spinaj din Berlinul occidental și din Ger- 
mar.ia occidentală.

Scopul acestor acțiuni subversive este de 
a aduce prejudicii vieții normale și dezvol- 
tarii normale a economiei din Republica 
Democrată Germană.

Organele ministerului «facerilor interne 
aj pr.mit instrucțiuni de a pune capă; aces- 
t - tentative de sabotaje și provocări și de 
a lua măsurile corespunzătoare pentru li
chidarea lor.

Comemorarea 
lui V. I. Lenin la Peklri

PEKIN, 21 (Agerpres). — China Noul 
transmite:

La 20 ianuarie, în sala „Huaijentan** din 
Pekin a avut loc ședința, solemnă de doliu 
a organizațiilor de partid și sociale din ca
pitala Chinei, convocată de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Chinez în ve
derea comemorării ia 30 de ani dere moartea 
Iui V. 1. Lenin.

La ședință au asistat Liu Șab-ți, Ciu De, 
Ciu En-lai, Gao Gan, Cen Iun, Pir» Cijen, 
Pin De-huei, membri ai C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, membri ai guvernului, con
ducători ai partidului și ai organizațiilor d« 
masă, reprezentanți ai vieți: publice.

într’o scurtă cuvântare de deschidere, Ciu 
En-lai a relevat uriașa însemnătate a ideilor 
atotbiruitoare ale lui Lenin ș: ia propus ca 
in memoria luminoasă a lui V. 1. Lenin, asis
tența să păstreze un moment de reculegere. 
Liu Șao-,ți, secreta,- al. C.C.. al Partidului Co
munist Chinez, a prezentat irpoi un ampm 
raport consacrat comemorării a 30 de aci 
dela moartea lui Vladimir llici Lenin.

La încheierea ședinței solemne de doliu 
s’a cântat „Internaționala".

AAoarlea lui Boris Gorbatov

ara
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Mărturiile unor prizonieri de război 
coreeni și chinezi repafriaji

—CHINA NOUA

«5 <
^3

cu câteva zile înainte agenții la spuseseră 
prizonierilor: „Odată ieșiți din l'agăr, soț
ii americani vor veni sa ne protejeze. 
Voi toți trebue să vă îndreptați spre sud. 
Ofiîi.Te nu va executa acest ordin va fi îm
pușcat de americani".

In dimineața zilei de 20 ianuarie mai 
multe helicoptere americane au aterizat în 
z-.na deml.itarizată la o distanță de numai 
două sau trei sute de metri de lagărul de 

□ uza trupelor indiene. Prin megaioanele 
aflate pe bordul helicopterelor, agenții cren- 
<xij!/ti erau îndemnați să nu piardă din 
ochi pe prizonieri.

Prizonierii repatriați au declarat că pri- 
-r:tar de război nu li s’a permis să 

doarmă in cursul nopții de 19 spre 20 ianua
rie. Fiecare dintre ei a fost silit sa copieze 
o eșu zi-ă declarație de eliberare. „Decla- 

de către un agent 
ca prizonier de

par 
dul 
ccvrtrohlai de partid de pe lângă C-C- al 
P OL S-

Intreaga sa viată t-'v-srășu! Șki'iatov a 
hrptaț sub condoce'ea Conuțatfiluj Central zi 
part’dului pentru tra iuoarea in viață a b-v- 
tăririlor Partidului GethunisL neutru trium
ful principiilor lui-, pentru puritatea șî arr- 
tatea rândurilor partidului.

Numele tovarășului Șkiriatov este brie cu
noscut oamenilor muncii din Moscova și re
giunea Moscova. Tovarășul Șkiriatov a fost 
respectat pentru modestia și simplitatea sa, 
pentru ioalta ideologie ș: ati'.adinea atentă 
față de oameni- Cavantâri’e sah se caracte
rizează Drin procunz me pari nici prir cre
dința adâncă in fruaiul sierte taaoSui 
leninismului

Amintirea hmlnoasâ a toi SLatvef Feo*>- 
rovki Ș-iriatov va : păstrată i- 1", rerl» *â- 
menitar soviît ci. care sab conducerea Pa*- 
tidu’u: Comunist pășesc ca încredere riakrte 
sere victoria oosnun srmri^i-

Adto. Matvei Femtarovkri Șkiriatov, prie
tenul și tovarășul aoslra scump!

