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Leninismul veșnic viu
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Ziua de 22 aprilie este o 
sărbătoare a întregii o- 
meniri muncitoare. în a- 

ceastă zi, cu 86 de ani în urmă, 
s-a născut Vladimir llici Lenin, 
titan al gindirii revoluționare 
și al acțiunii revoluționare, 
creatorul Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, întemeie
torul primului stat socialist din 
lume, marele învățător al oa
menilor muncii de pe întreg 
globul pămintesc.

Numele Iul Lenin a devenit 
simbolul unei lumi noi, sim
bolul luptei pentru fericirea po
poarelor, pentru pace, democra
ție și socialism. De numele lui 
Lenin, de învățătura lui nemu
ritoare, de gloriosul Partid Co
munist creat de Lenin, sînt le
gate toate evenimentele de sea
mă ale istoriei contemporane — 
victoria istorică, de însemnă
tate mondială a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie în 
Rusia, grandioasele succese ale 
Uniunii Sovietice în construi
rea societății comuniste, succe
sele dobîndite în construirea 
socialismului de R. P. Chineză 
și de țările de democrație 
populară din Europa și Asia, 
dezvoltarea și întărirea mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internationale.

Lenin, geniul revoluției pro
letare a dezvoltat în mod crea
tor, in noile condiții ale luptei 
de clasă a proletariatului în
vățătura lui Marx, îmbogățin
d-o cu o nouă experiență. In 
întreaga sa activitate, spriji- 
nindu-se pe teoria marxistă, 
Lenin nu a fost niciodată scla
vul literei marxismului El în
demna cu perseverență pe 
marxiști să contribuie la pro
gresul științei marxiste. s-o 
dezvolte continuu, să nu a- 
pere niciodată „vechile soluții 
ale marxismului“ dacă ele nu 
corespund condițiilor schim
bate ale vieții.

Un exemplu strălucit de dez
voltare creatoare a marxismu
lui este elaborarea și îmbogă
țirea continuă de către Lenin a 
teoriei marxiste despre revolu
ția socialistă, despre construi
rea socialismului și comunis
mului. Aci s-a manifestat cu 
toată puterea genialitatea lui 
Lenin, felul în care Lenin știa 
să scoată la lumină noul. El

1i a făcut o analiză profundă a 
0 întregii situații istorice noi și 

a tras concluzii noi, pe baza 
experienței politice noi. Că- 
lăuzindu-se după principiile 
marxismului creator, Lenin a 
formulat în chip nou problema 
raportului dintre revoluția bur-

gheză și revoluția socialistă și care, din proprie inițiativă, au 
a elaborat teoria transformării construit o centrală electrică 
revoluției burghezo-democrati-■ sătească și s-a dus la inaugu- 
ce în revoluție socialistă. Le
nin a ajuns la concluzia că 
teza întemeietorilor marxismu
lui despre posibilitatea victo
riei revoluției socialiste numai 
simultan în toate țările sau în 
majoritatea țărilor capitaliste 
a fost justă la timpul ei, dar 
devenise inaplicabilă în condi
țiile epocii noi. Pe baza stu
dierii profunde a legilor dez
voltării imperialismului, Lenin 
a tras concluzia că, în condi
țiile dezvoltării economice ine
gale a capitalismului în epoca 
imperialismului, victoria si
multană a socialismului în 
toate țările e imposibilă și că, 
dimpotrivă, revoluția socialistă 
poate învinge mai intîi într-o 
singură țară, luată aparte. Le
nin a găsit cheia spre rezolva
rea problemelor fundamentale 
ale revoluției socialiste în a- 
lianța dintre clasa muncitoare 
și țărănime pe care el a denu
mit-o cea mai minunată forță 
din lume. Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie a con
stituit o confirmare minunată 
a noilor concluzii ale lui Lenin. 
Aceste noi concluzii leniniste 
au descătușat inițiativa revo
luționară a proletariatului din 
toate țările în lupta pentru eli
berarea din lanțurile exploată
rii, pentru socialism.

în urma victoriei Revoluției 
Socialiste din Octombrie, po
poarele Uniunii Sovietice au 
inaugurat o eră nouă în istoria 
omenirii, au pășit pe căi nebă
tătorite pînă atunci de nimeni 
— căile de la capitalism la so
cialism întemeietorii marxis
mului n-au făcut decît să schi
țeze conturul general al viitoa
rei societăți comuniste. Lenin 
are meritul de însemnătate is
torică mondială de a fi ela
borat — pe baza studierii pro
funde a economiei țării, a con
dițiilor interne și externe ale 
dezvoltării ei — teoria și pla
nul practic de construire a so
cialismului in U R.S.S. Dezvol
tarea industriei, dezvoltarea cu 
precădere a industriei grele, a- 
tragerea țărănimii la construc
ția socialistă cu ajutorul coo
perației — o profundă revoluție 
culturală — acestea sînt veri
gile principale ale planului le
ninist de construire a socialis
mului.

Lenin vedea în prezent mlă- 
dițele viitorului, sezisa în lu
crurile mici pe cele mari. Con- 
cepînd — de pildă — grandio
sul plan de electrificare a Ru
siei, el a salutat cu căldură ac
țiunea țăranilor din Kasin,

rarea centralei. Lenin a sezisat 
„o mare inițiativă“ în subot- 
nicul muncitorilor comuniști de 
la calea ferată Moscova-Kazan 
și a participat el însuși în 
1920 la subotnicul de 1 Mai. 
Sprijinindu-se pe teoria marx

istă, pe legile obiective ale 
dezvoltării sociale și pe expe
riența mișcării revoluționare 
internaționale, Lenin a elabo
rat învățătura despre partid 
ca organizație conducătoare a 
proletariatului, ca armă a pro
letariatului in lupta pentru vic
toria socialismului. El a desfă
șurat o muncă gigantică în ve
derea organizării partidului de 
luptă al clasei muncitoare, a 
elaborat principiile lui organi
zatorice, strategia și tactica 
lui, a educat partidul in spiri
tul devotamentului față de 
marxism, in spiritul slujirii 
pline de abnegație a intereselor 
poporului muncitor, in spiritul 
unității și al legăturii indiso
lubile strînse cu poporul.

în atitudinea creatoare față 
de teoria marxistă, în intransi
gența cu care lupta Lenin îm
potriva încercărilor oportuniste 
de a goli marxismul de esența 
sa revoluționară, de a-1 trans
forma în literă moartă, intr-o 
dogmă, se manifestă caracterul 
viu, viguros al leninismului ca 
învățătură care se dezvoltă in 
strînsă legătură cu lupta pen
tru comunism a oamenilor 
muncii.

învățătura leninistă este in
vincibilă, deoarece ea pornește 
de la recunoașterea rolului ho- 
tărîtor al maselor populare ca 
adevărate făuritoare ale isto
riei întreaga activitate a lui 
Lenin și a Partidului Comu
nist făurit de el e pătrunsă de 
credința profundă in popor. în 
energia revoluționară â oame
nilor muncii.

Urmînd calea indicată de 
Lenin, aplicind ferm în viață 
linia generală leninistă de dez
voltare cu precădere a indus
triei grele, P.C.U.S. a dus po
porul sovietic la victoria so
cialismului. Astăzi în U R S S. 
se îndeplinesc sarcinile trecerii 
treptate la comunism : oamenii 
sovietici luptă acum pentru în
deplinirea sarcinii economice 
fundamentale a Uniunii Sovie
tice — aceea de a ajunge și a 
întrece cele mai dezvoltate țări 
capitaliste in ce privește pro
ducția pe cap de locuitor. în
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Adunări festive 
consacrate celei de a 
86-a aniversări a 

nașterii lui V. I. Lenin
Sîmbătă, în întreprinderi și in

stituții, au continuat să aibă loc 
adunări festive și conferințe con
sacrate celei de a 86-a aniversări 
a nașterii lui Vladimir llici Lenin

In fața a numeroși profesori 
și studeriți ai institutului de me
dicină și farmacie din Capitală a 
conferențiat acad. prof. dr. Șt 
Miicu, secretar prim al Academiei 
R P R

Marele Lenin, a arătat vorbito
rul. ne-a învățat că trecerea de 
la capitalism la socialism repre
zintă o epocă intreagă de coexis
tență și întrecere economică paș
nică între socialism și capitalism. 
Principiul coexistenței și al în
trecerii economice pașnice intre 
cele două sisteme stă azi la baza 
politicii externe a tuturor state
lor din lagărul socialist Pe baza 
leninismului. Congresul al XX-lea 
al P.C.U.S a pus și a soluționat 
problema de cea mai mare impor
tanță cu privire la posibilitatea 
preintimpinării războaielor în epo
ca actuală.

La Casa prieteniei romîno-so- 
vietice A R L U.S., numeroși oa
meni ai muncii au asistat la con
ferința intitulată „V 1 Lemn, ge
nialul învățător al oamenilor 
muncii de pretutindeni" pe car- 
a ținut-o tov. Cornel Băjenaru 
membru în Biroul Comitetului re
gional București al P M R.

Discipol credincios al lui Marx 
și Engels, avînd o poziție pro
fund creatoare față de teorie — 
a spus vorbitorul — Lenin a îm
bogățit marxismul, dezvoltînd teo 
riile lui Marx și Engels în noile 
condiții istorice.

Dind răspuns problemelor pe 
care le ridica practica muncii re
voluționare, tezele lui Lenin au ri
dicat pe o treaptă superioară miș
carea comunistă internațională.

întruchiparea vie, materială, a 
ideilor leniniste ni se înfățișează 
astăzi în triumful deplin al so
cialismului în Uniunea Sovietică, 
în avîntul economiei și culturii in 
R. P. Chineză și celelalte țări de 
democrație populară.

La Petroșani peste 400 de oa
meni ai muncii din in'.reprtnderi 
și instituții au luat parte la adu
narea festivă consacrată împli
nirii a 86 de ani de la nașterea 
lui Vladimir llici Lenin A vorbit 
losif Ledrer, secretar al Comi
tetului raional Petroșani al P.M R. 
care a înfățișat viața și opera lui 
V 1. Lenin, închinată eliberării 
oamenilor muncii de sub jugul 
capitalist și construirii societății 
noi, socialiste.

Adunări asemănătoare au mai 
avut loc în localitățile miniere 
Aninoasa, Lonea, Vulcan și al
tele.

--------4.------

Intîlnire 
cu delegația 

Comsomoiului
In seara zilei de sîmbătă, in 

sala de marmoră a Casei Cen
trale a Armatei din București, 
a avut l<>c o intîlnire intre 
membru delegației Comsomoiu
lui care ne vizitează tara și 
activiști, tineri fruntași in pro
ducție si la învățătură din Ca
pitală.

Oaspeții au fost salutați de 
către tov. Miron Olteanu, prim 
secretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. București.

Din partea delegației Com- 
somoluliu a luat apoi cuvintul 
tov. Aleksandr Aksionov care a 
rostit cuvinte pline de însufle
țire despre impresiile culese în 
timnul vizitei delegației.

A urmat apoi un program ar
tistic.

Pentru „Lampa 
lui Ilici"

1. Trăiască 1 Mai, ziua solidarității internaționale a celor ce 
muncesc, ziua frăției muncitorilor din toate țările 1

2. Trăiască atotbiruitoarea învățătură marxist-leninîstă — far 
călăuzitor al oamenilor muncii din întreaga lume in lupta pentru 
pace, democrație și socialism I

3. Oameni ai muncii din toate țările I Să întărim și să lărgim 
frontul luptătorilor pentru preîntîmpinarea războiului I

Trăiască unitatea clasei muncitoare, a sindicatelor, a partidelor 
politice muncitorești, in lupta pentru asigurarea unei păci trainice I

4. Oameni ai muncii din toate țările 1 Să intensificăm lupta pen
tru slăbirea continuă a încordării internaționale, pentru reducerea 
armamentelor și interzicerea armei atomice și a celorlalte arme de 
exterminare în masă l

5. Trăiască lupta forțelor iubitoare de pace din Întreaga lume 
pentru coexistența pașnică a tuturor statelor, fără deosebire de 
sisteme sociale, pentru dezvoltarea legăturilor economice și cultu
rale intre toate țările I

6 Să întărim și să dezvoltăm necontenit prietenia și colabora
rea frățească dintre țara noastră și celelalte țări socialiste in frunte 
cu U.R S.S. I

7 Salut fierbinte eroicului popor sovietic — constructor al co
munismului I Trăiască gloriosul Partid Comunist al Uniunii So
vietice în frunte cu Comitetul său Central leninist I Trăiască in 
veci prietenia de nezdruncinat și colaborarea frățească dintre po
porul romîn și popoarele Uniunii Sovietice I

8. Salut fierbinte marelui popor chinez, care sub conducerea 
Partidului său Comunist luptă cu succes pentru construirea so
cialismului I Trăiască prietenia dintre poporul romîn și marele 
popor chinez 1

9. Salut fierbinte oamenilor muncii din țările de democrație 
populară care sub conducerea partidelor comuniste și muncitorești 
construiesc cu succes socialismul Trăiască prietenia dintre poporul 
romin și popoarele țărilor de democrație populară I

10. Salut frățesc popoarelor Republicii Populare Democrate Co
reene și Republicii Democrate Vietnam, care luptă pentru refacerea 
și dezvoltarea economiei, realizarea unității lor naționale, pentru 
pace și progres social I

11 Trăiască Republica Democrată Germană — forță activă tn 
lupta împotriva reînvierii militarismului german, pentru unificarea 
Germaniei pe baze pașnice, democratice. Salut forțelor Iubitoare 
de pace din întreaga Germanie I

12 Salut frățesc oamenilor muncii Iugoslavi care luptă pentru 
construirea socialismului I Trăiască și să se întărească prietenia 
și colaborarea dintre poporul romîn și popoarele R.P.F Iugoslavia 1

13. Salut frățesc popoarelor din India Birmania. Indonezia, Af
ganistan Egipt, Siria șl celelalte țări care au pornit pe drumul 
dezvoltării independente I

14 Salut frățesc popoarelor din țările coloniale șl dependente 
care luptă împotriva jugului imperialist, pentru libertate, indepen
dență națională și progres social I

15 Să se întărească și să se dezvolte relațiile pașnice și cola
borarea între poporul romîn și popoarele Statelor Unite ale Ame
rică, Angliei, Franței. Italiei I

16. Trăiască forțele armate ale’ R P R.. care stau de strajă păcii 
și securității patriei noastre 1

17. Oameni ai muncii din Republica Populară Romînă I Să 
luptăm pentru înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de Congresul 
al 11-lea al Partidului Muncitoresc Romîn in vederea construirii 
socialismului in patria noastră 1

18. Oameni ai muncii din Republica Populară Romînă I Luptați 
pentru îndeplinirea sarcinilor planului de stat pe anul 1956 — pri
mul an al celui de-al doilea cincinal I

19. Muncitori și muncitoare ingineri și tehnicieni I Ridicați-vă 
neîntrerupt calificarea profesională I Însușiți.vă tehnica și metodele 
de muncă cele mai înaintatei Extindeți cît mai larg experiența 
avansată a fruntașilor in producție 1

20. Oameni ai muncii din industria siderurgică și metalurgică I 
Luptați cu avint pentru îndeplinirea planului de producție la toți 
indicii I Dați patriei cantități mai mari de fontă, oțel, laminate, 
mal multe metale neferoase 1

21 Oameni ai muncii din Industria chimică! Măriți producția 
de îngrășăminte, coloranți. medicamente, produse sodice, hîrtie 
celuloză 1 Îmbunătățiți calitatea și lărgiți sortimentul produselor 
chimice I

22. Petroliști I Sporiți viteza de forare folosind larg metodele 
cele mal avansate I Dați patriei cantități sporite de țiței, gaze și 
produse petrolifere de cea mai înaltă calitate 1 Ieftiniți prețul de 
cost al produselor petrolifere 1

23. Oameni ai muncii din industria cărbunelui I Introduceți pe 
scară largă metodele avansate de extracție, îmbunătățiți folosirea 
tehnicii, sporiți necontenit productivitatea muncii I Mai mult căr
bune economiei noastre naționale I

24 Oameni ai muncii din industria energetică I Luptați pentru 
sporirea producției de energie electrică pentru reducerea consu
mului de combustibil și a pierderilor de energie 1

25. Oameni ai muncii din întreprinderile industriei constructoare
de mașini și industria electrotehnică 1 Creați noi tipuri de mașini 
la nivelul realizărilor tehnicii mondiale! înfăptuiți modernizarea 
utilajelor! ■

26. Oameni al muncii din industria construcțiilor | Dați în fo
losință la timp noile unități industriale Luptați împotriva risipei 
de material, pentru continua reducere a prețului de cost al cons
trucțiilor. pentru lucrări de bună calitate I

27 Oameni ai muncii din întreprinderile industriei materialelor 
de construcție 1 Sporiți producția materialelor de construcție, îm
bunătățiți continuu calitatea și reduceți prețul lor de cost!

