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întreaga omenire muncitoare în- 
tîmpină cu un sentiment de profun
dă dragoste cea de-a 92-a aniversa
re a nașterii lui V. I. Lenin. Nu 
există colț al pămîntului unde nu
mele lui Lenin să nu fie cunoscut 
și iubit. Pretutindeni învățătura 
atotbiruitoare a întemeietorului 
partidului bolșevic și al primului 
stat socialist, a conducătorului miș
cării comuniste mondiale, repre
zintă pentru zeci și zeci de milioane 
de oameni un nesecat izvor de forță 
în lupta lor de eliberare.

Ce stă la baza uriașei forțe de 
atracție a ideilor leninismului care 
face ca, așa cum constată revista 
americană „Life": „Nici o țară din 
lume nu se găsește în afara razei 
de acțiune a rachetei celei mai pu
ternice forțe din lume, influența 
comunismului" ?

Ideile leninismului cuceresc min
țile și inimile a milioane de 
oameni pentru că exprimă năzuin
țele vitale ale acestora, corespund 
cerințelor legilor obiective ale dez
voltării sociale. întreaga evoluție a 
istoriei contemporane confirmă jus
tețea leninismului.

în Occident mai apar ziare bur
gheze care cu patru decenii în ur
mă anunțau că „experimentul uto
pic al lui Lenin în Rusia“ va eșua 
în cîteva săptămîni, cel mult în cî- 
teva luni. Acum însă, aceleași pu
blicații se îndeletnicesc cu calcule 
total diferite : în cît timp vor fi în
trecute S.U.A. de către Uniunea So
vietică în ce privește volumul pro
ducției pe locuitor ? Ce ar trebui 
întreprins pentru a lichida avansul 
cîștigat de Uniunea Sovietică în 
ceea ce privește folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice sau ex
plorarea Cosmosului, tehnica reac
tivă sau pregătirea cadrelor de spe
cialiști ?

Poporul sovietic întîmpină ani
versarea nașterii lui Lenin în plină 

aptă pentru a înfăptui, sub condu- 
œrea P.C.U.S., a Comitetului său 
Cintrai leninist, în frunte cu tova
rășul N. S. Hrușciov, programul 
construirii comunismului, adoptat 
de istoricul Congres al XXII-lea 
al P.C.U.S. Fiecare paragraf, fie
care rînd al Programului P.C.U.S. 
este pătruns de spiritul leninismu
lui. Reprezentînd primul plan
concret, științific fundamentat,
al construirii societății comuniste, 
înarmînd mișcarea comunistă mon
dială cu noi teze și concluzii de 
mare valoare teoretică și practică, 
ce dau răspuns celor mai arză
toare probleme ale lumii contem
porane, Programul P.C.U.S. repre
zintă o nouă etapă în dezvoltarea 
teoriei revoluționare a lui Marx, 
Engels, Lenin.

Pe calea socialismului pășește azi 
peste un miliard de oameni și nu 
încape îndoială că vor păși toate 
popoarele. Formarea sistemului 
mondial socialist, victoria noii orîn- 
duiri în cadrul întregului sistem, 
transformarea lui în factorul hotă- 
rîtor al dezvoltării mondiale con

stituie o întruchipare a adevărului 
universal al leninismului.

Succesele țărilor socialiste în în
trecerea economică cu capitalismul 
evidențiază în fața întregii omeniri 
superioritatea socialismului. Se 
adeverește tot mai puternic previ
ziunea lui Lenin : acum principala 
influență asupra mersului istoriei 
universale „o exercităm prin poli
tica noastră economică. în acest 
domeniu lupta a fost transpusă pe 
scară mondială. Dacă vom rezolva 
această problemă, vom cîștiga în 
mod sigur și definitiv pe scară in
ternațională“.

. Ideile leninismului au biruit și în 
patria noastră. Prin lupta entuzias
tă a întregului popor se înfăptuiește 
programul desăvîrșirii construcției 
socialiste, elaborat de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. Poporul romîn este 
conștient de faptul că toate succe
sele sale în înfăptuirea vieții noi, 
socialiste, se datoresc politicii leni
niste a partidului nostru.

Rezultatele obținute de țara noas
tră pe tărîmul dezvoltării econo
miei, al ridicării nivelului de trai al 
celor ce muncesc confirmă juste
țea indicațiilor leniniste cu privire 
la însemnătatea primordială a 
creării bazei tehnico-materiale a so
cialismului, la necesitatea indus
trializării socialiste, a asigurării ro
lului conducător al industriei grele 
cu pivotul ei — industria construc
toare de mașini.

Aplicarea creatoare la condițiile 
țării noastre a genialului plan coo
peratist al lui Lenin stă la temelia 
victoriei de însemnătate istorică a 
partidului, a țărănimii, a întregului 
popor — încheierea colectivizării a- 
griculturii, cu mult mai devreme 
decît prevedeau sarcinile stabilite 
de Congresul al IlI-lea al P.M.R.

Măsurile luate în ultimii ani pen- 
tru sporirea salariului real, am
ploarea construcției de locuințe, 
dezvoltarea învățămîntului și a o- 
crotirii sănătății, poporului reflectă 
conținutul politicii leniniste a parti
dului, în centrul căreia se află gri
ja pentru om, pentru bunăstarea 
acestuia.

Succesele obținute de țările 
sistemului mondial socialist fac 
să apară cu atît mai evidentă 
superioritatea socialismului, cu cît 
ele se produc în condițiile ascuțirii 
continue a contradicțiilor capitalis
mului, intrat într-o nouă etapă a 
crizei sale generale. Trecerea la ca
pitalismul monopolist de stat, mili
tarizarea tot mai intensă a econo
miei nu înlătură, ci agravează plă
gile de nevindecat ale capitalismu
lui _  așa cum arată accentuarea
instabilității economice în țările 
capitaliste, folosirea incompletă a 
capacităților de producție, crizele, 
șomajul cronic de masă. Crește 
lupta clasei muncitoare, a maselor 
largi împotriva rînduielilor ne
drepte ale capitalismului.

Sub stindardul leninismului, miș
carea comunistă mondială s-a 

dezvoltat continuu. î'.n timp ce 
în 1917 exista un singur 'partid 
marxist revoluționar — partidul 
pe care-1 crease Lenin — azi 
există partide leniniste în 88 
de țări, în rîndurile lor se află 
peste 40 milioane de comuniști. 
Credincioase tezelor Declarației de 
la Moscova,, partidele frățești con
sideră drept datoria lor sfîntă în
tărirea unității mișcării comuniste 
mondiale, pe baza învățăturii mar- 
xist-leniniste. Partidele comuniste 
duc o luptă consecventă împotriva 
ideologiei burgheze, împotriva 
reformismului, revizionismului, ca 
și împotriva dogmatismului și. sec
tarismului.