Meetingul de delta a 
3. M. Mzletkov. A’ M 
cior. X A. Bulganin. L 
Mikotan. X M Șvem'

I jjt sfârșit Tovai 
Mol iw. X S F 
M Kagancnlci. .-

a uraa
area
caîa

c ă ort XICm-
noră- Pe placă sur 
cuvintele :

jr.e-
Se 

de da
*Da:e- dc st
<teî- lectori

peJe.

Recenzie

0 carie despre realitatea din spatele
In ultimele pagini ale căițij sale „S.U.A. 

’53", Derek Kartun amintește cuvintele lui 
Abraham Lincoln, care încă în anul 1864, 
prevestea plin de ducere, soarta țări] sale: 
„Prevăd in viilor 6 criză care mă neliniștește 
și mă face să tremur peh.ru siguranța țarii 
mele. Ca un rezultat al războiului au luat 
naștere mari societăți comerciale și acesi 
fapt va f; urmat de o eră de corupție a 
itelților demnitari. Iar puterea financiară a 
țării, se va strădui să-ș: prelungească domi
nația, bazându-se Și profitând de prejudecă
țile poporului, până ce întreaga bogăție se 
va acumula în câteva mâini și repun.ica va 
fi distrusă" Comentând această previziune, 
atât de integral oglindită în realitățile de 
astăzi ale S.U.A., Derek Kartun conchide: 
„Aceasta este fața adevărată a capitalismu
lui american, și nu imaginea s'rălucitoare 
pe.care ne-o prezintă reclamele di.i reviste, 
după Cum insula Kociedo și nu știrile oficii
lor de informații ale Statelor Unite, este a- 
devărata față a politicii externe americane"

Cu scrupu'.ozitatea cercetătorului adevăru
lui, publicistul progresist englez Derek 
Kartun scoate la iveală in cele 160 de pa
gini ale cărții sale tocmai faptele, nenumă
ratele fapte care alcătuesc laolal.ă ceepce 
autorul a denumit atât de sugestiv „S.U.A. 
’ 53“, adică fața adevărată a capitalismului 
american contemporan.

Datele și cifrele extrase; d€ Derek Kartun 
cu privire la economia Statelor Unite, ne 
dau o Imagine înspăimântătoare a consecin
țelor inevitabile ale legii economice funda
mentale a capitalismului contemporan:_ goa
na după profituri maxime. In_ anul 1950. — 
arată Derek Kartun — cele 512 trusturi de 
fruirite au câștigat înainte de achitarea im
pozitelor 4 miliarde de lire, iar in 1951 a- 
proape cinci miliarde de lire. „Cu cât se 
cheltuește mai mult pentru înarmare, cu atât 
guvernul contribue mai mult la prosperitatea 
industriei grele” explică revista „Business 
Week”. Rezultatul: S.U.A. cheltuesc în fie
care oră a fiecărei zile pentru înarmare 
și război suma de 2.675.530 de lire. De

rek Kartun notează: „Stagu-ul (kvnerlu :n 
care producea se extinde este cel alfitar 
și acest fapt’ este însoțit d« o contiocâ și 
accentuată scădere a producției bunurilre pe 
care poporul american le mănâncă, le poareă 
și ie folosește". Este lesne de hi -; e? cui ii 
folosește o asemertea politică ecaaontkă. O 
înțelege din ce in ce mai limpede m □"■.mul 
rând însuși - poporul amer can. In capitolul 
al ctncilea al cărții, intitulat „Dur ei oare 
o viață de lorzi ?“, Derek Kartun înfățișează 
în cifre grăitoare adevâ'ata situație mate
rială a oamenilor muncii din țara in care 
profiturile pumnului de monopaliști exploa
tatori au ajuns la cifre fantastice. Folosind 
datele furnizate in 1951 de însăși subcomi
sia Congresului pentru cercetarea familiilor 
cu venituri reduse. Derek Kartun arată câ in 
Statele Unite abia 25 la sută din numărul 
total al familiilor de muncitori ppt să-și asi
gure bugetul minim necesar stabilit cu multă 
sgârcenie de către guvernul cin Washington. 
„Impărțițj populația S.U.A. în cinci cincimi 
— spune Derek Kartun. Meți constata atunci 
câ o cincime primește 47 la sută din întregul 
venit iar cincimea cea mai nenorocită de- 
abia 3 la sată. Acestea sunt extremele bo
găției și sărăciei mai pronunțate decât in 
orice altă țară industrială din lume”.