28 Oameni ai muncii din exploatări forestiere și industria lem
nului I Dați economiei naționale și oamenilor muncii mai mult ma
terial lemnos, mai multă mobilă și de mai bună calitate I ■

29 Oameni ai muncii din industria ușoară I Îmbunătățiți în mod 
continuu calitatea produselor I Dați oamenilor muncii țesături, con
fecții. încălțăminte șl alte mărfuri de consum popular în sortimente 
mai variate și mai frumoase. Intensificați lupta pentru ridicarea 
productivității muncii și reducerea prețului de cost I

30. Lucrători din industria alimentară I Oamenii muncii așteaptă

de la voi produse alimentare mai multe, mai bune, mai variate, 
îmbunătățiți ambalarea și prezentarea produselor alimentare 1

31. Oameni ai muncii din Industria locală și cooperația mește
șugărească I Produceți cît mai multe obiecte de uz casnic, Îmbră
căminte și încălțăminte frumoase, trainice și mai ieftine I Folosiți 
cît mai larg resursele locale!

32. Oameni al muncii din transporturi și telecomunicații! Asi
gurați transportul la timp și in bune condițiuni a produselor nece
sare economiei naționale. Luptați pentru o cît mai bună deservire 
a populației !

33. Oameni ai muncii din întreprinderile gospodăriei comunale! 
Asigurați oamenilor muncii condiții mai bune de transport In comun, 
deservire cu apă și energie electrică! Luptați pentru o bună În
treținere a fondului locativ, pentru curățenia orașelor!

34. Oameni ai muncii de pe ogoarele patriei noastre! Luptați 
pentru sporirea continuă a producției agricole vegetale și animale. 
Desfășurați larg Întrecerea socialistă și patriotică pentru a obține 
cît mai mari cantități de cereale, legume, fructe, carne și produse 
animale 1

35. Oameni ai muncii din agricultură ! Folosiți din plin timpul 
pentru a termina cit mai curfnd și in condiții cit mai bune lucrările 
agricole de primăvară I Aplicați tot mai larg metodele agrotehnice 
înaintate !

36. Țărani colectiviști și Întovărășiți! Luptați pentru obținerea 
de recolte bogate, pentru dezvoltarea creșterii animalelor, pentru 
sporirea continuă a avutului obștesc! Faceți din fiecare gospodă
rie colectivă și întovărășire agricolă un exemplu demn de urmat 
de către țăranii muncitori cu gospodării individuale !

37. Muncitori și muncitoare. Ingineri și tehnicieni din gospodă
riile agricole de stat! Dați patriei cit mai multe cereale, produse 
pomiviticole și produse animale! Asigurați rentabilitatea gospodă
riilor de stat!

38. Muncitori, ingineri șl tehnicieni din S.M.T.-url! Luptați pen
tru sporirea productivității muncii, pentru îmbunătățirea calității 
lucrărilor și reducerea prețului lor de cost. Folosiți întreaga capa
citate de lucru a mașinilor I

39. Țărani muncitori cu gospodării individuale t Urmați exem
plul țăranilor muncitori care au pășit pe drumul agriculturii so
cialiste ! Uniți-vă în întovărășiri și gospodării agricole colective 
tn vederea ridicării bunăstării voastre și a întregului popor mun
citor !

40. Lucrători din comerțul socialist! îmbunătățiți necontenit 
schimbul de mărfuri intre oraș șl sat I Asigurați o cit mal bună 
deservire a consumatorilor! Luptați pentru reducerea cheltuielilor 
de circulație!

41. Lucrători din aparatul de stat! Perfecționați metodele de 
muncă, stîrpiți cu hotărîre birocratismul! Manifestați o grijă deo
sebită față de cerințele și nevoile oamenilor muncii I Luptați pen
tru întărirea disciplinei de stat și pentru respectarea strictă a le
galității populare I

42. Oameni de știință din Republica Populară Romină! Ridicați 
nivelul activității științifice! Dezvoltați știința in strînsă legătură 
cu nevoile economiei șl culturii socialiste I

43. învățători și învățătoare I îmbunătățiți calitatea învățăm’n- 
tului și a muncii de educație a copiilor I Educați copiii in spiritul 
dragostei față de scumpa noastră patrie. Republica Populară Ro
mină, în spiritul prieteniei Intre popoare I

44. Oameni ai literaturii și artei! Luptați pentru un înalt con
ținut de idei al literaturii și artei, perfecționați neobosit măiestria 
voastră artistică I

45. Lucrători pe tărîmul ocrotirii sănătății poporului! Ridicați 
nivelul muncii in instituțiile medicale șl sanitare! Puneți in prac
tică noile realizări ale științei medicale!

46. Organizații sindicale 1 Desfășurați mai larg întrecerea so
cialistă pentru realizarea planului ta toate sortimentele, pentru ridi
carea productivității muncii, scăderea prețului de cost, îmbunătă
țirea calității produselor I Popularizați șl extindeți metodele avan
sate de muncă I Manifestați o grijă deosebită pentru ridicarea bună
stării materiale și a nivelului cultural al muncitorilor și funcțio
narilor l

47. Femei din Republica Populară Romină! Luptați pentru a 
obține noi succese In construirea economiei și culturii socialiste, 
In educarea copiilor și apărarea păcii 1

48. Tineri și tinere I Participați activ la opera de construire a 
socialismului In patria noastră 1 însușiți-vă cunoștințe temeinice 
în domeniul producției industriale șl agricole!

49. Pionieri și școlari I Luptați pentru succese tot mal mari la 
învățătură, însușiți-vă cu sîrguință cit mal multe cunoștințe. În
tăriți necontenit disciplina școlară I

50. Comuniști și utemiști 1 Fiți în fruntea luptei pentru avlntul 
continuu al industriei și agriculturii, pentru progresul tehnic in 
economia națională, pentru creșterea continuă a nivelului de trai 
al celor ce muncesc, pentru construirea socialismului In patria 
noastră I

51. Trăiască alianța de nezdruncinat dintre clasa muncitoare șl 
țărănimea muncitoare, temelia regimului democrat-popular 1

52. Trăiască șl înflorească scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Romină !

53. Trăiască și să se întărească prietenia frățească intre poporul 
romin și naționalitățile conlocuitoare din R.P.R.!

54. Trăiască poporul nostru muncitor, care sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Romîn construiește cu succes socialismul in 
scumpa noastră patrie I Trăiască șl să se întărească unitatea de 
nezdruncinat dintre partid, guvern și popor !

55. Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța conducătoare și 
îndrumătoare a poporului muncitor, inspiratorul șl organizatorul 
victoriilor noastre I

56. Trăiască Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și Guvernul Republicii Populare Romîne !

57. Sub steagul marxism-leninismului, sub conducerea partidu
lui, înainte spre victoria socialismului in Republica Populară Ro
mină I

O nouă baterie de semicocs

Se „țes’' mereu rețelele noastre 
electrice. „Lampa lui llici”, glori
oasă. cucerește tot mai mari în
tinderi.

O nouă termocentrală își va 
trimite miile ei de Kw prin 
cabluri pe care le întind de-a lun
gul și de-a latul țării curajoși 
rețeliști ca acesta din fotografia 
noastră.

HUNEDOARA Uzina siderur
gică „Victoria" din Călan s-a 
îmbogățit în anii puterii populare 
cu noi construcții Aici au intrat 
în funcțiune un furnal de mare 
capacitate înzestrat cu instalații 
moderne de comandă și de deser
vire. noi secții de producție și 
depozite de minereuri

Dezvoltarea acestei uzine a 
creat condiții pentru a se con
strui în apropierea ei o nouă u- 
nitate — uzina de semicocs — 
căreia îi livrează gazul de fur
nal necesar Din această impor
tantă construcție s-a executat in 
cursul primului plan cincinal ba
teria întîia în care se realizează 
o primă transformare a cărbune
lui brut din Valea Jiului (elimi
narea parțială a substanțelor vo

latile) obțin ndu-se semicocsul 
necesar ca materie primă uzinei 
cocsochimice din Hunedoara Pri
ma baterie a uzinei de semicocs 
din Călan a intrat în funcțiune 
anul trecut

Anul acesta, uzina de semicocs 
își va mări capacitatea prin ter
minarea și darea în exploatare a 
celei de a doua baterii Lucrările 
care au început in toamna anului 
trecut, se află intr-un stadiu a- 
vansat Cu experiența dobîndită 
în timpul construcției primei ba
terii, fierarii betoniști, șamotorii. 
instalatorii și montorii mun
cesc cu avint sporit pentru 
a scurta durata lucrărilor. 
In cinstea zilei de I Mai, 
ei obțin realizări care le în
lesnesc îndeplinirea angajamen- cele

tului, de a termina construcția 
bateriei a doua intr-un timp redus 
la jumătate față de durata lucrări
lor de la prima baterie Fierarii be
toniști din brigada condusă de 
Gheorghe Horjea instalatorii din 
brigada lui Ion Măciucă, zidarii 
șamotorl din brigada condusă de 
Ion Preda și alți constructori 
fruntajși se disting printr-o muncă 
entuziastă Alături de ceilalți con
structori ei au adus o contribuție 
importantă la grăbirea ritmului 
de lucru la construcția halei prin
cipale. a buncherelor și la alte 
obiective care sînt aproape ter
minate Au fost de asemenea exe
cutate ptnă acum mai mult de ju
mătate din lucrările de zidărie la 

10 cuptoare ale bateriei.

Benzi rulante de înaltă 
productivitate

în cinstea zilei de I Mai la fa
brica .Ștefan Gheorghiu“ din Ca
pitală au intrat in funcțiune doua 
benzi rulante de înaltă producti
vitate primite din Republica Ceho
slovacă. Executarea operațiilor 
de croit tras și tălpuit în bandă 
rulantă scurtează simțitor ciclul 
de fabricație a încălțămintei In 
primele zile de funcționare pro
ductivitatea muncii a crescut in 
secțiile cusut și tras-tălpuit cu 
mai mult de 25 la sută

în atenția muncitorilor de la 
fabrica de încălțăminte „Ștefan 
Gheorghiu“ stă și confecționarea 
de noi modele de încălțăminte. 
In lunile martie și aprilie ei au 
introdus în fabricație 7 noi modela 
de sandale de vară.

(Agerpres)
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SIMPLUVIITORUL 
APARȚINE TINERETULUI 
Este cu neputință ca acum,

cînd tineretul nostru își în 
cordează forțele și își des

fășoară elanul eutezător în lupta 
pentru făurirea socialismului, să 
nu ne amintim de convingerea 
fermă pe care Lenin o avea că ti
neretul este pe deplin capabil să 
construiască noua societate comu
nistă.

.Lenin avea o încredere nemăr 
ginită în popor, în care vedea fă
uritorul tuturor bunurilor. mate
riale și spirituale, adevăratul fău
ritor al istoriei. Iar tineretul, ca o 
parte a poporului, era socotit de 
Lenin ca o adevărată forță de șoc 
menită să lupte acolo unde este 
mai greu, acolo unde se cer mai 
multe forțe. Se pune întrebarea : 
ce a stat la baza marii dragoste 
și încrederi ce o avea Lenin în 
tineret ? Nu este vorba numai de 
o înțelegere teoretică, în lumina 
istorică, a rolului tineretului. Le
nin iubea și înțelegea tinerețea 
El însuși avea o neobosită vio
iciune tinerească îi plăcea să rîdă 
și să glumească și veselia lui 
descrețea frunțile tovarășilor săi 
Cineva care a trăit împreună cu 
Lenin mai mulți ani în Siberia, 
în deportare, își amintea : „Pe 
Vladimir Ilici îl tneînta 
geros, proaspăt. îi plăcea 
mult să meargă repede, să pati
neze, să joace șah sau să vîneze. 
Și ce tovarăș vesel, vioi șl comu
nicativ era în ceasurile cînd 
odihneam în aer liber sau ne 
fruntam la măsuța de șah“.

încă din fragedă tinerețe. Lenin 
a socotit că pentru a putea trece 
prin viață cu folos, pentru ca for
țele și capacitatea noastră să fie 
îndreptate spre binele omenirii 
este necesară o strictă autodisci- 
plinare. EI însuși își organiza 
viața în așa fel încît studiul in
tens, plimbarea, sportul, activita
tea politică, viața de familie să se 
îmbine armonios. El nu concepea 
pierderea timpului fără rost și 
tocmai de aceea, cu mulți ani mai 
tîrziu, el sfătuia tineretul să.folo
sească din plin fiecare clipă.

Era în anul 1905 cînd Lenin 
a scris aceste rînduri : „E nevoie

tineret 
zile ce 
Octom 
al sta-

aerul 
tare

ne 
în-

dicarea productivității mun
cii ? Cum luptăm cu men- 
șevicii, socialiștii revolu
ționari și anarhiștii ? etc., 
etc.

In octombrie 1920, la cel 
de al III-lea Congres ge
neral al U.T.C. din Rusia, 
V. I, Lenin a rostit cele
bra sa cuvîntare despre 
„Sarcinile Uniunilor Tine
retului“. Se poate spune 
fără exagerare cu toate 
că de atunci au trecut, a- 
proape 36 de ani — că fie
care idee, fiecare cuvînt 
din această cuvîntare este 
pentru noi, astăzi, armă și 
îndrumar. Pornind de la 
ideea că tinerei generații 
îi revine sarcina construi
rii noii societăți socialiste, 
.Lenin a chemat tineretul să
vețe cu sîrg, cu pasiune. învin- 
gînd greutățile, să învețe comu
nismul. Dar nu numai din cărți 
se învață comunismul, spunea el. 

-„Fără muncă, fără luptă, cunoaș
terea din cărți a comunismului, 
cunoașterea lui din lucrările și din 
operele comuniste nu are absolut 
nici o valoare“. Aceste cuvinte —

V. I Lenin, restabilit după boală, în septembrie 1922, la o partidă de 
șah cu M. Gorki și N. K. Krupskaia.

în-

de forțe tinere. In Rusia sînt 
foarte mulți .oameni, trebuie doar 
să recrutăm tineretul pe o scară 
mai largă și cu mai .mult curaj, 
cu mai mult curaj și • pe o 
scară mai largă, încă odată pe o 
scară mai largă și încă odată cu 
mai mult curaj, fără 
de el“.

Lenin credea în tineret pentru 
că cunoștea imensele resurse de 
energie ce le posedă tineretul, 
pentru că era convins că nicăieri 
ca în sufletul tineretului nu 
poate rodi mai bine sămînța învă
țăturii marxiste. In mod deosebit 
aprecia el la tineret cutezanța, 
pasiunea pentru cunoașterea nou
lui. dorința de a înfăptui lucruri 
mari, deosebite, încrederea în 
partidul comuniștilor, partid al 
inovatorilor Și aceste gînduri 
el și le exprima astfel : „viitorul 
aparține tineretului“,.. încrederea 
pe care Lenin o avea în 
s-a concretizat în primele 
au urmat Revoluției din 
brie, cînd marele făuritor
tuluî sovietic a pus în fața tinerei 
generații sarcina de a-și aduce __ ___ . _ ,___ ,
contribuția, în primele rînduri. la adevărată lecție despre necesitatea 
opera 
lui.