în zilele noastre, cînd din deșer- 
turile Africii pînă la țărmurile 
Mării Caraibilor peste 1.600 de mi
lioane de locuitori s-au eliberat de 
sub jugul colonial, se înfăptuiește 
previziunea leninistă cu privire la 
prăbușirea monstruosului sistem 
colonialist sub loviturile mișcării 
de eliberare a popoarelor. Dezvol
tarea procesului revoluționar mon
dial în etapa actuală se caracteri
zează prin contopirea într-un singur 
.torent a forțelor revoluționare ale 
epocii noastre — sistemul mondial 
socialist, mișcarea comunistă și 
muncitorească mondială, mișcarea 
de eliberare națională.

Trăim în epoca în care justețea 
ideilor leniniste cu privire la 
coexistența pașnică a țarilor cu sis
teme sociale diferite își găsește o 
strălucită confirmare în întreaga 
evoluție a evenimentelor. „Idealul 
nostru — spunea Lenin — este toc
mai terminarea războiului, pace în
tre popoare, încetarea jafurilor și 
a violenței..." Și într-adevăr, în con
știința omenirii socialismul și pa
cea sînt azi de nedespărțit.

în condițiile actuale, cînd pentru 
prima oară a devenit posibil ca 
prin eforturile unite ale tuturor for
țelor iubitoare de pace să fie pre- 
întîmpinat războiul mondial, lupta 
perseverentă a statelor socialiste 
pentru dezarmare generală și to
tală, pentru încetarea cursei înar
mărilor nucleare și rezolvarea tu
turor problemelor litigioase pe ca
lea tratativelor, constituie o stră
lucită ilustrare . a leninismului în 
acțiune. Militînd cu perseveren
ță pentru dezvoltarea cooperării 
pașnice între state, țările so
cialiste manifestă totodată o neslă
bită vigilență față de uneltirile 
cercurilor agresive .imperialiste, se 
îngrijesc neobosit de asigurarea 
securității lor și a păcii în lume. 
Sub stindardul principiilor leninis
te ale coexistenței pașnice își unesc 
eforturile țările socialiste, noile sta
te independente, toți cei care nă
zuiesc spre o pace trainică.

Epoca noastră, al cărei conținut 
principal îl constituie trecerea de 
la capitalism la socialism, este e- 
poca triumfului leninismului în lu
mea întreagă. Ideile atotbiruitoare 
ale leninismului arată întregii ome
niri calea spre ziua ei de mîine.

ÎN ÎNTÎMPINAREAZILEI DE 1 MAI
Succesele sondorilor
CRAIOVA (coresp. „Scînteil"). — Son

dorii întreprinderii de fora) Craiova în
scriu zilnic noi realizări pe graficele de 
producție. Planul de forai al întreprin
derii a fost depășit. Din totalul metrilor 
forați de la începutul anului și pînă în 
prezent, 71,4 la sută au fost forați cu 
turbina. In primul trimestru, sondorii în
treprinderii au realizat 400.000 lei eco
nomii peste plan. Cele mai bune rezul
tate le-au obținut brigăzile conduse de 
Ion Lungeanu, Grigore Angliei, Ion Po
pescu, Vasile Vlad și alții.

Brigada condusă de Ion Lungeanu, bu
năoară, a forat cei mai mulți metri peste 
plan. Realizînd viteze sporite de foraj, 
brigada condusă de Anghel Grigore zo- 
reșto în aceste zile terminarea unei noi 
sonde, pe care, așa cum s-a angajat, o 
va da în producție cu cel puțin 12 zile 
înainte de termen.

Se întrec constructorii 
de nave

GALAȚI (coresp. „Scînteil"). — De cu- 
rînd, constructorii de nave din Galați au 
înregistrat un important succes în înde
plinirea angajamentelor luate în întîm- 
pinarea zilei de 1 Mai. Ei au construit și 
lansat la apă înainte de termen două noi 
nave pentru transportul fructelor. O altă 
motonavă de 2.000 tone a fost lansată la 
apă cu 17 zile mai devreme decît era 
planificat.

Angajamentele constructorilor de vase 
din Galați prevăd ca pînă la 1 Mai să 
fie lansate la apă încă 3 vase : două car
gouri a cîte 4.500 tone și o motonavă de 
2.000 tone.

Cele mal bune rezultate în întrecerea 
socialistă au fost obținute pînă acum de 
constructorii navali Vasile Trifu, Dumitru 
Hristu, Ștefan Ene, Vasile Profir și alții.

Prin micșorarea 
consumului specific — 

economii de metal
Colectivele marilor uzine constructoare 

de mașini se întrec să obțină din aceeași 
cantitate de metal mai multe produse. 
Astfel, dînd viață angajamentului luat, 
muncitorii de la uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu" din Capitală au economisit, de la 
începutul anului pînă acum, metal din 
care se pot realiza piesele pentru apro
ximativ șapte autobuze. în urma unei 
croiri mai raționale a tablei și prin re
ducerea adaosurilor la prelucrarea meca
nică a pieselor, metalurgiștii de la „Se
mănătoarea" au economisit și ei peste 
120 tone de metal, iar cei de la Uzina de 
tractoare din Brașov au micșorat consu
mul specific de metal pe fiecare tractor 
cu 10 kg. (Agerpres)

Trenuri cu tonaj sporit
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteil"). — în 

întrecerea socialistă, organizată în în- 
tîmpinarea zilei de 1 Mai, mecanicii și 
fochiștii de Ia depoul de locomotive al 
complexului C.F.R. din Tg. Mureș au 
obținut bune rezultate. Numai în primele 
două decade ale lunii aprilie, Ia un nu
măr de 91 de trenuri s-a remorcat un 
supratonaj de 12.702 Tone, reducînclu-se 
astfel circulația cu 13 trenuri pe distanța 
Tg. Mureș—Ciceu.