Astăzi iși fac loc prevestirile tot mai sum
bre cu privire la soarta ecvooniiei americane. 
„Leacul" pentru înlăturarea gravei boli ce se 
numește criza economică, se vădește a fi 
„tot atât de dezastruos ca și boala însăși** 
după cura serte Derek Kartun. Intr’un articol 
de fond dkn „Detroit News' se soune: „Na
țiunea nu poate trăi mult timp în pace sau 
într’o prosperitate relativă, de îndată ce a 
fost transformată într’o tabără militară. Ori 
va f; redusă la sărăcie din cauza cheltuell- 
lor militare Și atunci istovirea rezervelor 
economiei civile va favoriza criza și demora
lizarea politică, ori. pentru a evita aceste 
rele, vom pomi pe calea războiului, așa cum 
a făcut și Hitler”. Faptul că Charles E. 
Wilson, fost președinte al lui „General-Mo
tors’* și actual ministru al apărării a citat

zi 
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MATVEI FEODOROVICI ȘKIRIATOV
15 august 1883-18 ianuarie 1954

a-ud trei salve de artilerie. După marșul 
*6a râsanâ sonetele mărețe ale imnului 
at al Uniunii Sovietice. In fața mauso- 
L tatr'o aliniere perfectă, defilează trb-

Statuii Libertății...*’
acest articol și s*a declarat de acord ou el, 
arată că deruta și spaima în fața amenință
rilor crize-; a cuprins șl pe acei care semă
nând %'ânt nu le-a mai rămas decât să cu- 
eagă furtuna.

Pe acest eșafodaj economic, conceput de 
mințile bokiaxre de lăcomie ale marilor mo- 
nopoliști. și ca o consecință directă a lui, 
se desfășoară întreaga viață politică, socială 
și culturală a Statelor Unite din zilele noa
stre. așa numitul „mod de viață” american.

Cu o vigoare deosebită. Derek Kartun scoa
te la iveală acele manifestări ale vieții pu
blice americane care constitue indicii ne- 
desmințite ale fascizării sistemului de gu
vernământ al Statelor Unite. In capitolul al 
treilea al cărții intitulat plin de ironie 
„Țara celor liberi”, Derek Kartun desvălue 
cât de adânc este în prezent procesul de 
nerușinată și fățișă înlăturare a oricărei 
urme de libertăți cetățenești și de drepturi 
constituționale.

Există astăzi — scrie Derek Kartun — 
un cod de legi în America, care contravine 
in. mod flagrant Constituției și Declarației 
Dreprurilor omului... Dar care dintre mo- 
nopoliști sau dintre oamenii din fruntea au
torităților își mal bat azi capul cu asemenea 
petece de hârtie denumite „Constituție" sau 
„Drepturile omului?”

Cu cât însă regimul fascist polițist devine 
mai crâncen cu atât numărul celor care i se 
împotrivesc crește. Numeroase exemple de 
rezistență curajoasă a americanilor simpli, 
cinstiți, împotriva blestematei terori fasci
ste sunt arătate în cartea lui Derek Kar
tun. In capitolul intitulat „Lupta în sindi
cate”, aflăm că în ciuda existenței unor 
conduceri sindicale total vândute trusturi
lor și poliției, muncitorii din Statele Unite, 
trecând peste capul acestor conduceri, folo
sesc adeseori, lupta sindicală ca un mijloc 
puternic de închegare a solidarități] lor de 
clasă, ca o armă eficace împotriva monopo
lurilor.