A.
cîteva 
cative dintr-o întîlnire a lui Lenin 
cu comsomoliștii. Era în octom
brie 1918 cînd o delegație a'pri
mului Congres al Uniunilor de. Ti
neret din întreaga Rusie a fost 
primită de Lenin. Vladimir Ilici a 
stat de vorbă cu comsomoliștii; i-a 
ascultat cu atenție și le-a pus în
trebări. Și ce probleme credeți că 
îl interesau pe Ilici? Iată numai 
cîteva din întrebările ce le-a fpus 
el atunci: care sînt relațiile tine
rilor cu părinții? învățăm să tta- 
gem cu arma ? Cum contribuim 
la lichidarea analfabetismului ? 
Cum învață tineretul în școli și 
acasă ? Ce oameni din trecut ad
mirăm, pe cine am vrea să imi
tăm ? Cum se distrează . tinere- să ne mîndrim că pășim pe căile 
tul ? Cum participă tinerii la fi- indicate de marele Lenin ? Da. 

avem dreptul I Acest drept ni-l 
dă eroismul de care dau dovadă 
cei mai buni dintre noi în lupta 
pentru socialism. Acest drept ni-l 
dă dîrzenia cu care tineri și ti
nere luptă pentru a căpăta o 
înaltă calificare profesională, pen
tru a ridica cu încă un procent 
productivitatea muncii, astfel ca 
poporul muncitor să capete hrană, 
îmbrăcăminte, cărți, mai bune și 
mai ieftine. Acest drept ni-l dă 
dragostea și încrederea cu care ti
neretul nostru urmează’ par
tidul clasei muncitoare. La ani
versarea marelui Lenin, ne revine 
și o datorie sfîntă. Aceea de a ne 
gîndi în mod critic, așa cum ne 
învață Ilici, la drumul parcurs, de 
a recunoaște lipsurile și rămîne- 
rile în urmă și de a da u« și mal 
mare avînt tinereții înflăcărate 
pentru ca poporul nostru să se 
poată bucura cît mai curînd de 
roadele binefăcătoare ale socia
lismului.

de construire a socialismu-

Bezîmenski își amintește 
fapte deosebit de semnifi-

îmbinării teoriei cu practica — au 
o valoare imensă, imediată pentru 
noi, astăzi. Experiența noastră 
proprie ne spune cîtă dreptate 
avea Lenin cînd spunea că numai 
atunci tineretul va contribui efec
tiv la construirea vieții noi. cîpd 
va munci conștient, disciplinat, 
laolaltă cu muncitorii și țăranii, 
cînd fiecare tînăr va participa la 
rezolvarea practică a cutărei sau 
cutărei sarcini a muncii în comun, 
fie ea cît de mică, cît de simplă. 
Și din noianul învățăturilor le
niniste apare clar, puternic ideea 
care ne călăuzește pe toți : numai 
prin muncă se oțetește și se educă 
tineretul, numai în focul muncii 
tineretul își poate însuși înaltele 
trăsături morale1 caracteristice 
omului societății socialiste.

Avem dreptul noi, tineretul 
din Republica Populară Romînă,

Desen de P. V. VASILI EV

aprilie

•A.

In viata personală

V. L Lenin stînd de vorbă cu oameni ai muncii
Desen de P V. VASILIEV

In fața voastră stă 
sarcina construcției și o 
puteți îndeplini numai 
dacă vă veți însuși toa
te cunoștințele moderne, 
dacă veți ști să transfor
mați comunismul din for
mule, sfaturi, rețete, preș 
cripții și programe gata 
învățate. într-un element 
viu care să coordoneze 
munca voastră nemij
locită, dacă veți ști să 
transformați comunismul 
într-o călăuză a muncii 
voastre practice“.

★ ★

„A fi membru al Uni
unii Tineretului înseamnă 
a face in așa fel incit să 
închini munca ta, forțele 
tale cauzei comune“.

•k k

ca Uniunea 
Comunist să

Pasiune la studiu

se 
! i desprinde bogata lui viață per

sonală și de familie. Vladimir 
Ilici considera ca cea mài plăcută 
preocupare in timpul de odihnă ci
tirea literaturii. Lui îi plăceau foarte 
mult plimbările și excursiile și era 
un pasionat jucător de șah. Vesel, 
comunicativ, el știa să creeze în ju
rul său. în cercul prietenilor cu care 
se întîlnea o atmosferă de optimism 
„îmi amintesc — scrie vechea bol
șevică M. M. Esen — de serile petre
cute acasă la Lenin. Vladimir Ilici 
avea o voce destul de plăcută, nu 
prea puternică și îi plăcea foarte 
mult să cinte in cor și să asculte 
cîntece După cintecele revoluționare 
preferate cìnta fiecare cite ceva. 
Lenin asculta cu o plăcere deosebită 
și romanțele lui Ceaikovski „Noap
tea“, „în viitoarea balului“, „Stă
team amîndoi lingă rîul adormit“ și 
cîntecul lui Dargomîjski „Noi nu 
ne-am cununat la biserică“ și aria 
toreadorului din Carmen. Cîte odată 
dansam. Deseori in serile acelea de
clamam versuri de Nekrasov, Heine, 
Beranger Vladimir Ilici cunoștea 
multe poezii de Nekrasov. De multe 
ori la * ceai el discuta cu plăcere 
despre! literatură, despre scriitorii săi 
preferați — Șcedrin Nekrasov și 
mai ales Cernîșevski“.

Deoselțjf de atent și grijuliu față 
de prieteni, Lenin era foarte afectuos 
cu familia sa E) nutrea o dragoste 
puternică pentru mama sa, pentru 
surori, pentru fratele său. „Am venit 
la Gerțeva — scrie în amintirile 
sale M. M. Esen — curînd după ares
tarea a trei membri din familia 
Ulianov : Anna llinicina, Maria lli
nicina și Dimitri Ilici. Lenin mi-a 
pus o mulțime de întrebări cu 
privire la mama sa. în ochii lui era 
multă durere reținută cînd vorbea 
despre singurătatea și neliniștea ei 
Vladimir Ilici insista mereu ca cineva 
dintre copii să fie mereu lîngă mama 
lpr“ La începutul anului 1909 mama 
lui Lenin a căzut greu bolnavă. 
Vladimir Ilici era pradă celei mai 
mari neliniști. El scria aproape 
zilnic acasă cerind vești despre sănă
tatea „măicuței“. Și atunci cînd a 
primit din nou cîteva rînduri scrise 
de mfria mamei care mergea spre în
sănătoșire el a răspuns plin de bucu
rie surorii sale Ana llinicina care lo
cuia cu mama : „Am primit ieri scri
soarea cu un cuvințel de la scumpa 
măicuță. Noi toți am fost foarte 
fericiți... Sărut-o pe mama mult pen
tru mine și pentru noi toți. Nădăj
duim cu tărie că acum ea se va face 
din ce în ce mai bine“. Vladimir Ilici 
a aflat despre moartea mamei sale

Din amintirile despre Lenin 
desprinde bogata lui ■*- « « „It. A „ T o m I l A

ăe-abia cînd s-a întors, în . 
1917, la Petrograd. El a sosit în Ca

pitală Ia 3 (16) aprilie; tîrziu seara, 
după discursul înflăcărat rostit de pe 
automobilul blindat din fața gării 
finlandeze, Lenin a plecat )a cartierul 
general al partidului bolșevic. In 
acea noapte el a mai vorbit de trei 
ori în fața mulțimii de muncitori re
voluționari. Abia a doua zi dimineața 
Lenin îi regăsi pe ai săi, pe surorile 
sale Ana și Maria în acea zi foarte 
încordată el a făcut trei rapoarte de 
o semnificație excepțională și a pro
clamat renumitele „Teze din aprilie“, 
un adevărat program de luptă al cla
sei muncitoare pentru revoluția so
cialistă. In aceeași zi Lenin s-a dus 
la cimitirul Wolcov, la mormîntul 
mamei sale.

Cît de minunat vorbește acest fapt 
despre înaltele, nobilele trăsături 
morale ale marelui, neuitatului Vla
dimir Ilici! Ce pildă strălucită de 
dragoste filială ne oferă ! în momen
tele istorice din aprilie 1917, în vii
toarea evenimentelor revoluționare 
Lenin a considerat ca una din pri
mele îndatoriri aceea de a merge la 
mormîntul mamei sale iubite pentru 
a-i cinsti memoria.

Vladimir Ilici își iubea mult tova
rășa de viață, Nadejda Konstantinov
na Krupskaia. Armonia deplină și, 
identitatea de gusturi dintre Lenin 
și Nadejda Konstantinovna erau Ex
cepționale. Ea îl ajuta in munca lui 
El era plin de afecțiune față de dînsa 
și considera orice jignire adusă ei 
drept o jignire personală. Nimic din 
ceea ce i-ar fi putut face plăcere 
Nadejdei Konstantinovna nu era ig
norat de Lenin. M. M. Esen poves
tește în amintirile sale despre o 
ascensiune în munți cu Vladimir Ilici: 
„Din această plimbare mi-a rămas 
în minte un amănunt înduioșător. 
Am dat peste un cîmp plin de nar
cise. Vladimir Ilici a început plin de 
energie să culeagă flori pentru Na
dejda Konstantinovna. „Nadiușei îi 
plac florile“ a spus el, și cu o în- 
demînare și o repeziciune tinerească 
a cules un braț întreg.

De la Vladimir Ilici învățăm ce în
seamnă o viață personală, o viață 
de familie demnă de morala comu
nistă. El, care ne oferă prin însăși 
viața lui o pildă minunată în această 
privință, ne sfătuiește să ducem o 
viață personală bogată, să ocolim 
desfrîul și excesele. El ne sfătuiește 
să durăm familii trainice socialiste, 
bazate pe iubirea și prietenia dintre 
bărbați și femei. El ne sfătuiește să 
fim plini de atenție și afecțiune față 
de tovarășa de viață, față de părinți, 
față de frați și surori.

Maxim Gorki își amintea că în toamna anu
lui 1918 l-a întrebat pe muncitorul Di- 
mitri Pavlov de la Sormovo, care este, 

după părerea lui, trăsătura cea mai caracteris
tică a lui Lenin ?

„Simplitatea. E simplu ca adevărul" — așa 
a răspuns muncitorul Pavlov.

Aproape că nu există amintiri despre Lenin 
în care să nu reiasă această minunată trăsă
tură a lui Ilici : simplitatea, modestia. In min
tea noastră, V. I. Lenin ne apare cel mai ade
sea sub chipul genialului conducător al revolu
ției socialiste, al marelui făuritor al primului 
stat socialist. 1,1 vedem parcă aevea urcat la 
tribună și vorbind maselor sau aplecat deasu
pra unor texte pe care Ie pregătea pentru 
nou congres — așa cum îl înfățișează 
meroase picturi sau desene. Dar pictorii și 
senatorii — chiar cei mai talentați — nu 
reușit decît în prea mică măsură să redea 
Iul simplu în care Lenin trăia și muncea, mo
destia sa în relațiile cu oamenii muncii cît și 
cu tovarășii săi cei mai apropiați.

In anii dinaintea Revoluției din Octombrie, 
V. I. Lenin a trăit multă vreme în emi
grație. A locuit la Geneva, în Polonia, 
ia Paris etc. și la el veneau numeroși 
emigranți bolșevici. Veneau cu diferite 
treburi, pentru a se sfătui într-o pro
blemă de partid sau de viață perso
nală. Lenin îi primea cu căldură și 
prietenie, încît cel care părăsea casa 
lui se simțea mâi puternic prin sfatu
rile primite, contaminat de optimis
mul robust al lui Lenin. Tovarășii săi 

■ de luptă l-au putut cunoaște atît în 
împrejurări extrem de grele cît și în 
clipe de odihnă și fiecare își amintea, 
chiar după un mare număr de ani, cum 
contactul cu Lenin îi înviora, le mărea 
dorința de a deveni mai buni, mai 
generoși, mai hotărîți în lupta pentru 
fericirea poporului muncitor.

Care -era secretul acestei puternice 
influențe pe care Lenin o exercita asu
pra tuturor celor ce-1 cunoșteau ? Fără 
îndoială că unul din secrete era felul 
simplu în care Lenin se apropia de 
oameni, felul cum le vorbea. Lenin 
poseda o uriașă cultură, iar mintea sa 
deosebită îl ajuta să pătrundă mai re
pede decît alții în miezul problemelor. 
Dar niciodată Lenin nu și-a manifestat 
față de cineva superioritatea. Chiar a- 
tunci cînd dădea indicații în probleme 
de mare însemnătate el găsea o formă 
simplă, tovărășească, așa încît cel care 
îl asculta nu avea nici o clipă impre
sia că primește de la Lenin lecții sau 
povețe Acest mod simplu de compor
tare îi făcea pe oameni să meargă cu 
încredere deplină la Lenin, față de 
care nu simțeau nici un fel de timi
ditate sau frică.

„După o întîlnire cu el — scria un 
vechi bolșevic care l-a cunoscut îndea
proape — fiecare își punea întrebarea: 
oare acesta a fost Vladimir Ilici, Oare 
cu el — cu Lenin 
parcă ar fi 
tovarăș...“

în discuțiile 
cu muncitorii și 
cu cea mai mare atenție ceea ce i se 
spunea, iar adeseori își lua’notițe. Și 
nu făcea aceasta formal, pentru a lăsa 
o anumită impresie celor cu care vor
bea. ci pentru că era profund convins 
că un conducător are întotdeauna de 
învățat de la oamenii muncii. Și ni
meni ca Lenin nu căută să folosească 
cît mai mult inteligența și bunul simț 
proprii maselor populare.

Calitățile sale de genial teoretician 
și conducător calitățile sale de prieten 
și tovarăș apropiat au făcut ca nu nu
mai cei care-1 cunoșteau personal, dar 
și mase largi de oameni să capete un 
respect deosebit, o dragoste sinceră 
față de Lenin. Dar să fi încercat 
numai cineva să înceapă să-i

am discutat, 
fost un prieten, un

numeroase ce le avea 
țăranii. Lenin asculta

„Trebuie 
Tineretului 
educe pe toți, încă din anii 
tinereții, în spiritul unei 
munci conștiente și disci
plinate. In acest fel putem 
conta că sarcinile care 
stau acum în fața noastră 
vor fi rezolvate**.

V. I. LENIN

„Scînteia tineretului“
Pag. 2-a 22 aprilie 1956

E cunoscută pasiunea cu care studia Lenin. 
Punîndu-și drept (el al vieții lupta pen
tru cauza oamenilor muncii, Lenin a cău

tat încă din tinerețe să învețe și să se desă- 
virșească în mod stăruitor pentru a-și dezvolta 
însușirile necesare luptătorilor revoluționari.