Prin folosirea acestei metode, de la 
începutul anului s-au economisit 1.250 
tone combustibil convențional. In obți
nerea acestor rezultate o contribuție deo
sebită au adus brigăzile conduse de me- 

. canicii Remus Goga, Simon Ludovic, Pop 
Ludovic și altele. i

In întreaga tară se lucrează
Interviu acordat ziarului „Scînteia“ pentru „Pravda“ 
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele 

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

intens la semănatul porumbului
Regiunea București IȘȘ.OOO ha Semănate 

cu porumb
Pe ogoarele regiunii 

București se lucrează 
din plin la semănatul 
porumbului. Pînă în 
seara zilei do 21 ' apri
lie au fost însămînțate 
155.000 ha. Colectiviș
tii folosesc atît trac
toarele și mașinile agri
cole, puse la dispoziție 
de către S.M.T., cît și 
atelajele gospodărijjor.

Colectiviștii din Fă- 
căeni, raionul Fetești,

s-au pregătit temeinic 
pentru lucrările agricole 
de primăvară. Cu.spriji
nul mecanizatorilor, co
lectiviștii de aici au 
reușit să însămînțeze 
pînă acum peste 600 ha 
cu porumb. Ținînd sea
ma de viteza zilnică cu 
care se lucrează, ei au 
prevăzut ca în două 
zile să termine semăna
tul porumbului.

Folosind din' plin

Regiunea DoDrogca Zi și noapte pe ogoare
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

— Peste tot, în satele regiunii Do- 
brogea se lucrează din plin și cu 
toate mijloacele la semănatul po
rumbului. Pînă în seara zilei de 21 
aprilie în gospodăriile colective și de 
stat din regiune s-au însămânțat cu 
porumb peste 80.000 ha. Primii 
din regiune care au terminat acea
stă lucrare sînt lucrătorii din gos
podăria de stat Cuza Vodă, raionul 
Medgidia.

Cele mai bune rezultate la se
mănatul porumbului au fost obți-

Rcgiunca Crișana

în regiunea Crișana s-au însă- 
mînțat pînă acum aproape 100.000 de 
hectare din care mai mult de 25.000 
de hectare cu porumb și au fost 
pregătite pentru însămînțări alte 
95.000 de hectare. Folosindu-se toate 
forțele, în ultimele zile viteza de lu
cru s-a dublat. O mare parte din 
numărul tractoarelor lucrează în 
două schimburi, iar alături de aces
tea colectiviștii folosesc toate atela
jele proprii.

A 92-a aniversare a nașterii
es3

lui Vladimir Ilici Lenin
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Adunarea
Sîmbătă după-amiază a avut loc, 

în sala Teatrului C.C.S., adunarea 
solemnă organizată de Comitetul 
orășenesc București al P.M.R. cu pri
lejul celei de-a 92-a aniversări a 
nașterii lui V. I. Lenin.

în fundalul scenei, pe faldurile 
unei flamuri purpurii, se afla un 
mare medalion cu portretul lui 
Lenin și alături chemarea : „Trăias
că marxism-leninismul".

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Apostol, Chivu 
Stoica, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, Isac Martin, 
președintele C.C.S., Florian Dănă- 
lache și P. Niculescu-Mizil, membri 
ai C.C. al P.M.R., acad. Iorgu Ior
dan, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romine, acad. Mihai Beniuc, 
președintele Uniunii Scriitorilor, ar
tistul poporului Radu Beligan, Ște- (Agerpres)'
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(Foto : Agerpres) ]

timpul bun • de lucru, 
gospodăriile colective 
din Ologi, raionul Tur- 
nu-Măgurele și Găuri- 
ciu, raionul Zimnicea, 
au terminat semănatul 
porumbului.

Printre raioanele frun
tașe la semănatul po
rumbului se numără : 
Fetești cu 13.847 ha. 
Zimnicea cu 13.497 ha 
ș.a.

nute pînă acum în raionul Negru 
Vodă. Pînă în seara zilei de 21 apri-. 
lie, în acest raion s-au însămânțat 
15.000 ha cu porumb. Fruntașe sînt 
și raioanele Medgidia și Tulcea.

In majoritatea S.M.T.-urilor din 
regiune, cum sînt cele din Cobadin, 
Adam Clisi, Chirnogeni și altele, cu 
o parte din tractoare se lucrează în 
două schimburi. In schimburile de 
noapte se lucrează la pregătirea te
renului pentru însămînțări. în fe
lul acesta, ziua se poate lucra in
tens la semănat.

în raionul Criș, de exemplu, unde 
lucrează aproape 200 de tractoare și 
peste 2.500 de atelaje, s-au însămîn- 
țat pînă acum peste 40 la sută din 
suprafața prevăzută pentru această 
primăvară. Gospodăriile colective 
din comunele Pilu, Grăniceri, Șiclău, 
Olari, Tămașda și altele, însămîn- 
țează ultimele suprafețe cu porumb.

(Agerpres)

solemnă din
fan Bîrlea, președintele Consiliului 
U.A.S.R., mecanicul de locomotivă 
Ștefan Lungu, Erou al Muncii So
cialiste, Maria Alexandru, filatoare 
fruntașă la F.R.B., și Alexandru 
Aluaș, mecanic fruntaș la Uzinele 
de utilaj chimic din București.

La adunare au participat membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători ai 
organizațiilor obștești și ai institu
țiilor centrale, reprezentanți ai oa
menilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei, activiști de 
partid, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, oa
meni de știință și cultură, generali 
și ofițeri • superiori.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Adunarea a fost deschisă de tov.

NOI
OS

PENTRU PACE

ÎNTREBARE: Ce însemnătate are, 
după părerea dvs., promovarea în 
viața internațională a principiilor le
niniste de coexistență pașnică ?

RĂSPUNS : Politica externă a
U. R.S.S. și a celorlalte țări socia
liste, clădită pe principiile coexis
tenței pașnice elaborate de ma
rele dascăl al clasei muncitoare,
V. I. Lenin, este străbătută, ca de 
un fir roșu, de strădania pentru 
asigurarea păcii și prieteniei între 
popoare.
. Socialismul și pacea sînt de 
nedespărțit. Pentru a scoate la 
iveală uriașele sale posibilități, ma
rea sa superioritate asupra capi
talismului, socialismul nu are ne
voie decît de timp și de pace. Pa
cea este aliatul său principal. Cea 
mai strălucită confirmare a acestui 
adevăr o oferă politica leninistă 
consecventă de promovare a păcii 
între popoare dusă de primul stat 
socialist din lume, Uniunea Sovie
tică. Propunerile menite să ducă la 
normalizarea relațiilor între state 
și să îndepărteze pericolul războiu
lui, fermitatea și intransigența în 
apărarea păcii, elasticitatea și spi
ritul realist în abordarea probleme
lor internaționale — toate acestea 
au adus Uniunii Sovietice un uriaș 
prestigiu internațional, au asigurat 
politicii sale externe larga aprobare 
a opiniei publice mondiale.