Unul din capitolele cărți] lui D. Kartun,

M.i dintre ocrizonierii de război repa- 
tr-aț aa iest fririț: de agențl ne când în
cercau sa exajeze. Lsptărd cu dioe-are. 

au ren>*t sa scaue dm ghtaree agen- 
; tar Do dintre prizonierii repatriați, LI 
* t -[3- * _ . jt Hun H’-" '. T. 2 j foST lovi i CU D'îSr- 

ce către age.“.; i care i-au urma "it, 
rce"ca.->. sa-i cc ească. Ei s’au reîntors la 

□nj-m plini de contuzmnL 
pape o sala de polițiști militari ame- 

:narma*.i până in dinți s’au înșirat 
igul șosetei, amenințând prizonierii 
•rau s. ?;i din lagar de către agenți. 
cum au declarat cei repatriați, numai

ce z;

„■V 
rtca

rația- a fost 
gonuadanist, 
război.

Prizonierii 
ianuarie au 
tei „declar, 
iest răpiți de 
seră tori___,._ _________r_____ ____ _
rut repatrierea. Șase prizonieri din sectorul 
17 au lost prinși de agențl pe când încer
cau să sară oeste gardul de sârmă ghimpată 
pentru a se reîntoarce ta patrie. Ei au fcst 
duși intro camera subterană și maltratați 
ej sălbăticie.

Agenții șecre'i din diferitele sectoare ale 
lagărului au spus fățiș prizonierilor de 
război care au cerut repatrierea, că-i 
arunca in mare in timpul transportării 
zociierilor de război in Taiwan.

întocmită 
deghizai

repatriați la 20I de război
adus cu ei un exemplar ai Lzces- 

Printre prizonierii care au 
agenții speciali, mulți fuse

's : cu sălbăticie pentru câ au ce-

vor 
pri-

i

Dezbaterile din senatul olandez 
in legătură cu „comunitatea defensivă europeană"

HAGA 21 (Agerpras). —
■ . -. : res â a nun țâ că 1 a 19 ÎMMa 

rie senatul olandez a început dezbaterile n- 
;--ra '.ratatului cu priv:re la așa numita 
„comunitate defensivă europeană". Se știe 
câ Camera dcputațî’.or din Olanda a ratifi
cat acest tratat in luna

Potrivit relatărilor 
graaf, reprezentanții 
din Olanda au propus 
lor până după sfârșitul 
lor de externe ai celor 
:ă propunere a fost insa respinsă de majori
tatea senatului olandez. ,

In cadrul dezbaterilor, primul a luat cu
vântul senatorul crmumsM-Iooykaas, care a 
subliniat că tratatul „arn*tei europene1* în
seamnă renașterea wehrmachtu’.ui nazist.

Reprezentanții partidelor catolice, de cen
tru și de dreapta au declarat că vor vota 
în favoarea acestui tratat.

Ziarul „De Volkskrant" relatează că Ime
diat după începerea dezbaterilor eu fost în
tărite posturile polițienești din jurul clădi
rii parlamentului olandez. Agenți ai poli
tiei, îmbrăcați în civil, au asistat la ședin
ță, amestecându-se în rândurile publicului. 
Cu toată jiaza, în întregul oraș au fost răs-

iulie a anulu' trecut, 
ziarului „De Tele- 
Partidului Comunist 
amânarea dezbateri- 
conferinței minlștri- 
patru puteri. Aceas-

pândite manifeste care condamnau proiec
tul „armatei europene’’. Manifeste asemă
nătoare au fost difuzate chiar în incinta se
natului. Poliția a îndepărtat din sală doi 
oameni.

Agenția France Presse anunță că în urma 
dezbaterilor care au durat două zile, sena
tul olandez a ratificat tratatul cu privire la 
comunitatea defensivă europeană cu majori
tate de voturi. Cei doi senatori comuniști, 
un socialist și un protestant moderat au vo
tat împotriva acestui tratat.