Dacă ar fi să schițăm pe scurt trăsăturile 
caracteristice ale studiului lui Vladimir Ilici 
acestea ar fi: exigența mare față de el însuși, 
neînduplecarea in studierea pînă la capăt a 
temei alese, munca consecventă și răbdătoare 
pentru continua dobîndire de noi și noi cuno
ștințe. Obiceiul de a munci singur, cu perseve
rență, pentru a dobindi cunoștințe s-a înrădă
cinat la Lenin din anii tinereții. De multe ori, 
tlnărul Volodea Ulianov renunța la tot ce pu
tea să-l împiedice de la studiu sistematic Lenin 
povestea soției sale Krupskaia că l-a plăcut 
foarte mult patinajul Dar pentru că patinajul 
îl obosea și-i provoca o nevoie mare de somn 

, împiedicîndu-l astfel de la învățătură, el re
nunța adesea la plăcerea de a patina și-și con
sacra toate eforturile studiului. Lenin juca șah 
cu patimă, dar a renunțat lungi perioade de 
timp la jocul acesta . „jocul de șah este prea 
interesant și îți sustrage atenția de la muncă" 
încă din primii ani de școală, Vladimir Ilici 
s-a obișnuit să studieze temeinic. Fratele lui 
Lenin, D 1. Ulianov, povesteștede pildă — 
cum își scria Vladimir Ilici exercițiile de com
punere : ..Dacă i se dădea un exercițiu de com
punere acasă el nu-l scria niciodată în ajunul 
zilei de predare, in grabă și lucrînd toată noap
tea. cum procedau cei mai mulți dintre camarazii 
săi Dimpotrivă, imediat ce se dăduse tema el 
se șl punea pe lucru, Pe un sfert dg coală de ■ 
hlrtie, își concepea planul temei Apoi lua o. 
coală de hîrtie, o împăturea în două in Iun-

avut me

interna- 
concretă.

a studia 
poți citi 

Ulianov a 
nu citea

gime și scria în partea stingă un concept pro
vizoriu în conformitate cu planul întocmit îna
inte. Partea dreaptă a coalei rămînea nescrisă. 
Aici însemna în zilele următoare complectările, 
explicațiile, corectările ca și indicațiile de 
surse vezi locul cutare, pagina cutare etc 
Scurt timp înaintea termenului de predare 
Lenin lua o hîrtie, și. făcea un concept definitiv 
al întregii lucrări, cercetind diferite cărți pe 
care le pregătise mai înainte". Lenin a păstrat 
și mai tîrziu acest obicei al său de 
pe bază de planuri și conspecte. Nu 
fără emoție amintirile scrise de Ml. 
despre felul cum lucra Lenin: „El 
pur și simplu cărțile ci studia autorii, lua note 
șl extrăgea pasaje din cărți.. Această capaci
tate de lucru această dîrzenie nu l-au părăsit 
toată viața Atît în deportare cît și în străină
tate el profita de fiecare ceas liber pentru a 
merge la bibliotecă. El a învățat toată viața".

Capacitatea sa gigantică de muncă, perseve
rența în studiu, Lenin le-a multiplicat și întă
rit printr-o organizare și sistematizare severă 
a studiului. El obișnuia să spună adesea: „O 
lectură fără sistem aduce foloase puține". El 
știa să-și organizeze timpul de. muncă și nu 
admitea pierderea de vreme. Timpul său era 
totdeauna strict calculat și împărțit cu orele, 
iar în orele destinate muncii nu risipea nici un 
minut pentru alte chestiuni: Despre aceasta vor
bește in amintirile sale vechiul bolșevic G. M 
Krijanovskt. El descrie astfel „ziua de lucru" 
a lui Lenin
Sușenskoe: ..Pe vremea aceea el trăia intr-o 
singurătate deplină și ziua lui de lucru, soco
tită pînă la cel din urmă minut era admirabil 
împărțită în mari perioade de muncă întrerupte

in condițiile grele ale deportării la

de pauze just distribuite și reduse la minimul 
necesar pentru odihnă Dimineața, "Vladimir 
Ilici simțea de obicei un neobișnuit aflux de 
forță și energie și ii plăcea tare mult să . se ia 
la trîntă, să se desmorțească, din care motiv 
trebuia ca și eu. de multe ori, să mă 
iau cu el la bătaie. Apoi, după o scurtă plim
bare ‘începeau orele noastre de studiu. Anumite 
ore erau rezervate scrisului. Altele, pregătirii 
de materiale pe bază de date statistice și altele, 
studiului filozofiei, lecturii lucrărilor de eco
nomie ; pentru timpul de odihnă era prevăzută 
și lectura de cărți literare".

Una din caracteristicile cele mai de seamă 
ale lui Lenin in studiul său era aceea că nicio
dată nu considera cunoștințele sale despre o 
materie ca fiind complecte, că niciodată nu în
ceta să muncească pentru a stăpîni și mai bine 
teoria Se știe, de pildă, că Lenin a venit la 
Petersburg în 1893 în vîrstă de 23 de ani ca 
un marxist convins, cu o cultură temeinică și 
multilaterală. Si totuși, primul lucru pe care 
l-a făcut a fost să se ducă la Biblioteca Pu
blică și să-l citească din nou pe Marx, să stu
dieze temeinic experiența mișcării 
(ionale revoluționare și realitatea 
rusească.

Studiind mereu cu pasiune, Lenin a
reu în față țelul căruia i ș-a dedicat: țelul co
munismului. El a pus toate cunoștințele lui 
vaste, profunde în slujba omenirii muncitoare, 
in slujba eliberării oamenilor muncii din lan
țurile exploatării.

De la neuitatul Vladimir Ilici învățăm ce 
înseamnă să studiezi cu pasiune și perseve
rență pentru a fi cît mai folositor' poporului, 
cauzei mărețe a socialismului.

scurtă

Dar

1-a fost viața 

și i-o cunoaștem bine 

zi de zi

Lui Ulianov

viața fără moarte a tovarășului Lenin 
n-o poți cuprinde

secole să scrii

Era ca mine
și ca voi 

ca sute
de oameni din

doar pe
— de

mulțime 
la ochi

gînduri — 
avea mai multe cute

(Din poemul „Vladimir Ilici
Lenin" de M ovski)

laude calitățile. Se supăra foc și cerea să se în« 
ceteze imediat cu astfel de osanale lipsite de 
rost. Asemenea lui Marx și Engels, Lenin era 
un dușman neîmpăcat al celor ce profesau cui« 
tul personalității. Se știe cît de mare este con
tribuția pe care a adus-o el pe plan ideologic, 
combaterii cultului personalității pe care îl so
cotea o manifestare străină de concepțiile și 
practicile comunismului. Iată un fapt povestit 
de G. I. Petrovski, care oglindește cu vigoare 
concepțiile și atitudinea lui Lenin față de cultul 
personalității:

„La 5 aprilie 1920, delegații la Congresul al 
IX-lea al partidului l-au sărbătorit pe Lenin cu 
prilejul apropiatei împliniri a cincizeci de ani de 
la naștere. După ce au luat cuvîntul doi tovarăși, 
Vladimir Ilici a spus că e deajuns și a propus 
să se discute problemele curente ale partidului 
și ale statului sovietic. Totuși, delegații la con
gres n-au fost de acord : ei țineau neapărat să-și 
exprime sentimentele față de Lenin, dragostea 
lor fierbinte pentru el. Atunci Vladimir Ilici a 
plecat. Acest fapt este extrem de caracteristic 
pentru el: Lenin nu suporta elogiile la adresa 
lui. La un moment dat mi-a venit mie rîndul să 
prezidez ședința. Atunci mi s-a spus că sînt che
mat la telefon de Vladimir Ilici. El m-a întrebat 
ce se petrece la congres I-am răspuns : „Cuvîn- 
țările închinate celei de a 50-a aniversări a lui 
Vladimir Ilici Lenin continuă". Vladimir Ilici 
mi-a cerut foarte insistent să întrerup aceste cu« 
vîntări în calitatea mea de președinte“.

Nu odată Lenin a ridiculizat tămîierile festive 
și frazele pompoase. întotdeauna el folosea festi
vitățile— și cerea și altora să facă la fel — pen
tru a trece în revistă drumul străbătut, pentru 
a scoate la iveală greutățile care mai stau în 
față și care trebuie 'învinse 1n viitor. In felul 
acesta, prin exemplul său personal, a educat 
Lenin în spiritul modestiei comuniste pe nu
meroși luptători revoluționari.

Deosebit de impresionante sînt. întîlnirile lui 
Lenin cu muncitorii, pe care îi vizita adesea la 
locul lor de muncă, în uzine și fabrici. Imensă 
era bucuria muncitorilor cînd îl aveau pe Vladi
mir Ilici în mijlocul lor. Felul său firesc de a se 
purta cu oamenii, interesul pe care-1 arăta față 
de munca lor. de “nevoile lor, felul deschis în 
care le vorbea despre lipsurile ce trebuie înfrînte, 
atenția cu care asculta ce i se spunea, îl apropia 
într-atît de mult pe Lenin de muncitori încît 
aceștia simțeau nevoia imperioasă de a schimba 
cu iubitul lor conducător măcar cîteva cuvinte 
despre viața lor, despre năzuințele ce-i frămîntă; 
Atunci cînd părăsea fabrica sau uzina, munci
torii îl înconjurau pe Lenin în cerc și-l însoțeau 
cît mai departe.

Pilda simplității și modestiei lui Lenin este co- 
vîrșitoare. Și nu este posibil ca astăzi,Ta cea de 
a 86-a aniversare a nașterii sale, să nu încer
căm un nobil sentiment: dorința de a fi la fel 
de simpli și modești precum a fost Lenin.

V. I. Lenin printre delegații la cel de al III-lea Congres al U.T.C.L.
Pictură de P. BELOUSOV



Vizitele unor delegați de peste hotare
~ Sîmbătă . după amiază,. A. N, membri ai colectivului de condu- 

i cere.Rusko și A.A. Novikov, membri 
ai delegației de lucrători din In- 
vățămint din U.R.S.S. care se gă
sește în țara noastră la invitația 
Ministerului Invățămîntului, au 
făcut o vizitării Consiliul Gene
ral A.R.L.U.S.. Oaspeții sovietici 
au fost primiți de reprezentanți 
ai conducerii Consiliului General 
A.R.L.U.S.. In cadrul întrevederii 
care s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială, tovarășii Octav 
Livezeanu, vicepreședinte și Eu
gen Rodan, secretar al Consiliu
lui General Â.R.L.U.S. au vor
bit oaspeților despre activitatea 
A.R.L.U.S;-ului.

★
Membrii delegației Federației 

muncitorilor din R.P.F. Iugosla
via, în frunte cu Janko Rudolî, 
care se află în țara noastră, au 
făcut sîmbătă dimineața o vizită 
la Comitetul Central al Sindica
tului muncitorilor din industria 
metalurgică și a construcțiilor 
de mașini.

Tot în cursul dimineții, mem
brii delegației au vizitat Combi
natul Poligrafic Casa Scînteii. In 
timpul vizitei, oaspeții s-au inte
resat de mașinile de înaltă teh
nicitate cu care este dotat Com
binatul și s-au întreținut cu

★
De cîtva timp se află în țara 

noastră fermierii americani Da
vid Garst cu soția și Harold 
Smouse.

Vizita fermierilor americani are 
loc în cadrul înțelegerii interve
nite între întreprinderi de import 
din R.P.R. și firmele americane 
care ne iivrează o cantitate de 
semințe de porumb hidrid precum 
și unele mașini agricole pentru 
cultivarea porumbului hibrid.

In timpul șederii lor in țara 
noastră, oaspeții americani vor 
face o serie de aplicații practice 
cu privire la folosirea mașinilor 
livrate și a cultivării porumbului 
hibrid achiziționat din S.U.A.

D-nii D. Garst și H. Smouse au 
fost primiți în audiență de Bucur 
Șchiopu, ministrul Gospodăriilor 
Agricole de Stat; au avut convor
biri cu specialiști romîni în do
meniul agriculturii și au vizitat în 
diferite regiuni ale țării gospodă
rii agricole de stat și instituții de 
învățămînt agricol. De asemenea, 
ei au vizitat întreprinderi indus
triale și instituții culturale avind 
ocazia să cunoască, aspecte din 
viața economică și culturală aviața economică și culturală 
R.P.R.

Conferința cercurilor științifice 
studențești

In aula Universității „C. ‘L 
Parhon“ din Capitală a avut loc 
sîmbătă după amiază ședința fes
tivă de deschidere a lucrărilor pri
mei conferințe pe țară a cercurilor 
științifice studențești, organizată 
de Ministerul Invățămîntului și 
C.C. al U.T.M. care își desfășoa
ră concomitent lucrările în centre- 

. le universitare București, Iași, 
Cluj și Timișoara.

Ședința festivă a fost deschisă 
de prof. N. Șălăgeanu, membru 
corespondent al Academiei, R.P.R., 
rectorul Universității „C. I. Par
hon“.

Prof. C. Dinculescu, locțiitor al 
ministrului Invățămîntului, a sub-

aliniat însemnătatea deosebită 
cercurilor științifice studențești 
pentru formarea noilor cadre de 
oameni de știință.

După ședința festivă, în cele 7 
secții: electrotehnică-energetică- 
electronică, construcții, agrozo. 
otehnie, biologie, filozofie, is
torie și științe economice, stu- 
denți din Capitală și din alte Cen
tre universitare au prezentat nu
meroase referate științifice.

In aceeași zi au început 
lucrările conferinței cercurilor 
științifice studențești și în cen
trele universitare Iași, Cluj și Ti
mișoara.

Cea de a doua etapă a „Cursei Scînteii“
Etapa a doua a competiției ci

cliste „Cursa Scinteii“, disputată 
sîmbătă pe traseul Orașul Stalin 
— Făgăraș și retur, a adus mari 
schimbări în clasament. Cicliștii 
din Orașul Stalin, care au ocupat 
locuri fruntașă în prima etapă, 
nu au putut'să reziste atacurilor 
insistente lansate de cicliștii 
bucufeșteni dintre care s-au re
marcat în mod deosebit. dinamo- 
vistul G. Calcișca și I. Baciu. 
(Flamura Roșie).

Acțiunea decisivă în această 
etapă s-a produs la numai 11 km. 
după, plecare, cînd Victor Geor
gescu s-a desprins de pluton ur
mat de Ștefu, Calcișca, Voinescu 
și alți 6 concurenț'i. La Făgăraș 
primul a sosit Georgescu și grupul 
fugarilor a continuat să-și mă
rească avansul care la un mo
ment. dat era de peste 5 minute. 
Plutonul următor condus de Ni
colae. Vasilescu, a. depus . mari 
eforturi pentru a micșora distanța 
dar nu a reușit să ajungă grupul 
fruntaș. Pe străzile Orașului

Stalin, G. Calcișca demarează 
puternic și trece singur linia de 
sosire cu un avans de cîteva sute 
de metri față de ceilalți cicliști.

Iată clasamentul etapei: 1. G. 
Calcișca (Dinamo) — a parcurs 
134 km. în 3h35’48”; 2. Baciu
(Flamura Roșie) — 3h35’54”; 3-7 
Șt. Ștefu (Dinamo), Mi Voinescu 
(Dinamo), N. Pelcaru' (G.C.At), 
V. Georgescu (Dinamo), G. Văsîi 
(Voința) toți în același„;timp ; 
8-10. St. Ionescu (Locomotiva), 
V. Ionescu (Voința), M. Dobrescu 
(Minerul) toți în 3h35’57"; 11-12. 
'A. Șelaru (Dinamo), N. Vasi- 
lescii (Dinamo) 3h.39’50”.

Clasamentul general după două 
etape: 1. G. Calcișca 8h32’57”; 
2. I. Baciu — 8h33’03”; 3. Șt. 
Ștefu — același timp; 4. N. Pel- 
caru — același timp; 5. V. Io
nescu — 8h33'06”; 6. N. Vasilescu 
— 8h36’57”;
8h36'59”; 1
8h37’01”; 9

7.
C.
A.

A. Șelaru 
Tudose 

.. Faniciu .

Sofia-București 1=0(00)
SOFIA 21 (Agerpres). —
Peste 30.000 de spectatori au 

asistat sîmbătă pe stadionul „Na
șii Levski" la întîlnirea in
ternațională de fotbal dintre 
echipele selecționate ale ora
șelor Sofia și București. Ploaia 
care a început să cadă din 
primele minute ale jocului a făcut 
terenul alunecos, lucru care a în
greunat mult controlul balonului. 
Cu toate acestea, jucătorii celor 
două echipe au reușit să creeze 
multe faze de un bun nivel teh
nic. La capătul unei întreceri dîr- 
ze, echipa Sofia a obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (0—0).

La fluerul arbitrului Nedelko- 
vic (R.P.F. 
au ieșit pe 
formații:

SOFIA :. .
Rakarov.Goranov-Boșkov, Patev- 
Milanov, Ștefanov, Panaiotov, Ko
lev. Dimitrov.

BUCUREȘTI : Dungu-Pabonțu, maliv 20 m. 
Stancu, Soare-Neamțu, Știrbei-An- 
ghel. Nicușor, Olaru, Dinulescu, 
Suru.