Dezvoltînd în mod creator prin
cipiile leniniste ale coexistenței paș
nice potrivit condițiilor concrete 
ale epocii noastre, partidele mar- 
xist-leniniste au formulat teza des
pre posibilitatea preîntîmpinării 
unui nou război mondial. Cu aceasta 
ele au oferit un răspuns limpede 
la problema păcii și războiului, care 
în era atomică a devenit crucială 
pentru întreaga omenire.

Țările socialiste sînt de părere 
că disputa dintre cele două sisteme 
sociale opuse _ obligate să con
viețuiască concomitent pe planeta 
noastră — nu trebuie rezolvată prin 
război, ci prin forța ideilor și a 
exemplului. Toți oamenii lucizi îm
părtășesc această părere. Dovada 
superiorității unui sistem social o 
poate face numai măsura în care 
el reușește să asigure o .mai înaltă 
dezvoltare a forțelor de producție 
ale societății, un mai înalt nivel de 
trai al poporului. Forța morală și 
caracterul profund uman al acestei 
concepții exprimate pentru prima 
oară de V. I. Lenin este evidentă.

Ecoul pozitiv pe care politica le
ninistă a coexistenței pașnice îl are 
în păturile cele mai largi ale so-

București•»

Florian Dănălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Cornițe- 
tului orășenesc București' al P.M.R.

Despre cea de-a 92-a aniversare 
a nașterii lui Vladimir Ilici Lenin a 
vorbit tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al C.C. al P.M.R., șe- 
ful secției de propagandă și agita-« 
ție a C.C. al P.M.R.

Expunereti a fost subliniată cu vii 
și îndelungi aplauze. Cei prezenți au 
manifestat cu căldură pentru triurru 
ful atotbiruitoarelor idei ale mar-« 
xism-leninismului, pentru marea fa
milie puternică și unită a țărilor 
socialiste, pentru Partidul Muncito-, 
resc Romîn, pentru mișcarea comtw 
nistă mondială, pentru pacea în Iu-« 
mea întreagă.

în încheierea adunării a avut Iod 
un concert festiv.

cietații contemporane , indică tu
turor guvernelor, că tocmai în acest 
spirit trebuie să fie clădite relațiile 
dintre statele cu sisteme sociale di
ferite.

A promova o politică ■ externă ra
țională înseamnă a pleca de la si
tuația existentă și a respecta schim
bările înfăptuite prin voința po
poarelor, înseamnă a renunța la' 
orice amestec în treburile interne 
ale altor state.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne consideră că cel care se situ
ează pe pozițiile leniniste ale co
existenței pașnice și militează pen
tru menținerea și întărirea păcii, 
nu se poate împăca cu reducerea re
lațiilor internaționale la „starea de 
armistițiu", la „pacea înarmată”.

Considerăm că dacă puterile oc
cidentale vor manifesta o înțelegere 
realistă a situației, atunci nu
meroase probleme de cea mai mare 
însemnătate pentru asigurarea păcii 
și securitatea internațională vor 
putea fi rezolvate cu succes.

ÎNTREBARE : Cum apreciați im
portanța tratativelor pentru dezar
marea generală și totală ?

RĂSPUNS : Guvernul Republicii 
Populare Romîne consideră dezar
marea generală și totală drept pro- 
blema-cheie a vieții internaționale.

După părerea noastră, tratativele 
în cadrul Comitetului celor 18 state 
care au loc la Geneva marchează 
un stadiu nou al dezbaterii pro
blemei dezarmării generale și to
tale. Pentru prima oară la activi
tatea unui astfel de comitet parti
cipă un grup important de state 
neutre. Elementul pozitiv îl con
stituie faptul că această confe
rință, de cea mai mare importanță, 
se află în posesia proiectului so
vietic de tratat care oferă o bază 
concretă pentru tratative.

Poate fi considerat ca un pas 
înainte faptul că membrii Comite
tului au trecut la examinarea con
cretă a proiectului de tratat cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală și, în primul rînd, la defini
rea scopului și principiilor călăuzi
toare ale dezarmării. Transforma
rea posibilităților de succes în rea
litate depinde de poziția puterilor 
occidentale. Este evident că inten
ția guvernelor american și englez 
de a relua experiențele cu arma nu
cleară se află în flagrantă contra
dicție cu interesele consolidării

(Continuare în pag. IlI-a)



Adunarea solemnă din București
Cuvîntarea tovarășului. P. Nicuiescu-Mizil

Manifestări cultural-artistice

Tovarăși,
Poporul romîn, împreună cu în

treaga omenire progresistă, aniver
sează împlinirea a 92 de ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, 
făuritorul partidului de tip nou al 
clasei muncitoare, inspiratorul și or
ganizatorul primei revoluții socialis
te victorioase, învățătorul genial și 
conducătorul iubit al proletariatului 
internațional, al oamenilor muncii 
din întreaga lume.

Profundele transformări sociale 
'care au schimbat din temelii înfă
țișarea lumii — victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, for
marea sistemului mondial socialist, 
trecerea la construirea comunismu
lui în .Uniunea Sovietică, destrăma
rea sistemului colonial al imperia
lismului, avîntul mișcării comuniste 
mondiale, amploarea fără precedent 
a participării maselor la lupta pen
tru pace, democrație și socialism — 
reprezintă o strălucită confirmare a 
justeței și.. clarviziunii învățăturii 
marxist-leniniste. însușite de sute 
de milioane de oameni, ideile mar- 
xism-leninismului s-au transformat 
într-o uriașă forță materială, au de
venit o armă invincibilă în lupta 
pentru transformarea revoluționară 
a societății.

Titan al gîndirii șl practicii revo
luționare, Lenin, a dezvoltat învăță
tură marxistă, îmbogățind-o cu noi 
teze de uriașă valoare universala.