Ambasadorul Statelor Unite în Olanda a 
fost imediat informat de rezultatul votului 
întrucât după cum relatează France Presse, 
guvernul consideră că „silința sa va fi a- 
preciată la Washington și la Bonn**,

Totuși, potrivit agenției France Presse, 
nici adepții cei mai entuziaști ai tratatului 
„comunității defensive1* nu-și ascund pesi
mismul în ce privește aplicarea tratatului, 
deoarece rămân de înlăturat obstacolele mari 
din calea acestei comunități. Principalii 
semnatari ai tratatului — Franța și Italia 
—nu s’au pronunțat încă asupra lui, și 
faptul că Olanda este prima țară care l-a 
ratificat este departe de a putea să influen
țeze hotărirea celorlalți semnatari.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS trans
mite:

La 20 ianuarie a încetat din viață Boris 
Gcruatov. cunoscut scriitor sovietic și autor 
de scenarii cinematografice. Baris Gvrbatov 
s’a născut în 1908 in Donbas și și-a consa
crat majoritațej operelor vi&’țij oamenilor 
simoli din acest important bazin carbonifer 
al U.R.S.S.

El a desfășurat o intensă activitate socială 
și politică. A fost ales deputat in Sovietul 
Suprem r:l U.R.S.S. și în So-vietul Suprem al 
R.S.F.S.R. Pentru merite deosebite in dome
niul literaturii sovietice Boris Gorbatov a 
fost decorat cu trei O'dine.

-----•------

Scurte știri
B In legătură cu cea de a 30-a comemorare dela 

moartea lui V. *1. Lenin, Consiliul de stat și 
Consiliul de miniștri al Republicii Populare Po
lone a adoptat la 20 ianuarie o notărire in urma 
careia combinatul metalurgic ,,Nowa Hula* se va 
numi ,,V. I. Len.n“.
• La sediul administrației înaltului comisar al 

U.R.S.S., la Berlin a avut loc la 19 ianuarie șe
dința expertilor sov.etici, americani, englezi și 
francezi pentru problemele tehnice legate de pre
gătirea conferinței miniștrilor afacerilor externe ai 
celor patru puteri.

Părțile au căzut de acord asupra principale’or 
probleme tehnice. Ședința următoare a avut 1- c 
la 20 ianuarie la sediul administrației militare 
americane din Berlin.

La 20 ianuarie, delegația eoreeano-chineză la 
tratativele preliminare ini*, e cele două părți in le
gătură cu problema conferințe» polii ce, a dat pu
blicității un comunicat în care se arată ca 
la 20 ianuarie a avut loc cea de a patra ședin a 
a ofițerilor de legătură ai celor două părți. N ci 
de data aceasta nu s’a înregistrat nic’un prog’es, 
datorită faptului că partea americană insistă asu
pra modificării proceselor verbale ale ședințelor 
tratativelor preliminare precedente și refuză să 
fixeze o dată pentru reluarea tratativelor, așa cum 
propusese partea coreeano-chineză.

> Ziarul conservator britanic ..Sunday Times**, 
a publicat recent un articol în: care arată că 
..șeful serviciului de spionaj dela Bonn, generalul 
hitlerist Gehlen, elaborează în piezent planuri 
amănunțite pentru cazul unui .eșec al apropiatei 
conferințe cvadripartite dela Berlin**. Articolul a 
produs o impresie deprimantă la Bonn.

a Mikardo, membru în delegația deputatilor 
englezi care vizitează în prezent India a acordat 
un ^interview unui corespondent al ziarului ,,Ti
mes of India**.

Mikardo a arătat că între S. U. A. și Anglia 
s’au ivit mari divergente in problema ajutorului 
militar american acordat Pakistanului. Tăce-ea 
Angliei în aceeastă chestiune, a declarat el, este 
semnificativă.

----- •------

Alte noi recorduri mondial 
obfinute de sportivii sovietici

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS trans- 
mite :

Sportivii sovietici au stabilit ta 19 și 20 
ianuarie noi și v.aloroase recorduri mondiale. 
Pe patinoarul de mare altitudine din apropie
rea orașului Alma-Ata la 19 ianuarie. Halida 
Scegoleeva a alergat distanța de 3.000 m, în 
timpul de 5’09”2'10. In ziua următoare, Ha
lida Scegoleeva a stabilit a’te două noi re
corduri mondiale. In cursa de 1.000 m. ea 
a obținut timpul de l’36”3/10, întrecând cu 
o zecime de secundă recordul mondial și a 
totalizat l.a cele 4 c’asice 203, 323 puncte,
rezultat ce constitue deiasemeni un nou re
cord mondial.