Prima repriză se caracterizea
ză prin atacuri repetate la por-

Iugoslavia) echipele 
teren in următoarele

Naidenov - Vasiliev,

contraatacuri în viteză și se a- 
pără cu tenacitate.

La reluare, introducerea lui Se? 
redai în locul lui Dinulescu dă 
un caracter mai agresiv atacurilor 
echipei bucureștene, care combină 
frumos în cîmp, punînd deseori 
în dificultate apărarea echipei 
bulgare. Imprecizia șuturilor se 
manifestă însă în continuare atit 
la jucătorii romîni cit și la cei 
bulgari. In minutul 50 Olaru tra
ge puternic dar balonul trece pes
te poarta lui Naidenov. Este rîn- 
dul echipei Sofiei să atace dar 
Dungu, aflat într-o zi foarte 
bună, apără cu multă siguranță 
șuturile lui Kolev și Panaiotov 
(minutele 60 și 65).

In minutul 70 Pahonțu este în
locuit cu Moarcăș. Șase minute 
mai tîrziu, echipa Sofiei reușește 
să înscrie unicul punct al partidei. 
Kolev centrează de pe extremă 
și centrul atacant Panaiotov reia 
fulgerător în plasă de la aproxi-

Meciul dintre fotbaliștii romîni 
și bulgari a prilejuit afirmarea 
uricir jucători tineri cu frumoase 
perspective în echipa Bucureștiu- 
lui. In mod special s-au remarcat 

țile ambelor echipe. Fotbaliștii prm jocul prestat Dungu, Stancu, 
«rea.u.t Si

domină in timp ce echipa noastră atacant Panaiotov, stoperul Raka- 
își bazează jocul mai mult pe rov și mijlocașul Boșkov.

Astăzi ia Belgrad: R.P.F.ÎugOSlavia—R.P.R.

BELGRAD 21 (prin telefon de 
la trimisul special, al Agenției 
Romîne de Pres'ă „Agerpres“).

Echipa selecționată de fotbal a 
R.P.R. susține astăzi la Belgrad 
primul meci din sezonul interna
țional pe anul 1956, întîlnind pen
tru a 24-a oară reprezentativa Iu
goslaviei.

Intîlnirea se va disputa pe sta
dionul Partizan cu începere de la 
ora 16 (ora locală) și va fi ar- 
bitrată.de Bernardi (Italia) aju- bun venit, 
tat Ia tușă de doi compatriot!

și sjnt hotărîți să lupte pentru un 
rezultat cit mai bun.

întreaga presă iugoslavă re
zervă un spațiu larg acestei în
treceri sportive, publicînd mari 
reportaje. și fotografiile jucăto
rilor celor două echipe.

In cursul zilei de sîmbătă ju
cătorii romîni au vizitat orașul 
Belgrad și au fost primiți de pre
ședintele Consiliului Popular al 
Capitalei iugoslave care le-a urat

Pentru a asista la meciul de 
ai săi. ' ‘ ' astăzi a sosit de la Budapesta

Pentru echipac ronrînă această Gustav Sebeș, vicepreședintele 
întîlnire este deosebit de dificilă. Comitetului pentru cultură fizică 
Echipa, iugoslavă, deținătoarea și sport al R. P. Ungare, 
unui valoros palmares interna-' Echipa. R.P.R. va prezenta ur- 
țlonal, cuprinde jucători de va- mătoarea formație: Voinescu — 
loare ca Beara, Horvath, Boșkov, Zavoda II, Apolzan, Szoke — O- 
Milutinovici, Bobek, Vukas și nisie, Bone — Cacoveanu, Zavo- 
Zebec apreciați de specialiști ca 
unii dintre cei mai buni din Eu
ropa. Jucătorii noștri știu că au 
o sarcină grea dar în același timp 
ei privesc cu optimism acest meci

da I, Alexandrescu, Georgescu, 
Tătaru.

Meciul va fi transmis pe postu
rile noastre de radio pe progra
mul I cu începere de la ora 17.

tlttWELE STIRI

Dummies

in vizită la Colegiul regal

Vizitele delegației romîne la tîrgul
Milanode ia

naval militar din I

programul vizitei
; — Tratative la reșeaința parti-\ 
' culară a lui A. Eden la Chequers\
— După amiază primirea de\ 
către regina Angliei la Windsor,
— Vizitarea tîrgului industriei; 
britanice la Birmingham
— Vizitarea unei baze aeriene;
— Dineu cu conducerea parti-; 
dului laburist

MILANO 21 (Agerpres). — La 
19 aprilie a.c. a sosit la Milano 
pentru a vizita Tîrgul Universal 
din localitate, ministrul Comer
țului Exterior al R.P.R., Marcel 
Popescu, însoțit de Dumitru La- 
zăr, locțiitor al ministrului In
dustriei Metalurgice și Construc
țiilor de Mașini, C. Atanasiu, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, precum și de 
reprezentanți ai Organizațiilor de 
Comerț Exterior din R.P.R.

In ziua de 20 aprilie, tov. Mar
cel Popescu și persoanele care-1 
însoțesc au vizitat Tîrgul. Oas
peții romini împreună cu minis
trul Comerțului Exterior ai Ita
liei, Bernardo Mattarella, cu di
rectorul general al Acordurilor, 
DaU’Oglio și alți funcționari su
periori din Ministerul Comerțului

Exterior al Italiei, au vizitat pa
vilionul rominesc și mai multe 
pavilioane importante.

în seara aceleiași zile conduce
rea Tîrgului a oferit un dineu la 
care au luat parte Marcel Po- 

. pescu, ministrul Comerțului Exte
rior al R.P.R. Bernardo Matta- 
reiia, ministrul Comerțului Ex
terior al Italiei, Dumitru Olteanu, 
ministrul plenipotențiar al R.P.R. 
în Italia, Dumitru Lazăr, locțiitor 
al ministrului Industriei Metalur
gice și Construcțiilor de Mașini, 
C. Atanasiu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
DaU’Oglio, directorul general al 
Acordurilor din Ministerul Co
merțului Exterior al Italiei, vice
președintele și secretarul general 
a! Tîrgului Universal de la Mi
lano șl alții.

LONDRA 21 (Agerpres). —Co
respondentul special al agenției 
TASS transmite:

In seara zilei de 20 aprilie, 
N A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
N S. Hrușciov, membru al Pre
zidiului. Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., au vizitat la invitația 
ministrului Marinei (primul lord 
al amiralității) lordul Cilcennin, 
Colegiul Regal Naval Militar din 
Greenwich (cartier din sudul 
Londrei).

Conducătorii sovietici și per
soanele care-i însoțesc s-au în
dreptat spre Greenwich, plecînd 
de la Debarcaderul Westminstcr, 
unde i-a așteptat un yacht cu 
motor. La debarcader, oaspeții 
au fost întimpinați de G. Ward, 
secretar parlamentar al amirali-

tății și de amiralul Ch. Lambe, al 
doilea lord al amiralității. 
După o călătorie pe Țamisa 
care a durat 45 minute, oaspeții 
au sosit la Greenwich. Conducă
torii sovietici au fost salutați la 
țărm de amiralul W. Andrews, 
președintele'Colegiului Regal Na
val Militar din Greenwich, și de 
alți ofițeri superiori ai Colegiului. 
De aici N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov s-au îndreptat spre clă
direa colegiului.

In sala de festivități a cole
giului, lordul Cilcennin a oferit 
în numele armatei, flotei și forțe
lor aeriene militare un dineu în 
cinstea lui N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov.

In cursul dineului, lordul 
Cilcennin a adresat conducători
lor sovietici un cuvlnt de salut.

Cuvîntarea lordului Cilcennin
Salut Excelențele Voastre la 

Colegiul Regal Naval Militar din 
Greenwich în numele a trei ge
nuri de arme ale Majestății Sale 
Regina. In drum de la Portsmouth 
spre Londra, av., mareșale Bul
ganin, mi-ați spus că compatrioții 
dv. care vizitează Marea Britanie 
doresc întotdeauna să vadă 
Greenwich-ul.- De aceea este 
foarte bine că Excelențele Voas
tre' au sosit astăzi aici. Alături 
de Excelențele Voastre stau repre
zentanți ai forțelor armate care 
au luptat pe pămînt, în aer și pe 
mare ca aliați ai forțelor voastre 
armate. Așa de pildă, la acest 
prînz vedeți mulți dintre acei care 
își amintesc foarte bine de con
voaiele de vase care se îndreptau 
spre nordul Rusiei.

Remarcabilele calități militare 
ale forțelor armate ale țării dv., 
precum și ale forțelor noastre ar
mate, sînt bine cunoscute fiecă
ruia dintre noi. Forțele armate 
ale țărilor,noastre sînt unite prin, tentă.

acte comune de neînfricare. Dar 
dacă un militar ar putea sta de 
vorbă cu un militar, în ciuda tu
turor dificultăților în legătură cu 
interpretările greșite care apar 
din cînd în cînd,‘ sînt pe deplin 
convins că ei ar descoperi și altă 
legătură comună, tot atît de pu
ternică, dragostea de pace.

Cred, Excelențele Voastre, că 
printre milioanele de oameni care 
urmăresc vizita dv. în țara noas
tră, nimeni nu dorește mai pu
ternic ca militarii celor două țări 
ale noastre că rezultatele vizitei 
să servească cauza păcii și în
țelegerii reciproce între popoarele 
noastre (Aplauze).

Ridic paharul în sănătatea dv. 
și salut, fierbinte pe Excelențele 
Voastre în numele flotei mariti
me militare regale, al armatei și 
al forțelor aeriene militare re
gale 1

A luat apoi cuvîntul N. A. Bul
ganin, primit călduros de asis-

Cuvîntarea lui N, A. Bulganin
Excelența Voastră, prim lord al 

Amiralității, domnilor generali, 
amirali, domnilor ofițeri !

Permifeți-rni să vă exprim pro
funda noastră recunoștință pentru 
primirea caldă și prietenească 
care ni s-a făcut aici (Aplauze). 
Ne face o deosebită plăcere de a 
fi oaspeții dv. la Greenwich, acest 
oraș cunoscut în întreaga lume. 
Străvechiul dv. oraș, contopit 
acum cu Londra, este cunoscut și 
poporului rus din cele mai vechi 
timpuri. Cu peste 250 de ani în 
urmă Greenwich-ul a fost vizitat 
de împăratul Petru — creatorul 
flotei maritime ruse. El a călăto
rit pe Tamisa, sosind în clădirea 
in care ne aflăm împreună astăzi 
cu dv* (Aplauze).

Au trecut aproximativ 400 de 
ani de cînd primele nave comer
ciale engleze au sosit pe coastele 
nordice ale Rusiei.

Curajoșii dvs. marinari au con
dus spre aceleași țărmuri, in 
cursul celui de ai doiiea război 
mondial, convoaiele de vase care 
plecau din Marea Britanie către 
Uniunea Sovietică (Aplauze). Po
porul sovietic ține bine minte nu
mele amiralilor care au condus 
aceste operații — amiralii de 
flotă, lordul Fraser și sir Mac 
Gregor, amiralii Dalrymple-Ha- 
milton, Archer, Sherbroke, Dan- 
ny, Miles, lordul Tedder, care au 
asigurat acoperirea aeriană a 
convoaielor pe ruta maritimă An
glia—Uniunea Sovietică. Nu am 
citat numele altor amirali, gene
rali și ofițeri care au colaborat 
cu forțele noastre armate în anii 
grei ai războiului trecut Oamenii 
sovietici însă nu i-au uitat și le 
sînt recunoscători pentru faptele 
lor de arme (Aplauze prelun
gite).

Salutăm faptul că contactul 
stabilit în timpul războiului^ între 
flota sovietică și cea engleză con
tinuă. Recent, navele celor două 
țări ale noastre au făcut un 
schimb de vizite de prietenie. A- 
cest lucru a fost util atît pentru 
dvs. cît și pentru noi. (Aplauze). 
Porțile noastre maritime sînt în
totdeauna deschise pentru vizite 
pașnice (Aplauze).

Cea mai profundă năzuință a 
poporului sovietic este năzuința 
spre pace. Toți oamenii noștri 
doresc fierbinte 
domnește astăzi să nu fie turbu
rată niciodată 
ința poporului său, guvernul so
vietic urmărește cu perseverență 
reglementarea problemei dezar
mării și luptă pentru stabilirea 
colaborării prietenești cu toate 
țările. Iar bunele relații și priete
nia intre popoare sin* cea mai 
sigură garanție a menținerii și 
întăririi păcii în lumea întreagă.

Vizita noastră în țara dvs are 
ca scop realizarea, pe eălea tra
tativelor cu oamenii de stat din 
țara dvs., a unei mai bune înțe
legeri între Marea Britanie și 
Uniunea Sovietică, stabilirea unor 
legături strînse și multilaterale 
între țările noastre. Sîntem con
vinși că acest lucru corespunde 
intereselor celor două țări.

Permiteți-mi să toastez pentru 
prietenie și colaborare între po
poarele Marii Britanii și Uniunii 
Sovietice, pentruca între portu
rile țărilor noastre să circule mai 
multe vase ale prieteniei și păcii. 
Pentru prietenie!

în cadrul dejunului a luat cu- 
vîntul N. S. Hrușciov. care a 
fost de asemenea călduros întîm- 
pinat de către asistență.

ca pacea care

îndeplinind vo-

La centrul de cercetări 
atomice de Ia Harwell

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Corespondentul special al agenției 
TASS transmite:

La 21 aprilie N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov au vizitat cen
trul de cercetări științifice in do
meniul energiei atomice de la 
Harwell — la 60 de mile vest de 
Londra — care este una din cele 
mai cunoscute instituții experi
mentale ale Marii Britanii In do
meniul studierii energiei nucleare.

N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov au sosit la Harwell la ora 
11, ora locală, însoțiți de Selwyn 
Lloyd, ministrul Afacerilor Exter
ne al Marii Britanii și de sir 
William Hayter, ambasadorul 
Marii Britanii in-U R.S.S. Oaspeții 
au fost întimpinați de sir Edwin 
Plowden, președintele administra
ției britanice pentru problemele 
energiei atomice, și de cunoscu
tul savant englez sir I. Cockroft, 
directorul grupului de cercetări al 
acestei administrații (și totodată 
director al centrului de la 
Harwell).

In sala de conferințe a centru
lui atomic E. Plowden a salutat 
pe N. A. Bulganin, N, S. firuș- 
ciov și persoanele care i-au înso
țit, printre care se afla și acad. 
I. V. Kurceatov.

Apoi prof. J. Cockroft a vorbit 
oaspeților despre activitatea. gru
pului de cercetări al administrației 
pentru problemele energiei atomi-

sece pe care îl conduce și care 
ocupă de problemele folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice.

Prof. Cockroft a anunțat că în 
cursul ultimilor trei ani centrul de 
la Harwell a lucrat la proiecta
rea construcției primei centrale 
atomo-electrice britanice de la 
Culder-Hall (Anglia de nord). In 
continuare el a vorbit despre pla
nurile dezvoltării energiei atomice 
în Anglia, comparîndu-le cu pla
nurile corespunzătoare din Uniu
nea Sovietică, și s-a pronunțat 
pentru o întrecere între cele două 
țări în acest domeniu.

După încheierea convorbirii, 
prof. Cockroft a arătat lui N. A. 
Bulganin, N. S. Hrușciov și per
soanelor care i-au însoțit două in
stalații de reactori de la centrul 
de la Harwell.

După vizitarea centrului, sir E. 
Plowden și sir. J. Cockroft au o- 
ferit un dejun în cinstea conducă
torilor sovietici. N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov au mulțumit gaz
delor pentru ospitalitate și pen
tru posibilitatea ce le-a fost ofe
rită de a vizita centrul atomic.

★
După vizitarea centrului de 

cercetări 
sovietici 
lele în

științifice, 
au plecat 

orașul universitar Ox- 
ford. Oaspeții au fost salutați 
primarul orașului Oxford.

conducătorii 
cu automobi-

de

Ce scrie presa engleză
Vizita în Anglia a lui N. A. 