După ce a arătat că niciodată' in
fluența mobilizatoare a ideilor mar
xist-leniniste nu s-a manifestat cu o 
asemenea vigoare și amploare ca în 
zilele noastre, vorbitorul a spus : 
Creșterea prestigiului comunis
mului în întreaga lume provoacă 
derută în rîndurile ideologilor bur
ghezi. Nici cele mai savante încer
cări de a sulemeni capitalismul, de 
a-1 prezenta drept „popular" și „de
mocratic" nu pot ascunde realitatea, 
nu pot face să dispară sub colbul 
cuvintelor apologetice, oricît de meș
teșugit ar fi formulate, exploatarea 
capitalistă, sentimentul a milioane 
de oameni de teamă pentru ceea ce' 
va aduce ziua de mîine, șomajul, 
foametea și mizeria, crimele mon
struoase ale colonialiștilor, desmă- 
țul reacțiunii imperialiste, încercă
rile de reînviere a fascismului.

Referindu-se la criza profundă a 
ideologiei burgheze, vorbitorul a a- 
rătat că cercurile dominante din Oc
cident fac eforturi disperate spre a 
stăvili influența comunismului. Nu 
de mult, dl. R. Nixon, fo'stul vice
președinte al S.U.A., constatînd că 
ideile comuniste au o putere mare 
de atracție pentru mințile și inimile 
multor oameni rezonabili,'a elabo
rat un „tratat despre dezrădăcina
rea comunismului în S.Ù.A.", în 
care preconizează... opt metode „din 
cele mai eficace", după el, pentru 
combaterea „roșilor". Acesta nu 
este nici primul și probabil nici ul
timul plan de stăvilire a influenței 
comunismului. Dar, oricîte asemenea 
„tratate" se vor elabora; ' oricîte 
sume s-ar aloca din bugetele state
lor imperialiste pentru „lupta îm
potriva comunismului”, oricîte in
stitute de „marxologie" și oricîți 
„marxologi“ ar stipendia monopolu
rile, oricît s-ar strădui presa și pos
turile de radio reacționare să defăi
meze lumea socialismului folosind 
otrava anticomunismului — toate a- 
cestea nu pot opri creșterea influen
ței socialismului.

în continuare, amintind că rodni
cia leninismului și-a găsit o strălu
cită întruchipare în victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
— piatră de hotar în istoria ome
nirii, vorbitorul a relevat mărețele 
succese ale Uniunii Sovietice, care 
a devenit o mare putere mondială 
spre care privesc cu admirație toa
te popoarele lumii, țara giganților 
siderurgiei și a sputnicilor, a cen
tralelor atomice și a milioanelor de 
locuințe clădite într-un singur an, 
țara cu cei mai mulți studenți și 
elevi, care a lăsat în urmă cele mai 
dezvoltate țări capitaliste într-o se
rie de domenii hotărîtoare ale pro
ducției materiale, ale științei și teh
nicii.

Toate aceste victorii epocale se da- 
toresc consecvenței cu care poporul 
sovietic a înfăptuit genialul plan 
leninist de construire a noii orîn
duiri sociale. Ideile atotbiruitoare ale 
leninismului călăuzesc acum poporul 
sovietic în construirea primei socie
tăți comuniste. Partidul lui Lenin 
deschide întregii omeniri drumul 
spre viitor.

Vorbitorul a subliniat însemnăta
tea istorică mondială a noului Pro
gram al P.C.U.S., care marchează 
o nouă etapă în dezvoltarea teo
riei lùi Marx, Engels, Lenin. Parti
dul Muncitoresc Romîn și celelalte 
partide frățești, care văd în Progra
mul P.C.U.S. un îndreptar sigur 
în întreaga lor activitate, l-au denu
mit cu deplin temei Manifestul Co
munist al epocii noastre.

Prin experiența sa fără seamăn, 
prin meritele sale față de proleta
riatul internațional, față de întreaga 
omenire, Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice și-a cîștigat un imens 
prestigiu, stima și dragostea comu
niștilor de pretutindeni, care văd în 
el avangarda mișcării comuniste 
mondiale. Pentru înaintarea Uniunii 
Sovietice spre comunism, pentru a- 
vîntul întregii mișcări comuniste, au 
avut o însemnătate deosebită Con
gresele XX și XXII ale P.C.U.S., 
condamnarea deschisă și curajoasă 
a cultului personalității lui Stalin, 
măsurile hotărîte pentru lichidarea 
urmărilor lui dăunătoare. Aceasta 
a contribuit și mai mult la crește
rea prestigiului internațional al 
P.C.U.S.

însuflețit de politica leninistă a 
gloriosului P.C.U.S., a Comitetului 
său Central în frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov, de perspectiva ca 
încă actuala generație a oamenilor 
sovietici să trăiască în comunism, 
poporul sovietic înfăptuiește cu en
tuziasm prevederile Programului 

P.C.U.S., înalță grandiosul edificiu 
al comunismului.

în continuare, vorbitorul a subli
niat realizările istorice ale sistemu
lui mondial socialist, care devine 
factorul de care depinde în ultimă 
instanță modul de rezolvare a mari
lor probleme ale contemporaneității.

Niciodată n-au fost atît de ac
tuale ca în zilele noastre cunos
cutele indicații leniniste cu pri
vire la influența exercitată de 
succesele țărilor socialiste în acti
vitatea economică. Lenin sublinia : 
„Noi am spus și spunem : „Socialis- 

- mul este puternic prin forța exem
plului“... Trebuie să arătăm în mod 
practic, prin exemple, însemnătatea 
comunismului“. Socialismul cucerește 
pe zi ce trece noi poziții în întrece
rea economică cu capitalismul.

Uriașa putere de atracție a 
ideilor leniniste se manifestă în 
creșterea și întărirea necontenită 
a mișcării comuniste internațio
nale, . care a devenit cea mai 
influentă forță politică a timpului 
nostru. O deosebită însemnătate au 
consolidarea continuă a unității miș
cării comuniste, aplicarea consec
ventă în viață a prevederilor Decla
rației Consfătuirii de la Moscova din 
1960 a partidelor frățești — Charta 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. învățînd din în
treaga activitate a lui Lenin, par
tidele marxist-leniniste apără cu fer- 
mitate neabătută puritatea învățătu
rii revoluționare a proletariatului, 
desfășoară o luptă principială împo
triva oportunismului și reformismu
lui, împotriva revizionismului — 
principalul pericol în mișcarea comu
nistă și muncitorească — cît și împo
triva dogmatismului și sectarismului.

Partidul Muncitoresc Romîn mili
tează neobosit, alături de celelalte 
partide frățești, pentru întărirea 
mișcării comuniste internaționale pe 
baza internaționalismului proletar, 
aplică cu consecvență hotărîrile ela
borate în comun.