In cadru! unui concurs de haltere, desfă
șurat la Chiev, la 19 ianuarie, Pio,r Chirșon 
a ridicat la stilul impins o greutate de 
105,5 kg.

Intitulat „Atacul împotriva omului” este 
consacrat cumplitei decăderi a ..culturii” ofi
ciale americane și educației criminale dată 
tineretului.

Viața grea. întunecată, a tineretului, este 
înfățișată în tot cuprinsul cărții într’un chip 
convingător, in această parte, tragedia 
„educației” tinerei generații din .S.U.A., 
apare în întunecoasele dar — din păcate — 
adevăratele ci culori. „Priviți la însuși sis
temul de educație §1 veți găsi în el multe 
din cauzele situației dezastruoase în care se 
află tineretul Americii”, spune Derek Kar
tun. Aducând o bogăție de date, autorul de
monstrează deopotrivă în ce constă siste
mul de educație ca și înspăimântătoarele sale 
consecințe. „Națiunea este pe cale de a-și 
pierde mințile”, reproduce Derek Kartun 
cuvintele eminentului istoric american dr. 
DuBois care, referindu-se la faptul că un 
părinte și-a „iertat” copilul de 9 ani care 
a împușcat mortal pe surioara sa de 11 ani 
și a furat 150 de dolari fugind de acasă, 
se întreabă: „Dry cine l-a iertat pe tată?” 
Și, adaugă Derek Kartun: „Cine poate ierta 
o societate în oare astfel de întâmplări de
vin tot maj frecvente și tot mai des posi
bile? De aflat cauzele acestei îngrozitoare 
stări de lucruri nu este greu de fel. „Există 
o legătură directă — spune Derek Kartun — 
care duce dela sala de clasă, dela comicsuri 
și dela radio la televiziune, la Kociedo și 
Pongan. Această legătură este intenționat 
creată. Aceasta pentrucă, întocmai ca și în 
Germania nazistă, este necesar un tip spe
cial, dezumanizat, insensibil, un individ cu 
nervii zdruncinați, care să poată comite cri
mele de care are nevoie, prin însăși natura 
sa, imperialismul agresiv". „Scopul urmărit
— notează autorul — este de a produce o 
rezervă de oameni supuși, care nu gândesc, 
lipsiți de principii, o carne de tun ignorantă
— soîdățimea imperialismului**.

Kartun dă câteva cifre sintetizând rezul
tatele directe obținute ca rezultat al furibun
dei campanii de îndobitocire a masselor, și 
în special a tineretului, în rândurile căruia 
criminalitatea a luat proporții amenință
toare.

„Din 1940, asasinatele au crescut cu 14 
la sută, răpirile ou 50 la sută și jafurile cu 
16 la sută. In 1948 aveau loc zilnic 255 de 
răpiri, 36 de asasinate și 300 de crime mal

mici. La fiecare 18,7 minute se săvârșea o 
crimă gravă. Ultimele statistici ale Asocia
ției naționale pentru sănătatea mintală din 
S.U.A., afirmă că acum sunt săvârșite 
1.750.000 de crime grave în fiecare an”.

Ultimul capitol al cărții, intitulat „Go 
Home”, se referă la caracterul și urmările 
nefastei politici externe americane, subordo
nată aceleiași tendințe a marilor trusturi de 
obținere a profitului maxim. Autorul scoate 
în evidență cu documente, citate din presă, 
etc., .creșterea considerabilă a opoziției tutu
ror oameniior cinstiți față de odioasa po
litică expansionistă, bazată pe violență și 
șantaj, a cercurilor monopoliste americane. 
Yankei, „go home" (yankei, cărați-vă acasă) 
a devenit lozinca răspândită care exprimă o 
adevărată stare de spirit: indignarea și hotă- 
rirea.de luptă a oamenilor cinsti,! din țările 
cotropite de „prietenii” americani, împo
triva monstruoasei pretenții a S.U.A. la do
minația mondială. „Epoca iluziilor a trecut 
— scrie Derek Kartun. Nimeni nu se mai 
îndoiește de primejd:a mortală ,pe care’o re
prezintă intențiile Americii și interesele ei 
nesățioase. Și tocmai pentru acest motiv, a 
devenit imposibil Americii să impună re
stului lumii ceeace doresc stăpânii ei".