Bulganin,. președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. Și a lui 
N. S. Hrușciov, membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.SiS.. se află în centrul aten
ției întregii prese engleze. :

Ziarele „Times“. „Daily Tele
graph and Morning Post“, „Daily 
Herald“ și alte ziare publica la 
20 aprilie la loc de frunte comu
nicatul asupra tratativelor dintre 
conducătorii U.R.S.S. și Marii 
Britanii.

Comentatorul diplomatic al zia
rului „Times“ scrie că „deși tonul 
general al tratativelor a fost deo
camdată, după cit se vede, rezer
vat, el arată că există dorința co
mună de a se îmbunătăți rela
țiile".

Numeroase ziare continuă să 
comenteze cuvîntarea rostită de 
N. S. Hrușciov la dejunul oferit 
la 19 aprilie la ambasada sovie
tică.

Intr-un articol redacțional, zia
rul „Daily Herald“ califică cu
vîntarea lui N. S. Hrușciov drept 
„realistă" și adaugă : „Salutăm 
această admirabilă declarație 
clară".

Corespondentul special al zia
rului „News Chronicle“, Cameron, 
scrie că „această cuvintare nu 
numai că este în spiritul vremii, 
ci. este cit se poate de potrivită 
pentru englezi"..

Ziarele publică fragmente mari 
din cuvîntarea rostită de N. A. 
Bulganin la recepția oferită de 
Consiliul municipal al orașului 
Londra, publică fotografii care 
ilustrează vizita făcută de con
ducătorii sovietici la Mansion- 
House, (reședința lordului primar

albal Londrei) și alte aspecte 
vizitei lor in Anglia.

Referindu-se la cuvîntarea 
N. A. Bulganin, numeroși obser
vatori subliniază năzuința expri
mată in această cuvintare spre 
întărirea prieteniei și colaborării 
dintre Anglia și Uniunea Sovieti
că, bazate pe principiile coexis
tenței pașnice.

Ziarul „Daily Worker“ scrie că 
recepția de la Mansion-House re
prezintă „cea mai caldă și cea 
mai. cordială intilnire a conducă
torilor englezi și sovietici in pe
rioada de după război".

lui

Recepție oferită
R.P.R. la

de ambasadorul
Moscova

MOSCOVA. — V. M. Molotov 
l-a primit la 21 aprilie pe gene
ralul E. Petit, președintele aso
ciației Franța—U.R.S.S. care se 
află în U.R.S.S. la invitația 
VOKS-ului.

MOSCOVA. — R. Gilion, pre
ședintele Senatului Belgiei, și C. 
Huysmans, președintele Camerei 
Reprezentanților, au trimis lui 
A. P. Volkov și Iui V. T. Lațis 
scrisori prin care invită o dele
gație a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. să viziteze Belgia. In
vitația a fost acceptată.

MOSCOVA. — In sala „Ceai- 
kovski“ a avut loc un concert al 
orchestrei simfonice de stat a 
U.R.S.S., la care și-au dat con
cursul muzicieni englezi care vi
zitează Uniunea Sovietică. Con
certul s-a bucurat de un mare 
succes. Concertul a fost televi
zat.

ROMA. — Aproape două mi
lioane de oameni au luat parte

Moscova 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne în 
U.R.S.S., Ion Rab, a oferit la 20 
aprilie o recepție cu prilejul vizi
tei în U.R.S.S. a delegației Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne.

La recepție au luat parte mem
brii delegației romîne în frunte 
cu Constantin Pîrvulescu, pre
ședintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne.

Din partea sovietică au parti
cipat la recepție : M. Z. Saburov,
M. A. Suslov, A. P. Volkov, pre
ședintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
N. E. Avhimovici, vicepreședinte 
al Sovietului Naționalităților al

Sovietului Suprem al U.R.S.S., M. 
P. Tarasov, V. I. Kozlov și 1, I. 
Palețkis, vicepreședinți ai Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. F. Gorkin, secretar 
adjunct al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

★
Delegația Marii Adunări Na

ționale a Republicii Populare Ro- 
mne, în frunte cu Constantin 
Pîrvulescu, președintele Marii A- 
dunări Naționale a R.P.R., care 
se află în Uniunea Sovietică la 
invitația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a vizitat la 21 aprilie 
centrala atomo-electrică a Acade
miei de Științe a U.R.S.S.

Cînd S.U.A transformă un teritoriu 
sub tutelă în poligon de tragere

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: Acum cîtva 
timp ambasada U.R.S.S. din 
S.U.A. a primit o notă din par
tea Departamentului de stat al 
S.U.A. cu privire la planurile 
desfășurării de către Statele 
Unite a unor experiențe în re
giunea insulelor Eniwetok (insu
lele Marshall), oare sînt o parte 
a teritoriului aflat sub tutela 
S.U.A. Guvernul S.U.A. a de
clarat drept „zonă primejdioasă“ 
o regiune întinsă a Pacificului.

La 18 aprilie, ambasada 
U.R.S.S. din S.U.A. a adresat 
Departamentului de stat urmă
toarea notă de răspuns :

„Ambasada Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste ex
primă respectul său Departa
mentului de stat și, ca răspuns 
la nota sa din 24 februarie 1956, 
în care este vorba de recenta 
declarație a Comisiei pentru e- 
nergia atomică și a Ministerului 
Apărării al S.U.A. cu privire la 
apropiata serie de experiențe 
nucleare în regiunea Eniwetok, 
are onoarea a declara următoa
rele :

Punctul de vedere al guvernu-

lui U.R.S.S. în problema folo
sirii teritoriilor de sub tutelă 
din Pacific de către Statele 
Unite ca un poligon pentru ex
perimentarea bombelor atomice 
și cu hidrogen a mai fost expus 
în propunerile prezentate de re
prezentantul sovietic din Consi
liul de tutelă al O.N.U., în fe
bruarie 1956. Guvernul sovietic 
consideră că experimentarea 
bombelor atomice și cu hidrogen 
în teritoriile de sub tutelă, care 
primejduiește viața și bunăstarea 
populației teritoriului de sub tu
telă, precum și a populației unor 
state din bazinul Pacifiului, este 
incompatibilă cu scopurile și 
principiile sistemului interna
țional de tutelă, așa cum au fost 
ele expuse în capitolul XII al 
Cartei O.N.U. Experimentarea 
bombelor atomice și cu hidro
gen este de asemenea incompa
tibilă și cu condițiile de tutelă 
și obligațiile autorităților admi
nistrative, stabilite în acordu
rile cu privire la tutelă asupra 
acestor teritorii și reprezintă o 
încălcare a celor mai importan
te principii ale dreptului interna
țional“.

la 21 aprilie la demonstrațiile or
ganizate în întreaga Italie de Fe. 
derația Națională a dijmașilor. 
Participanții la demonstrație au 
cerut o reformă democratică a 
contractelor cu privire la folosirea 
pămîntului și satisfacerea altor 
revendicări.

PARIS. — Deputății poujadiști 
(grupul de extremă dreaptă din 
parlamentul francez) au hotărîtîn 
seara Zilei de 20 aprilie, în șe
dința grupului lor parlamentar, 
să renunțe de a mai participa la 
lucrările Adunării Naționale. A- 
ceastă hotărîre a fost luată după 
ce Adunarea Națională a invali
dat mandatele cîtorva deputați 
poujadiști pe care aceștia le-au 
obținut încâlcind prevederile legii 
electorale.

PARIS. — Agenția France 
Presse anunță că ambasadorul 
Indiei la Paris, Sardar Malik, a 
informat pe ministrul Afacerilor 
Externe al Franței, Christian Pi
neau, că primul ministru Jawa
harlal Nehru a acceptat invita
ția adresată de ministrul fran
cez al Afacerilor Externe de a 
veni la Paris. 
Nehru va sosi 
de 17 iulie.

NEW YORK.
în sala de concert
Hall“ din New York a avut loc 
un concert dat de violoncelistul 
sovietic Mstislav Rostropovici a- 
companiat de orchestra simfonică 
a Filarmonicii din New York di« 
rijată de Dmitri Mitropulos.

ALGER. — După cum anunță 
agenția Reuter, în ultimile 24 de 
ore pe teritoriul Algeriei au avut 
loc lupte sîngeroase între unități 
franceze și grupuri de patrioți 
algerieni, care s-au soldat cu pier
deri de ambele părți.

Primul ministru 
la Paris în ziua

— La 19 aprilie
„ Carnegie

Formarea unor grupuri 
de lucru

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Corespondenții de presă, referin
du-se la informațiile primite, din 
cercurile conferinței anglo-sovie- 
tice anunță formarea unor grupuri 
de lucru anglo-sovietice care au 
sarcina de a examina și pregăti 
propunerile ce urmează a fi apoi 
discutate de reprezentanții guver
nului sovietic și ai guvernului 
englez.

Grupurile de lucru își vor axa 
lucrările în special asupra urmă
toarelor probleme: schimburile 
culturale și economice; problema 
dezarmării; aspecte ale situației 
din Orientul mijlociu. 1

Este cunoscut acum că în ca
drul tratativelor sovieto-engleze 
de la Londra se discută și situa
ția din Orientul Mijlociu și A- 
propiat. S-a format și o comisie 
de experți care va face recoman
dări conducătorilor delegațiilor.

Intr-adevăr, în ultimele săptă- 
mîni știrile provenind din Orien
tul arab au ocupat un loc cen
tral în presa mondială și numai 
sosirea la Londra a lui N. A. 
Bulganin și N. S. Hrușciov a 
trecut pe pianul al doilea chestiu
nea încordării arabo-israeliene.

Problema rămîne însă în actua
litate. în ultimele 48 de ore si
tuația la granița dintre Egipt și 
Israel s-a îmbunătățit ca urmare 
a eforturilor încununate de suc
ces ale secretarului general al 
O.N.U., Dag Hammarskjoeld. 
După cum anunțau ziarele de joi, 
cele două părți au acceptat să 
respecte acordul de armistițiu în
cheiat între ele mai de mult. A- 
cesta este un prim rezultat. De
sigur tiu totul a fost rezolvat și 
nici nu era posibil acest lucru fi
nind seama de situația complica
tă din această parte a lumii.

Urmează ca, în îndeplinirea 
misiunii ce i-a fost încredințată de 
Consiliul de Securitate, Ham
marskjoeld să obțină o relaxare a 
încordării între Israel și celelalte 
state arabe. Căci, chiar atunci 
cînd se făceau cunoscute re- joacă un rol deosebit, 
zultatele tratativelor dintre se
cretarul general al O.N.U. și Na- 
sser și Ben Gurion — primul 
ministru al Israelului, la granița 
iordano-israeliană izbucnea un 
nou incident, soldat cu cîteva vic
time. Tocmai de aceea vineri 

seara secretarul general al
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După un prim succes al misiunii 
lui Hammarskjoeld * Marile puteri 
și situația din Orientul Apropiat

O.N.U. a plecat Ia Beirut unde 
și-a stabilit sediul în timpul mi
siunii în Orientul Mijlociu uimind 
să viziteze apoi capitalele altor 
trei state arabe, și anume Da
masc. Amman și Cairo. Dat fiind 
acest program încărcat, unele a- 
genții de presă cred că secreta
rul general al O.N.U. nu-și va 
putea prezenta personal raportul 
în fața Consiliului de Securitate 
la 3 mai, așa cum se stabilise 
anterior. Probabil că el va trans
mite un document scris membrilor 
Consiliului de Securitate.

Desigur că misiunea secretaru
lui general al O.N.U. nu poate fi 
abstrasă din ansamblul proble
melor legate de Orientul Mijlo
ciu și Apropiat. în această pri
vință atitudinea marilor puteri

în această direcție nu se poate să 
nu amintim Declarafia Ministeru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S 
cu privire la situația în Orientul 
Apropiat, publicată in ziarele de 
miercuri. Ea vine să sprijine ac
țiunile întreprinse prin interme
diul O.N.U. in această parte a

«

lumii subliniind necesitatea înce
tării amenințărilor cu intervenția 
armată în afacerile Orientului A- 
propiat. Declarafia a stîrnit un 
asemenea ecou favorabil incit 
nici unii conducători de seamă ai 
puterilor occidentale ca Eisenho- 
wer, Dulles, Lloyd n-au putut să 
nu sublinieze părțile ei pozitive.

Aceste luări de poziție au și 
o altă semnificație : recunoașterea 
răspunderii pe care TOATE ma
rile puteri o au în menținerea 
păcii. Căci, pînă nu de mult, unii 
diplomați obtuzi încercau să eli
mine Uniunea Sovietică din dis
cuțiile privind Orientul Mijlociu 
și Apropiat ca și cum ar fi fost 
vorba de un oarecare monopol. 
Popoarele din această parte a lu
mii s-au convins însă că Uniunea 
Sovietică este o apărătoare con
secventă a intereselor lor Și de 
fiecare dată ele au găsit în politica 
U.R.S.S. un sprijin activ, un prie
ten la nevoie.

însă nu toate marile puteri pro
cedează în acest fel. Desigur nu 
pot fi decît salutate declarațiile 
unor oameni politici din Anglia

și Statele Unite care afirmă acum 
(mai bine mai tîrziu, decît nicio
dată) necesitatea aplanării dife
rendului arabo-israelian prin in
termediul O. N. U. Dar, in ace
lași timp, sosesc știrile din Tehe
ran asupra sesiunii încheiate joi 
seara a Consiliului pactului de la 
Bagdad. Această sesiune, după 
cum reiese și din comunicatul fi
nal, a pus din nou în lumină țe
lurile agresive ale acestei com
binații colonialiste. în ciuda în
cercărilor de a pune pe primul 
plan chestiunile economice, sesi
unea de la Teheran a avut în 
centrul atenției problemele mili
tare. în acest sens agenția „Fran
ce Presse” transmitea din Tehe
ran următoarele: „în discursul 
său de încheiere, președintele 
Consiliului de miniștri al Iranu
lui, Hussein Ala, a subliniat im
portanța primordială a aspectului 
militar al pactului“.

Tot în legătură cu această se
siune mai trebuie relevat un fapt: 
asocierea mai strînsă a Statelor 
Unite la organizația pactului de 
la Bagdad. S.U.A. sînt acum 
membri cu drepturi depline în 
comitetul economic și în cel pen
tru combaterea subversiunii. Unii 
s-ar putea întreba de ce n-au 
mers mai departe reprezentanții 
S.U.A., asociindu-se în mod ofi
cial la pactul de Ia Bagdad. Nu 
este greu de răspuns. Această 
combinație agresivă și coloniali
stă este privită cu ostilitate de 
majoritatea statelor arabe, ca și 
de mările puteri asiatice, printre 
care India. Tocmai pentru a nu-și 
înrăutăți și mai serios relațiile cu 
aceste țări, S.U.A. nu au aderat 
oficial la pactul de la Bagdad.

în acest sens un post de radio 
iugoslav vorbind de ostilitatea cu 
care este privit pactul de la Bag
dad spunea într-un comentariu: 
„Americanii își dau seama foarte 
bine de acest lucru (ostilitatea 
n.r.) și nu doresc ca prin adera
rea lor la acest pact nepopular să 
știrbească influența lor în aceas
tă parte a lumii, care și așa este 
diminuată din cauza sprijinului 
pe care îl acordă politicii coloni
ale britanice și franceze. La Was
hington există teama că prin ade
rarea Statelor Unite la pactul de 
la Bagdad, Egiptul și celelalte 
țări arabe, care s-au declarat 
pentru o politică in afara blocu
rilor, se vor îndepărta și mai mult 
de apus”. Deci nu este vorba de
cît de o manevră, S.U.A. spriji
nind în fapt țelurile coaliției agre
sive de la Bagdad. întreaga des
fășurare a ultimelor evenimente 
din Orientul Mijlociu și Apropiat 
a dovedit cu prisosință însă că 
pe calea blocurilor militare, a a- 
menințărilor nu se poate rezolva 
nimic.