După ce a arătat că în zilele noa
stre se înfăptuiește previziunea le
ninistă cu privire la prăbușirea sis
temului colonial, vorbitorul s-a re
ferit la marile forțe sociale ale con
temporaneității care se contopesc 
într-un singur torent revoluționar.

Tovarăși,
Inimile noastre, ale întregului po

por, sînt pline de bucuria de a ve
dea cum pe pămîntul patriei, leni
nismul, măreața cauză a socialismu
lui au învins, transformîndu-se din- 
tr-un ideal pentru care au luptat cei 
mai buni fii ai poporului, într-o so
cietate socialistă închegată.

în leninism, partidul nostru a gă
sit călăuza sigură, îndreptarul pre
țios care l-a ajutat în rezolvarea 
problemelor fundamentale ridicate 
de lupta pentru doborîrea regimului 
burghezo-moșieresc și făurirea orîn- 
duirii noi, socialiste. „Din operele 
lui Lenin, din experiența Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice — spu
ne tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — învață partidul nostru să u- 
nească spiritul creator, elanul revo
luționar. perspectiva istorică largă 
cu studierea temeinică a realităților, 
a condițiilor și necesităților concrete 
ale momentului dat, a etapelor ce 
trebuie parcurse în drumul spre țel“.

Partidul nostru acordă o deose
bită atenție problemelor organizării 
economiei potrivit fiecărei etape 
date, elaborării celor mai eficace 
metode de conducere a industriei și 
agriculturii, folosirii legilor și a tu
turor pîrghiilor economice — între 
care un rol de seamă are principiul 
leninist al cointeresării materiale — 
pentru a valorifica cît mai din plin 
resursele naturale ale țării, a scoate 
la iveală și a utiliza rezervele pro
ducției industriale și agricole. Pen
tru partidul nostru treburile econo
mice reprezintă, așa cum spunea Le
nin, „cea mai interesantă politică“.

Preocuparea neobosită a Partidu
lui Muncitoresc Romîn pentru dez
voltarea economică a țării și-a găsit 
o expresie cuprinzătoare în vastul 
program de înflorire a patriei trasat 
de Congresul al IlI-lea. Rezultatul 
aplicării politicii partidului și statu- . 
lui nostru îl constituie dezvoltarea 
proporțională, continuu ascendentă, 
în ritm rapid, a economiei naționale.

Partidul traduce consecvent în via
ță învățătura lui Lenin potrivit că
reia creșterea puternică a forțelor de 
producție, și în primul rînd a indus
triei grele, este cheia succesului în 
opera de făurire a noii societăți. El 
orientează eforturile principale ale 
poporului spre dezvoltarea bazei 
tehnice-materiale a socialismului, ca 
verigă hotărîtoare în desăvîrșirea 
construcției socialiste.

în politica sa de transformare so
cialistă a agriculturii, partidul nos
tru s-a călăuzit neabătut după învă
țătura lui Lenin, pe care a aplicat-o 
în mod creator, potrivit condițiilor 
concrete din Romînia și etapelor 
construcției socialiste.

încununarea politicii leniniste 
promovate de partid la sate de-a 
lungul anilor o constituie încheierea 
procesului de colectivizare a agri
culturii cu aproape patru ani mai 
devreme decît a stabilit Congresul 
al Ill-lea al P.M.R. Apropiata 
plenară a Comitetului Central al 
partidului și sesiunea Marii Adunări 
Naționale, care vor face bilanțul 
realizărilor obținute în transforma
rea socialistă a satului, vor determi
na un nou avînt al agriculturii so
cialiste, al producției agricole.

Creșterea sănătoasă a economiei 
naționale constituie baza pe care 
are loc ridicarea neîncetată a bună
stării celor ce muncesc. Cu cît po
porul romîn înaintează pe calea so
cialismului, cu atît el se bucură mai 
din plin de roadele noii orînduiri.

Dezvoltarea țării noastre este in
disolubil legată de ajutorul frățesc, 
multilateral primit din partea marii 
patrii a lui Lenin, de colaborarea și 
întrajutorarea cu toate țările lagă
rului socialist.

După ce a arătat că orînduirea 
noastră socialistă este mai puternică 
decît oricînd, vorbitorul a spus : 
Clasa noastră muncitoare, poporul 
muncitor se mîndresc că au un ase
menea partid leninist cum este 
Partidul Muncitoresc Romîn, care, 
de-a lungul a peste 40 de ani de 
existență, s-a călit în focul unor 
aspre bătălii de clasă, al construc
ției socialiste, și-a dovedit capacita
tea de a conduce poporul la victorii 
de însemnătate istorică. Fidelitatea 
față de marxism-leninism, slujirea 
cu devotament a intereselor celor ce 
muncesc caracterizează întreaga ac
tivitate a partidului. Strîns unit în 
jurul Partidului Muncitoresc Romîn, 
întregul popor muncește neobosit 
pentru înfăptuirea politicii acestuia, 
nutrește o încredere deplină și o 
dragoste nețărmurită față de parti
dul nostru și Comitetul său Central, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la vasta activitate pe care o 
desfășoară partidul nostru pentru 
răspîndirea tot mai largă a învăță
turii marxist-leniniste, pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de Con
gresul al IlI-lea cu privire la dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor.

Tovarăși,
Leninismul și-a croit drum larg 

spre inima popoarelor prin vigoarea 
deosebită cu care a ridicat sus stea
gul păcii, deschizînd pentru prima 
oară perspectiva unei lumi în care 
omenirea să-și poată dedica în în
tregime eforturile muncii pașnice, 
creatoare. „...întreaga noastră poli
tică și întreaga noastră propagandă 
— sublinia V. I. Lenin — nu urmă
resc cîtuși de puțin să împingă po
poarele la război, ci să pună capăt 
războaielor“.

Pe baza unei profunde analize 
a schimbărilor petrecute în raportul 
de forțe pe arena internațională și 
a perspectivelor evoluției lui, parti
dele comuniste au dezvoltat învă
țătura leninistă, elaborînd tezele de 
o uriașă valoare principială și prac
tică cu privire la posibilitatea pre- 
întîmpinării războiului mondial în 
etapa actuală și a excluderii lui 
ulterioare din viața societății. Poli
tica externă a țărilor socialiste se 
bazează pe principiul coexistenței 
pașnice a statelor cu orînduiri dife
rite, principiu elaborat de Lenin și 
dezvoltat în zilele noastre de 
P.C.U.S., de mișcarea comunistă in
ternațională.