★

Inchinându-și valoroasa lucrare „curajo
șilor americani, bărbați și femei — încol
țiți. .persecutați, dar care luptă" — Derek 
Kartun nu uită să menționeze dealungul în
tregii sale luciări, lupta plină de bărbăție 
a celor cărora le-a dedicat cartea. Din lectu
ra cărții lui Derek Kartun, care demască 
atât de puternic întreaga putrefacție a vieții 
politice din Statele Unite, se desprinde cu 
limpezime ideia că germenii unei lupte vi
guroase, trăiesc și se dezvoltă neîncetat ca 
tot ce este nou și sănătos. Lectura cărții 
„S.U.A. ’53“ contribue la solidarizarea oa
menilor cinstiți cu poporul american, la în
tărirea convingerii că și cu sprijinul po
porului american, ideia păcii și înfrățirii în
tre popoare va triumfa în ciuda înrăițilo-r ei 
dușman i.

E. DASCALU

Informații
Cu prilejul merții eminentului scriitor so

vietic Boris Gorbatov, Uniunea Scriitorilor 
dm R.P.R. a trimis Uniunii Scriitorilor So
vietici o telegramă de condoleanțe semnată 
de Mihail Sadoveanu.

*
Delegația de femei din Olanda în frunte 

cu Elsina Van Goerts, responsabila organi
zației de femei din regiunea Arnheb, care se 
af ă în țara noastră la invitația Comitetu
lui Femeilor Democrate din R.P.R., și-a con
tinuat vizitele in țară.

In ziua de 20 ianuarie delegația a făcut 
o vizită la sediul Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R.

(Agerpres).

*) „S.ll.A. ’53“ de Derek Kartun.

Spectacole
VINERI 22 IANUARIE 1954

TEATRE: Național „I. L. Caragiale" (sala 
Studio): Schimbul de onoare: Național „I. L. 
Caragiale” (sala Comedia): O scrisoare pier
dută; Teatrul de Stat de Operetă: Vânt de 
libertate: Municipal: Afaceriștii; Tineretului: 
Un flăcău din orașul nostru; Armatei (B-dul 
G-ral Magheru): Vlaicu Vodă; Muncitoresc 
C.F.R. (Ciulești): Titanic vals; Ansamblul de 
Estradă: Concert de muzică distractivă Teo
dor Cosma; Teatrul Evreesc de Stat: Cisma- 
rul cel isteț.

CINEMATOGRAFE: Patria, 1. C. Frimu: 
Corăbiile atacă fortărețele (Amiralul Ușacov 
seria Ii-a); Republica, Maxim Gorchi, Mio
rița: Africa, (seria Il-a); București: Bătă
lia din golful Caliacra (Amiralul Ușacov, se
ria I-a); înfrățirea între popoare: Aventură 
la castel ; Elena Pavel : Lenin în octombrie ; 
Lumina: Casa mult visată; Victoria: Sad- 
co; Timpuri noi: Campionatele internațio
nale de atletism, jurnal românesc nr. 2, 
jurnal sovietic nr. 62, Un basm din Taiga; 
Gh. Doja: Cu inimă tânără; Alex. Popov: 
Pagini istorice; 8 Martie: Soldatul victoriei, 
(seria Il-a); Vasile Roaită: Prințesa trufașă; 
Cultural: Calin vulturul; Gri vița: Trei po
vestiri; _ Const. David: Neastâmpărații;
Alex. Sahia: O afacere importantă; Flacăra: 
Dincolo de Dunăre; T. Vladimirescu: Călă
torie îndepărtată; Arta: Soldatul victoriei, 
(seria I-a); Popular: Mareșalul Cutuzov; M. 
Eminescu: Anii tinereții; Moșilor: Aventu
rile lui Alioșa Ptițîn; 23. August, 1 Mai: 
Fiul mării; Donca Simo; Cântărețul stepe
lor; llie Pintilie: Nu-i pace sub măslini; 
8 Mai : Alarma; Volga: Căpitan la .15 ani; 
Libertății: Revizorul; N. Bălcescu: lanica; 
Rahova: Egor Bulâciov și alții; Olga Ban- 
cic: Elixirul dragostei. . s
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