Posibilități de înțelegere exis
tă și ele pot fi fructificate prin 
respectarea drepturilor popoarelor 
din această regiune. Colaborarea 
între marile puteri are un rol im
portant. Și în momentul de față 
o asemenea colaborare este posi
bilă printr-o politică dusă de 
toate statele interesate, urmărind 
menținerea păcii în Orientul Mij
lociu și Apropiat.

SERGIU BRAND
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Leninismul veșnic viu
(urmare din pag. I-a)

ultimii ani Comitetul Central 
al P.C.U.S. a depus o rod
nică activitate pe linia aplică
rii consecvente în toate or
ganizațiile de partid a nor
melor leniniste ale vieții de 
partid, combaterii cultului 
personalității — manifestat 
în deosebi in ultima perioadă 
a vieții lui I. V. Stalin. Con
gresul al XX-lca al P.C.U.S., 
caro a trasat căile viitoarelor 
victorii alo constructorilor co
munismului în cel de al 6-lea 
cincinal și a tras o scrie de 
noi concluzii cu privire la 
unele probleme fundamentale 
internaționale, a 
piidă strălucită de fidelitate 
față de leninism, de aplicare 
creatoare a învățăturii leninis
ta, în actualele împrejurări is
torice. Cu o deosebită tărie a 
fost accentuată la Congres ac
tualitatea vie a tezei leniniste 
despre coexistența pașnică. Pă
trunși de încredere leninistă în 
superioritatea modului de pro
ducție socialist, oamen i sovie
tici, toți oamenii muncii din 
lagărul socialist militează pen
tru întrecerea economică paș- 
n'că între sistemul socialist și 
cel capitalist. O nouă și pu
ternică dovadă a voinții 
U.R.S.S. de a promova coexi
stența pașnică o constituie vi
zita actuală a lui N. A. Bulga- 
nin și N. S. Hrușc’ov 
glia.

Principiile leniniste 
existenței și întrecerii 
exercită astfel mereu și mereu 
o influență binefăcătoare, tot 
mai puternică în viața inter
națională.

Imbogățindu-se 
cu noua 
mișcării 
torești, 
struirii 
U.R.S.S., a construcției socia
liste din țările de democrație 
populară, învățătura marxist-

constituit o

în An-

aie co- 
pașnice

necontent 
experiență istorică a 
internaționale munci- 
cu experiența con- 

comunismului în

leninistă devine o forță mereu 
mai puternică, de neînvins. 
Sub steagul marxism-Ieninis- 
mului muncesc și luptă cei 
peste 909.000.090 de oameni 
din țările lagărului socialist, 
care-și construiesc o viață 
nouă. Sub steagul marxism- 
leninismului crește și se dez- 
voltă necontenit mișcarea inter
națională muncitorească. Idei
le leniniste trăiesc în impre- 
smnanta ridicare a popoarelor 
coloniale la lupta de eliberare, 
învățătura leninistă a păcii și 
prieteniei între popoare trăiește 
în vigoarea cu care masele 
populare de pretutindeni se ri
dică în apărarea păcii, în tăria 
cu care mase mereu mai largi 
sprijină politica leninistă de 
coexistență pașnică promovată 
de lagărul socialist.

Cu recunoștință și dragoste 
sorb din izvorul viu al învăță
turii leniniste tinerii înaintați 
din lumea întreagă. Lenin a 
arătat că tineretului îi revine 
un rol deosebit de însemnat în 
lupta pentru comunism. El a 
chemat tînăra generație să-și 
pună tot avîntul și curajul, di
namismul și forța creatoare în 
slujba idealului nobil al comu
nismului. El a creat Uniunea 
Tineretului Comunist. A fi ti- 
năr leninist înseamnă a fi a- 
semeneâ unui pui de vultur, în
drăzneț și neînfricat, însufle
țit mereu de idei mari, năzuind 
către crestele înalte, disprețu- 
ind mulțumirea de sine și co
moditatea, înfruntînd curajos 
piedicile. Lenin a îndemnat ti
nerii să învețe comunismul 
pentru a deveni adevărați con
structori ai vieții noi, să trans
forme comunismul într-o 
călăuză a muncii practice.

Pentru fiecare om al muncii 
învățătura leninistă, operele lui 
Lenin sînt nu numai o cheie 
pentru înțelegerea fenomene
lor complicate ale vieții, dar și 
un minunat îndemn în muncă 
și luptă. Cînd răsfoiești operele 
lui Lenin, stai parcă de vorbă 
cu un prieten bun și apropiat,

cu cel mai bun șl cel mai ex
perimentat tovarăș. ,i

„Și azi (I
Lenin e p

cel mai viu dintre vii, p
E-n noi p
tet: știință, p

putere p
și armă“ p

(MAIAKOVSKI)

Și în noi, în constructorii 1 
socialismului din Republica • 
Populară Romînă, în faptele • 
noastre. în munca noastră este • 
viu Lenin, trăiește leninismul x 
— „știință, putere și armă". • 
Aplicînd creator învățătura 1 
marxist-leninistă Ia condițiile 
țării noastre, Partidul Munci- < 
toresc Romîn conduce poporul x 
nostru muncitor pe drumul vie- x 
toriei socialismului. Partidul x 
mobilizează poporul nostru X 
muncitor Ia lupta pentru spo- x 
rirea continuă a producției in- x 
dustriale și agricole, pe baza X 
dezvoltării cu precădere a in- ț 
dustriei grele, a ridicării siste- i 
matice a productivității mun- a 
cii și a reducerii prețului de a 
cost al produselor — cale si- i 
gură pentru ridicarea nivelului i 
de trai al poporului muncitor. a

Incordîndu-și forțele pentru 4 
înfăptuirea programului trasat $ 
de cel de al II-lea Congres al l 
P.M.R., pentru asigurarea suc- 1 
cesului celui de al doilea cin- 1 
cinai, oamenii muncii din pa- 
tria noastră pășesc cu nestră- z 
mutată încredere sub steagul a 
partidului, sub steagul atotbi- A 
ruitor al marxism-leninismu- z 
lui. z

Acum, cînd întreaga omenire J 
progresistă sărbătorește cea f 
de a 86-a aniversare a nașterii 
lui Lenin, tineretul nostru, g 
alături de întregul popor, cin- p 
stește cu dragoste, recuno- p 
ștință și profund respect me- <’
moria neuitatului Vladimir 
Iiici care și-a dăruit toate for
țele, marea sa inimă, gîndirea 
genială și întreaga sa viață 
cauzei comunismului.

Printre numeroasele clădiri care împodobesc frumosul oraș Oradea, se numără și Teatrul de 
stat. Orădenii sînt mulțumiți nu numai de aspectul iul, ci mai ales pentru emoționantele clipe 
pe care li le oferă spectacolele montate aci de un tînăr colectiv talentat.

PARTICIPANT! ACTIVI
De la o zi la alta, tot mai multe din scrisorile sosite la redacția ziarului nostru poartă 

pe ele mențiunea „pentru concurs“. Tot mai mulți corespondenți voluntari scriu ziarului 
despre munca și viața tineretului patriei noastre, despre contribuția pe care el o aduce la 
înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de Directivele celui de al II-lea Congres al 
partidului.

Vă prezentăm mai jos cîțiva dintre participanții activi la concursul organizat de 
ziarul nostru :

ALEXANDRU NEGREA 
timplar la unitatea nr. 5 
l.P.R.O.F.I.L. București

POPESCU VICTOR 
lăcătuș mecanic, 

frecventează în prezent 
cursurile de pregătire 

a cadrelor de judecători 
și procurori

INGEBORG FLEISCHER 
referent tehnic Ia întreprinderea 

„Victoria“ din Cisnădie, 
raionul Sibiu.

NOUTĂȚI
din campania de primăvară

(DIN REGIUNEA GALAȚI)

Răspunsul tractoristelor

Tractoristele brigăzii a 
14-a de la S.M.T. Zor- 

leni, au discutat pe larg, în
tr-o ședință a grupei U.T.M., 

angajamentele utemiștilor și 
tinerilor mecanizatori de la 
S.M.T. Chirnogeni, regiunea 
Constanța.

Fiecare tractoristă și-a ma
nifestat hotărîrea de a munci 
cu mai multă hărnicie pen
tru a termina la vreme 
lucrările agricole la gospo
dăria agricolă colectivă din 
comuna Bălăbănești, raionul 
Berești, menținînd în felul 
acesta titlul de brigadă frun
tașă pe stațiune.

In ședința grupei U.T.M. 
tractoristele și-au luat urmă-

toarele angajamente: înde
plinirea planului anual al 
brigăzii și depășirea lui cu 
12 la sută, aplicarea întoc
mai a regulilor agrotehnice, 
ca să permită o sporire a 
producției agricole cu 9 la 
sută față de cea planificată, 
folosirea întregii capacități 
de lucru a tractoarelor, prin 
formarea cuplajelor de cîte 
3 semănători la un tractor, 
precum și economisirea de 
carburanți și piese de schimb 
în valoare de 2.500 lei.

Tractoristele se vor strădui 
ca, prin eforturile lor, să 
contribuie la obținerea unor 
recolte bogate și în acest an 
de către colectiviștii din Bă
lăbănești. 8

8

SAVA BARAN 
acordor la secția acordeoane 
a fabricii de bunuri de larg 
consum din Tg. Jiu, regiunea 

Craiova

(DIN REGIUNEA ORADEA)

Cînd tehnicienii 
umblă unul după altul

In comuna Popești însămînță- 
rile sînt rămase în urmă. De 
bună seamă că această situație se 
datorește și punctului agricol din 
comună. Aici își duc activita'ea 
șeful punctului, tînărul Paul lo- 
nescu și tehnicianul Florian Jar- 
ca. Existența lor însă nu se face 
văzută. Tehnicianul pleacă „pe 
teren“ în muncă de îndrumare, 
dar niciodată nu poate fi găsit. 
Zile la rînd șeful punctului agri
col și tehnicianul se caută unul 
pe altul, nu se pot întîlni și la 
atît se reduce activitatea lor. 
Ei au uitat că țăranii muncitori 
întovărășiți și cu gospodării in
dividuale din comuna aceasta au

nevoie, mai ales acum, de sfatul 
lor.

Ce-i drept, acest lucru l-au ui
tat și tovarășii din secția agricolă 
a sfatului popular raional Mar- 
ghita, care numai din cînd în 
cînd îi mai supără cu cîte un 
telefon.

Tinerii de la punctul agricol 
din Popești trebuie să fie ajutați 
urgent, mai ales de organizația 
U.T.M., ca să simtă răspunderea 
pentru misiunea de mare impor
tanță pe care o au.

★
(DIN REGIUNEA SUCEAVA)

Situații complect diferise
Pe tarlalele celor trei gospodă

rii colective și ale întovărășirii a- 
gricole din comuna Brăești, trac
toriștii de la S.M.T. Dorohoi fo

losesc fiecare minut prielnic pen
tru arături și însămînțări. La 
gospodăriile colective din satele 
Popeni și Brăești lucrările d:n 
urgența I-a au fost executate în 
proporție de aproape 90 la sută. 
Brigada I-a de tractoriști, con
dusă de Gheorghe Voicu, care 
lucrează la gospodăria colectivă 
din Poiana își depășește zilnic 
planul cu 20-30 la sută.

Din păcate însă, în sectorul in
dividual din comuna Brăești 
munca este lăsată să se desfă
șoare mai mult de la sine. To
varășul C. Dumitru, președintele 
sfatului popular, ș‘ie pe de rost 
toată situația însămînțărilor din 
sectorul socialist, dar din sec o- 
rul individual nu cunoaște ni
mic. Utemiștii Mihai Strugaru, 
referent agricol și Pavel Mihai. 
tehnician agricol, nu cunosc nici 
ritmul însămînțărilor, nici cum 
sînt folosite cele peste 300 ate
laje existente în comună. Despre 
organizația U.T.M. nu se poa'e 
spune că a ajutat campania de 
primăvară. Comitetul U.T.M. pe 
comună, al cărui secretar este to
varășul Matei Constantin, nu este 
instruit de comitetul raional 
U.T.M.; de șceea. membrii lui 
nu știu ce au de făcut.

Datorită lipsei de interes, din 
suprafața de 150 hectare pentru 
floarea-soarelui au fost însămîn- 
țate abia 10 hecta-e, la ovăz 10 
hectare din 50, iar la sfeclă de 
zahăr 20 hectare din 109.

Este necesar ca sfatul popular 
Brăești să se preocupe ca și în 
sectorul individual să fie folosite 
toate forțele pentru a termina la 
vreme campania de însămînțări. 
De asemenea comitetul U. T. M. 
trebuie să se preocupe mai mult 
de problemele campaniei de pri
măvară.

Inițiativa 
și realizare

De ani de zile, primăvara, 
cînd se topesc zăpezile 
cit și în timpul ploilcr 

mari, grădina de pomi fructi
feri, cea de zarzavat, cit și 

curtea spitalului unificat din Tirnăveni erau inundate de apa Tir- 
navei care trece prin apropiere.

Pentru a se pune capăt pagubelor aduse de ape, s-a luat iniția
tiva construirii unui dig. Cei dtntîi care au ieșit la lucru au fost 
salariafii spitalului. Ei au cărat mult pămînt pe malul Tîrnavei și 
l-au bătătorit bine. Acum digul este gata și se întinde pe o lun
gime de 600 m. Pentru a avea o rezistență și mai mare, pe acest 
dig s-au pus brazde de iarbă și s-au plantat puieti de salcie și 
salcimi.

STELIAN BREAZU 
maistru la
Siderurgic „Gheorghe

Gheorghiu-Dej“-Hunedoara

Combinatul

Corespondent
ION TAR1ȚA

„VINZATORUL DE PASĂRI“ de Zeller (la 
„Teatrul de Stat de Operetă“. Direcția de 
scenă : Ion Dacian).

„2:0 PENTRU NOI“ comedie de V. Polia- 
kov (la Teatrul de păpuși „Țăndărică“. 
Direcția de scenă : Renée G. Silviu ; pă
puși : Ioana Constantinescu).

„N-A DANSAT DECÎT O VARA“ film sue
dez (la cinematografele : „Tineretului“ și 
„Olga Bancic“).

©©©
©©©

„CAROLA LAMBERTI“ film german (la 
cinematografele : „Patria“ și „I. C. Frlmu“).

„CIOARA VOPSITA“ farsă de M Crișan și 
Al. Andy (la „Teatrul de Estradă“).
Mi-a plăcut totuși să ascult m uzica Ini 
H. Mălineanu.

DOMNUL
„Ce-am avut și ce-am pierdut“

Am să încep cu o mărturisire 
sentimentală : dintre toți ticăloșii, 
pe domnul „Ce-am avut și ce-am 
pierdut" îl urăsc cel mai mult. 
Are o mutră de chefliu adunat de 
sub mese de către un ospătar gene
ros, molfăie un chiștoc nenorocit 
și totdeauna saliva i se pare prea 
puțină. Incordîndu-se la maxi
mum, își adună mușcindu-și litți- 
ba ultimele rezerve de salivă și 
avînd sprijinul acesteia sfidează 
eroic întreg secolul XX.

— Ce-am avut și ce-am...
Deplina luciditate cu care-și pri

vește pauperitatea sufletească, 
conștiința inexistenței conștiin
ței îi dă o plăcută senzație de 
eliberare, ușurință și chiar gra
ție de balerin, devine exuberant 
ca un ține în vacanță. Domnul 
„Ce-am avut și ce-am pierdut" 
e superb în independența sa toc
mai fiindcă se știe în pragul fa
limentului, n-are cu alte cuvinte 
ce pierde: nici ideal, nici convin
geri. Cu cit crește goliciunea su
fletească. în aceeași măsură creș
te și admirabilul său curaj.

— Ce-am avut și ce-am...
Deunăzi, l-am luat la rost pe 

o temă financiară:
— Dă-i lui Popescu datoria...
D imnul „Ce-am avut și ce-am 

pierdut" se simte prost pentru 
mine, văzîndu-mă în stare să pun 
în discuție, o sumă atît de neîn
semnată. După privirea lui nedu
merită, îmi dau seama că mă 
compătimește: „Rău ai mai a- 
juns!“.