Vorbitorul a arătat că coexistența 
pașnică este o puternică armă de 
luptă împotriva reacțiunii ■ interna
ționale și a tuturor forțelor ostile 
păcii și progresului.

Lenin scria că „dezarmarea este 
un ideal al socialismului”, iar pen
tru înfăptuirea acestui țel, statul so
vietic a întreprins în permanență 
acțiuni pe plan internațional. Acum, 
la Geneva, în cadrul Comitetului ce
lor 18 state, delegația Uniunii So
vietice, a R. P. Romîne, delegațiile 
celorlalte state socialiste reprezenta
te în comitet, depun cele mai mari 
eforturi pentru realizarea unui acord 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală.

Ca o expresie a rolului pozitiv pe 
care îl joacă în viața internațio
nală, statele neutre iubitoare de pace 
participante la lucrările Comitetului 
celor 18 aduc o contribuție construc
tivă la mersul tratativelor.

Opinia publică a întîmpinat cu sa
tisfacție vestea că, zilele trecute, la 
Geneva a fost aprobat proiectul de 
Preambul al Tratatului de dezar
mare generală și totală. Dar, după 
cum se știe, cercurile conducătoare 
din S.U.A. și Anglia, neținînd sea
ma de voința popoarelor, sînt pe 
cale — așa cum au anunțat — de 
a efectua noi explozii nucleare în 
atmosferă în vederea cărora se pre
gătesc de mult. Desigur, țările iubi
toare de pace nu pot rămîne in
diferente față de asemenea acțiuni 
primejdioase. După cum a subliniat 
pe bună dreptate șeful guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov, dacă pu
terile occidentale nu vor asculta 
glasul rațiunii și vor efectua aceste 
experiențe, Uniunea Sovietică, pen
tru a asigura securitatea sa și a ce
lorlalte țări socialiste, va fi silită să 
efectueze experiențe cu propria sa 
armă nucleară.

Manifestînd o înaltă răspundere 
față de popoare, țările socialiste duc 
o politică de mobilizare și unire 
într-un front puternic a tuturor for
țelor iubitoare de pace, a păturilor 
sociale celor mai largi, o politică de 
demascare a planurilor cercurilor 
agresive, mențin trează vigilența 
popoarelor, desfășoară acțiuni perse
verente pentru destinderea încor
dării internaționale.

R. P. Romînă aduce o contribuție 
activă la apărarea păcii și asigu
rarea securității popoarelor. Politica 
externă promovată de partid și gu
vern urmărește victoria principiilor 
coexistenței pașnice și dezvoltarea 
colaborării între state indiferent de 
orînduirea lor socială.

în încheiére, vorbitorul a spus : 
Membrii partidului nostru, toți 
muncitorii, întreaga țărănime, inte
lectualitatea consideră drept o înaltă 
datorie să-și pună întreaga price
pere și energie în slujba înfăptuirii 
cu succes a sarcinilor trasate de 
partid, pentru progresul și înflorirea 
patriei, pentru ca Republica Popu
lară Romînă să-și aducă și în viitor 
aportul la victoria socialismului în 
întrecerea pașnică cu capitalismul.

Marxism-leninismul repurtează 
marile sale victorii pentru că ex
primă interesele vitale ale clasei 
muncitoare, ale majorității covîrși- 
toare a omenirii. Nimic nu va putea 
împiedica triumful său deplin.

Slavă marelui Lenin, slavă atot
biruitoarelor idei ale marxism-leni- 
nismului !

(Text prescurtat)

„CU LENIN" Tablou de V. SEROV

de MIHAI BENIUC

Șl-o spun așa-n orașe și la sate 
Mulțimi, și vorbele-s adevărate : 

Aici e Lenin !
îmi ciniă pionieri și pioniere, 
Eu zic tăcut și mîndru în tăcere 

Aici e Lenin !

E Lenin din planetă în planetă. 
Spunea tăindu-și spații o rachetă 

Aici e Lenin !

In țară din hotar pînă-n hotar 
Pornește corul muncii-adinc și clar 

Aici e Lenin !

inimă eu mîna de mi-o pun, 
fața tuturora pot să spun : 

Aici e Lenin !

Aici e Lenin și viața nouă.
Mi-a spus și-un trandafir scăldat în 

Aici e Lenin !

Din Casa Comitetului 
Măreț’ și grav răsună 

Aici

Ascult oștenii-n zori trecînd la pas 
Și tainic pin’ la mine vine-un glas : 

Aici e Lenin !

Privesc uzina ce se-nalță falnic 
Și zgomotele-mi povestesc năvalnic : 

Aici e Lenin !

(din volumul „MATERIA ȘI VISELE")

Central, 
ca un val 
e Lenin !

Merg tinerii cîntînd spre șantier 
Și cintu! lor vuiește pină-n cer : 

Aici e Lenin !

Șoferul lui Lenin
Țăranii din satul Kașino, județul 

Volokolamsk, l-au invitat o dată pe 
Vladimir Ilici să participe la festi
vitatea punerii în funcțiune a unei 
centrale electrice, construită de lo
cuitorii a două sate.

Era în 14 noiembrie 1920.
...Cînd am oprit mașina la Kașino, 

am fost înconjurați din toate părțile 
de țărani.

Lenin și Krupskaia au coborît din 
mașină și au intrat într-o casă țără
nească. Am intrat și eu după ei. 
Vladimir Ilici a dat mîna cu toată 
lumea. Unul dintre țărani a vrut să-1 
ajute să-și scoată paltonul, dar Vla
dimir Ilici nu i-a permis.

— Nu, nu, lăsați, mă dezbrac sin
gur.

Și-a scos paltonul, i-a ajutat Na- 
dejdei Konstantinovna să facă a- 
celași lucru și s-a așezat la o masă 
să discute cu țăranii.

A ascultat pe toată lumea cu a- 
tenție, a răspuns la întrebările oa
menilor, a pus și el întrebări.

S-a servit o gustare. Președintele 
gospodăriei agricole i-a oferit un 
pahar de bragă.

Vladimir Ilici a ciocnit cu preșe
dintele, a sorbit din pahar și a gus
tat din piftie. La insistențele țărani
lor de a servi mai mult, a răspuns 
că nu-i este foame, că a luat masa 
înainte de a pleca spre Kașino.