Cine-l acest Popescu, dom
nule ? ridică el amenințător tonul. 
Cine e? Să stabilim întli cine-i 
acest Popescu... Un Popescu. Un 
terchea-berchea... Un funcționar 
de la secția comercială... Un om 
fără idei... Trăiește așa, în virtu

tea inerției, din obișnuință... Și 
un pol ce e, domnule ? se revol
tă „Ce-am avut și ce-am pierdut“, 
încălzindu-se din ce in ce mai 
mult. Ia spune-mi mie ce-i un 
pol ? Ce poți să faci cu un pol ? 
Ce poți să faci? Nimica... O lojă 
la operă... Cîteva halbe... Altceva ?

După ce-mi demonstră că 
Popescu e un om de nimic, 
un fluieră-vînt, iar datoria către 
acesta, o sumă de nimic, — ori cu 
ea ori fără ' ea..., mă anunță 
cu o ciudată tristețe în glas:

— Nu-i dau nici un leu...
După cîteva ceasuri de la aceas

tă hotărîre, domnul „Ce-am avut 
și ce-am pierdut" se străduiește 
să prevadă cam ce-ar putea să 
i se întimple în caz că n-ar îna
poia datoria.

— Și ce poate să-mi facă Po
pescu ? Ce-ar putea ?... Nu poate 
nimica... Funcție mare n-are... 
Temperament prea brutal, n-aș 
putea spune... Ei, ce poate să-mi 
facă, la urma urmei ? Ei, ce ? 
Să mă critice în ședință, să mă 
ponegrească, să mă calomnieze... 
Să mă calomnieze, domnule. Să 
susțină că sînt un ticălos ? Să 
susțină. Să pretindă că ce-am fă
cut eu nu cadrează... Nu cadrea
ză ? Nu cadrează! Să nu cadreze! 
Altceva ?

— Concret ?
— Nimic.
Legendara luptă dintre bine și 

rău se desfășoară în conștiința 
domnului „Ce-am avut și ce-am 
pierdut“ sub forma unui dialog 
înspăimîntător de lapidar:

— Concret ?
— Nimic.
Zbuciumată, frămîntată. agita

tă, conștiința se întreabă: „Con
cret ?". După o scurtă pauză, so
sește răspunsul liniștitor, odihni
tor : „Nimic concret". Cu aceasta, 
lupta dintre bine și rău ia sfîrșit.

Domnul „Ce-am avut și ce-am 
pierdut" e un bărbat curajos: 
n-are teamă de morală, de criti

că, de idei, de remușcări, de chi
nurile conștiinței, socoate sub 
demnitatea sa asemenea stări de 
spirit.

— Ce poate să mi se întim
ple ? Ei, ce poate să mi se întim
ple, în definitiv ?... obișnuieș
te dînsul să stea de vorbă cu el 
însuși, după ce comite o porcărie. 
„Ei, ce-o să fie ? Ei. ce 
poate să fie ? O să se su
pere individul... Mă rog, să se su
pere... N-o să mai mă sa
lute... Să nu mă salute, atîta 
pagubă!... S-ar putea să ia cu- 
vîntul într-o ședință și să mă 
critice... Să ia... să mă critice... 
Maximum, o critică tovărășeas
că..." Un amănunt impor
tant ti aduce liniștea : Chestia nu 
trece de două sutare și justiția 
nu se bagă. O să mă aleg cu o 
mustrare că nu-i frumos, că sînt 
un ticălos, un nemernic...

— Concret ?
— Nimic.
In , manifestarea personalității 

sale complexe, saliva joacă un rol 
important, aș putea spune, deci
siv. Ea îl ajută în momentele de
licate, ea. pe limba ei insalubră, 
spune ceea ce nu pot spune ochii, 
ceea ce gura nu cutează. îl scoa
te din încurcătură cînd nu găseș
te o expresie energică. Ce s-ar 

face domnul „Ce-am avut și ce-am 
pierdut“ fără salivă nici nu în
drăznesc să-mi închipui, ar muri 
ca un pește pe uscat. Biata sali
vă, duce întreaga povară: înlo
cuiește surîsul, ochii, gura, cuvin
tele... vă închipuiți, cit de fer
mecătoare e făptura unui om al 
cărui surîs are proprietatea mi
raculoasă de a putea fi înlocuit 
aricind de salivă.

Domnul „Ce-am avut și ce-am 
pierdut" scuipă pe orice. Și, ori- 
cît ar părea de ciudat, și pe dîn
sul drept în față.

O discuție cu domnul „Ce-am 
avut și ce-am pierdut" e plicti
coasă, acceptă orice lovitură a 

soartel cu seninătate, nu schi
țează nici uh protest.

— Mă, te critică!
— Să mă critice...
— Mă, te-njură I
— Să mă-njure...
— Mă, te transferă!
—■ Să mă transfere...
Indiferența sa are o limită pre

cisă : două sute de lei; de la a- 
ceastă sumă în sus sîngele îi clo
cotește în vine, devine atent la 
orice mișcare. Demnitatea sa se 
man'festă și dînsa pe aceeași ra
ză de acțiune : două sute de lei. 
De la două sute și un leu, mior
lăie disperat, imploră iertare pe 
toate drumurile. Curajul său nu

Desen de A. Lucaci
rezistă nici el la o presiune prea 
mare: cel mult două sute de lei. 
De la două sute și un leu începe 
frica, neliniștea și, oricît ar pă
rea de straniu și neverosimil, 
chiar și procesele de conștiință.

Domnul „Ce-am avut și ce-am 
pierdut", păstrează cu sfințenie 
această limită — „nimic peste 
două sute de lei". Limita capătă 
valoare de principiu ca acel mo
narhic, „nimic fără dumnezeu", 
nu ar depăși pentru nimic în 
lume granița celor două șute de 
lei, ea este îngerul lui păzi
tor. Ea este chezășia suc
cesului. Ea îi asigură liniș
tea. Și, încordat, sufletul dom
nului „Ce-am avut și ce-am pier
dut“ veghează ziua și noaptea, 
stă la pîndă... Veghează să nu 
depășească două sute de lei...

— Ce poate să-mi facă Popes
cu ? Ei, ce poate să-mi facă ? Ei, 
ce poate să fie ? Ce-o să fie, o 
să fie. Dar n-o să fie cine știe 
ce... Chestia nu trece de două 
sutare și justiția nu se bagă, 
așa că...

Așa că...
Așa că, lucrurile se simplifică, 

primejdia se risipește, nu mai are 
de îndeplinit decît o formalitate 
administrativă, să dea socoteală 
în fața propriei conștiințe, ope
rație dintre cele mai simple și 
mai plăcute. Cînd lucrurile au a- 
juns în această fază metafizică, 
domnul „Ce-am avut și ce-am 
pierdut“ răsuflă ușurat: primej
dia a trecut. Cu conștiința ajun
ge repede la un acord. Nu l-am 
surprins niciodată in fața propri
ei conștiințe, dar afirm în văzul 
întregii omeniri, cu mina pe ini
mă, că spectacolul acesta seamă
nă cu cel oferit de doi negustori 
care după ce au încheiat tirgul. 
își beau la Tic-Tac aldămașul. 
Domnul „Ce-am avut și ce-am 
pierdut" și-a făcut din conștiin
ță un complice: „juma-juma". 
Complicele e discret, nu-și tră
dează partenerul, nu-l tulbură, 
nu-i face zile negre.

Evident — se putea altfel ? 
Domnul „Ce-am avut și ce-am 
pierdut" și-a părăsit nevasta. A- 
ceastă veste mi-a anunțatTo plic
tisit, strivind energic sub călcîiul 
bocancului un muc de țigară.

— O las, domnule, o las. Pen
sie alimentară nu-i dau... Nu-i 
dau... Sînt curios să văd . cine o 
să mă oblige pe mine să-i dau... 
Mor de curiozitate... Nu s-a năs
cut omul ăla... Femeia și-a dat 
consimțămîntul. n-a forțat-o ni
meni, a fost, cum se spune, be
nevol... Și l-a dat ? L-a dat I O 
privește. Așa că, la o... adică, ui
te, tovarășe, cum stă situația... 
Să ceară dumneaei divorțul... Ea 
a părăsit domiciliul conjugal... L-a 
părăsit ? L-a părăsit! Să supor
te consecințele. Am martori ? Am. 
Și tovarășa proprietăreasă o să 
confirme la tribunal... Și pe ur
mă, deosebire mare de nivel... Eu. 
oricum, totuși, un intelectual, o- 
bișnuit cu un teatru, cu o poezie, 
cu unele gesturi, cu un cuvînt ra
dical, cu neologisme, și ea... ea. 
Ea, mă rog... ce poți să-i pretinzi 
mediului rural ?

— Am auzit că o să nască — 
mă chinuiesc, eu, naivul, să-l 

trezesc la realitate cu ajutorul 
sentimentelor paterne.

— O să nască ? făcu domnul 
„Ce-am avut și ce-am pierdut" 
ochii mari, auzind parcă pentru 
prima oară în viață de existența 
unei asemenea ipoteze. Crezi ? 
N-aș crede... Nu cred. întli să 
nască și pe urmă — se liniști el 
brusc. De ce să anticipăm ?

— O să se supere oamenii — 
ti ameninț eu.

Avertismentul nu avu nici un 
efect.

— Oamenii ? se miră domnul 
„Ce-am avut și ce-am pierdut", 
olimbîndu-și chiștocul dintr-un colț 
al gurii în celălalt. Oamenii ?... 
Oamenii ? Ce sînt oamenii ? și 
izbucni în rls. Oamenii sînt sala- 
riați ca și mine, ca și dumnea
ta... Ce pot să-mi facă oamenii ? 
Ei, ce pot să-mi facă ? se răsti 
el la mine. Să mă împuște ? Nu I 
Să mă spînzure ? Nu! Maximum 
o critică tovărășească, o carica
tură la gazeta de perete...

— Concret ?
— Nimic.
După cum comparația cu im

postorii și mai evidenți insuflă 
impostorilor mai puțin evidenți 
optimismul și sîngele rece atît 
de indispensabil mediocrității, tot 
așa și domnul „Ce-am avut și 
ce-am pierdut" își păstrează echi
librul demonstrînd că sînt alții 
și mai ticăloși decît el. care șter
pelesc cu nerușinare, trecînd cu 
mult peste două sute de lei. Dom
nul „Ce-am avut și ce-am pierdut" 
își justifică adeseori micile și 
prudentele coțcării, prin faptul 
că vecinul său de apartament 
bea de stinge.

— Vecinul meu bea... mereu îl 
culege nevastă-sa de pe străzi... 
Cumnata își înșeală nevas
ta... Stamate delapidează... Eu 
mai ciupesc de ici, de colo...

Generalizarea o folosește cu 
plăcere: consolează.

— Toți slntem niște ticăloși.
Domnul „Ce-am avut și ce-am 

vierdut" socoate că oamenii sînt 
clăd'ți în general după chipul și 
asemănarea lui, că universul e 
plin de milioane de indivizi, copii 
ale sale, mai mult sau mai puțin 
fidele. Unii sînt un fel de „Ce-am 
avut și ce-am pierdut" in minia
tură. alții la proporții gigantice, 
iar alții, nu puțini la număr, un

fel de „Ce-am avut și ce-am pier
dut" incognito.

Domnul „Ce-am avut și ce-am 
pierdut" judecă oamenii după in
salubra sa măsură, cu aerul unui 
fin și profund psiholog.

— Ascultă, dragă... Eu cunosc 
omul nostru. Ce crezi, dumneata, 
Vasilescu n-ar vrea să bage di
vorț ? N-ar vrea ? Ei, cum ar mai 
vrea... Ar vrea dar i-e frică... Toți 
vor să divorțeze, dar le e frică.

— Ce, crezi că lonescu e bas
ma curată ? Cum o să fie, dom
nule ? Eu cunosc sufletul omu
lui... Ce dacă comisia l-a achitat ? 
Ce dacă a plîns ? A plîns așa... 
Toți fură și se prefac...

L-am amenințat că-l dau la 
gazetă, că am de gînd să-l în- 
condeiez intr-un portret satiric. 
Nu-mi păru neliniștit. Dimpotrivă, 
ideea îl amuza..

— Dă-mă, domnule, dă-mă... 
Aproape că mă ruga. Dă-mă. 
domnule, la gazetă, dă-mă. Nu 
te opresc... Ce poți să-mi faci 
dumneata... Ei, ce poți să-mi faci 
dumneata ? mă întrebă el liniș
tit, ca omul care se știe in de
plină siguranță.

Văzînd că tac nedumerit, tot el 
se oferi să-mi explice taina :

— Iți spun eu ce poți să-mi 
faci... Un portret satiric, corosiv, 
ironic, cu comparații., cu dialo
guri... O să zici că sînt un ticălos, 
un pierde-vară, un netrebnic, o 
rimă, poți să mă compari și cu 
o broască țestoasă, dacă îți face 
plăcere... Compară-mă... ucide-mă 
cu satira dumitale!... Ce sînt as
tea?... mă luă el la rost cu gra
vitatea omului care știe să vadă 
lucrurile în adine, să deosebească 
esența de neesență. Ce sînt as
tea? Iți spun eu ce sînt: adjec
tive și metafore, figuri de stil, li
teratură. suprastructură, fleacuri..

— Concret ?
— Nimic.
— Totuși... protestez eu in

dignat.
— Nici un totuși... tmi domo

li el cu un gest al mîinii indig
narea. Și se mai poate întîmpla 
ceva — mă amenință el pedagogic, 
vrind să mă cumințească, să-mi 
bage mințile în cap. Pînă apare 
articolașul eu mă transform, du- 
că-mi vine cheful și tot dumnea
ta, autorul, cazi mesa...

TEODOR MAZILU

Studenți maghiari - 
oaspeți

ai colegilor clujeni
CLUJ (de la corespondentul 

nostru).
In dimineața zilei de sîmbătă a 

sosit la Cluj o delegație de stu
denți ai Universității „Kossuth 
Lajos“ din orașul Debreczen 
(R. P. Ungară), invitată de stu
denții universităților clujene „Vic
tor Babeș“ și „I. Bolyai“. Dele
gația este condusă de prof. univ. 
dr. Varga Zoltan, rector al Uni
versității „Kossuth Lajos“ și de 
tov. Janos Menes, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular orășenesc Debreczen.

Oaspeții au fost salutați de Os- 
car Bienstok din partea Ministe
rului Invățămîntului, acad. Ra- 
luca Ripan, rector al Universită
ții „V. Babeș“, Nagy Lajos, pro
rector al Universității „Bolyai“, 
Holan Tiberiu, vice președinte al 
comitetului executiv al sfatului 
popular orășenesc Cluj, Borody 
Pavel, student la Universitatea 
„Bolyai“.

Studenții maghiari din Debrec
zen vor sta la Cluj patru zile. In 
acest timp vor face schimb de ex
periență cu studenții maghiari și 
romîni din Cluj, vor vizita mo
numentele istorice ale orașului, 
teatrele și operele, vor face o ex
cursie la Cheile Turzii și vor cu
noaște viața oamenilor muncii ro
mîni și maghiari din oraș.

Din delegația studenților ma
ghiari fac parte și o echipă arti
stică și o echipă de fotbal. Echipa 
artistică va prezenta duminică și 
luni publicului clujean două spec. 
tacole iar echipa de fotbal va 
susține un meci amical cu selec
ționata universităților Babeș și 
Bolyai.

Vizita studenților maghiari va 
contribui la întărirea și lărgirea 
legăturilor de prietenie dintre stu
denții din Debreczen șf studenții 
din Cluj. Mergînd pe această cale 
a întăririi prieteniei dintre finerii 
studenți din cele două țări ur
mează ca în cursul lunii Mai o 
delegație de studenți din Cluj să 
viziteze universitatea „Kossuth

• Lajos" din Debreczen.
„Scînteia tineretului“
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