Pînă să înceapă mitingul, a venit 
un fotograf, care i-a propus lui Vla
dimir Ilici să-1 fotografieze împre
ună cu țăranii. Lenin a acceptat. 
S-a strîns o mulțime de lume, prin
tre care și sumedenie de copii. Cei 
mari au vrut să-i dea la o parte, dar 
Vladimir Ilici s-a opus. I-a chemat 
lîngă el, i-a mîngîiat, i-a întrebat 
de una și de alta. Copiii erau în- 
cîntați.

Vladimir Ilici a urcat la tribună. 
Le-a mulțumit din inimă țăranilor 
pentru invitație și le-a adus la cu
noștință victoria obținută de Armata 
Roșie împotriva lui Vranghel.

F. Feofanov, care-1 fotografiase 
pe Lenin în mijlocul țăranilor și care 
asistase și la miting, menționează, 
în amintirile sale, cuvintele rostite 
de Lenin, pe care le-a reținut de a- 
tunci :

— Satul vostru, Kașino, pune în 
funcțiune o centrală electrică. Nu 
este decît începutul. Cu timpul cen
tralele electrice nu vor mai fi răz
lețe, ci vor împînzi toate regiunile 
țării. Noi vrem ca lumina să pătrun

dă pretutindeni în republica noas
tră.

Cuvîntarea lui Lenin a fost întîm- 
pinată cu ovații entuziaste.

*
...Lui Lenin- îi plăcea mult să vi

ziteze întreprinderile din cartierul 
Krasnaia Presnia, unde se afla și 
fabrica de textile „Triohgornaia ma
nufactura“. Lenin aprecia mult tra
dițiile revoluționare ale muncitorilor 
acestei fabrici.

...îmi amintesc de o vizită a lui 
Vladimir Ilici la „Triohgornaia" cu 
ocazia subotnicului ’) organizat pe 
scara întregii Rusii. în această zi, 
muncitorii de la „Triohgornaia“ au 
prestat muncă voluntară la Horo- 
șovo. Din cauza numărului mare de 
participanți, s-au împărțit rații ali
mentare mai mici. După subotnic, a 
avut loc un miting. Au participat 
mulți muncitori, a luat parte și Vla
dimir Ilici. îmi aduc aminte că, după 
ce a coborît din mașină, s-a apro
piat de muncitori și s-a așezat prie
tenește alături de ei, pe un trunchi 
de copac. Muncitorii s-au strîns 
roată în jurul lui și s-a înnodat o 
discuție caldă, prietenească. Oa
menii povesteau despre munca lor 
din fabrică, despre bucuriile și ne
cazurile lor. Cineva s-a plîn-s că ali
mentele sînt insuficiente și că li s-a 
dat „o rație de mizerie“.

Lenin îi asculta fără să-i între
rupă și îi încuraja la discuție, dînd 
aprobativ din cap.

După aceea, Vladimir Ilici le-a ex
plicat că nu din neglijența organi
zatorilor subotnicului au fost insufi
ciente alimentele, ci pentru că au 
participat mai multe persoane decît 
s-a prevăzut. Urma însă ca în cîteva 
zile să primească fiecare diferența 
de rație alimentară.

Un muncitor mai în vîrstă l-a ru
gat pe Lenin să le explice semnifi
cația subotnicului comunist care a- 
vea loc în toată Rusia și să le vor
bească despre situația internațio
nală. Imediat s-a făcut liniște. Erau 
cu toții nerăbdători să-1 asculte pe 
Lenin. în ochii muncitorilor și al 
muncitoarelor s-a aprins speranța.

0 Muncă voluntară colectivă, inițiată 
în primii ani ai Puterii Sovietice în ve
derea înfăptuirii unor lucrări de interes 
public. Inițial, subotnlcele comuniste se 
organizau de obicei în zilele de sîmbătă 
(în limba rusă, subota) ; de acolo derivă 
și denumirea de subotnic. (n.ed.).

Cu prilejul aniversării a 92 de ani 
de la nașterea lui Vladimir Ilici Le- 
nift, a avut loc sîmbătă seară la 
Casa universitarilor din Capitală o 
manifestare cu tema „Lenin și cul
tura". Au luat cuvîntul acad. Ata- 
nase Joja, președintele Academiei 
R. P. Romîne, acad. Zahar ia Sta neu, 
directorul Teatrului Național „I. L. 
Caragiale", și Ion Jalea, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne. La sfîrșit, artista poporu
lui Aura Buzescu și artistul emerit 
N. Brancomir au prezentat lecturi 
din opere literare închinate mare
lui Lenin. (Ager preș)

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii" ).— 
în orașul și regiunea Ploiești au 
loc în aceste zile numeroase ma
nifestări consacrate aniversării a 
92 de ani de la nașterea lui Lenin. 
La cinematografele sătești din ra
ioanele Ploiești și Buzău se pre- 
z.intă^ filme înfățișînd aspecte din 
viața și activitatea marelui V. /. 
Lenin. In raioanele Cislău și Mizil 
a fost prezentat filmul „Manuscri
sele lui Lenin" și alte filme docu
mentare. Pînă acum filmele despre 
Lenin prezentate în satele regiunii 
au fost urmărite de peste 80.000 de 
oameni ai muncii.VEȘNIC VIU IN INIMILE OAMENILOR

în aceste zile, în întreaga Uniune 
Sovietică au avut loc adunări fes
tive consacrate celei de-a 92-a ani
versări a nașterii lui V. I. Lenin, 
Veterani ai marelui Octombrie, ac
tiviști de partid și de stat, care au 
luptat alături de el, au participat 
la întîlnirile organizate în fabrici, 
uzine, institute, la Muzeul Lenin. 

Aici, la acest muzeu din pragul 
Pieții Roșii, vin zilnic mii de vizi
tatori.

Am făcut un scurt popas în sala 
nrl Tî.care s-a îm- _^===========. 
bogățit cu nume- -----------------------

Æ Corespondență din Moscova 
emoționant ultimii ■ _
ani de viață ai 
lui Lenin. Iată macheta unei încă
peri din Kremlin. Aici și-a dictat 
Lenin, din decembrie 1922 pînă în 
martie 1923, articolele sale. Iar în 
apropiere — o mașină de scris : aș
tepți parcă s-o vezi pe secretara lui 
Lenin, M. A. Volodiceva, că se așează 
să continue pagina începută. în jur, 
ziare în care s-au tipărit articolele 
scrise de el în acea perioadă., Pe 
o masă, însemnări dictate de 
Lenin secretarei sale. Iată scrisoa-. 
rea adresată Congresului al XII-lea 
al partidului : V. I. Lenin îi sfătu
iește pe delegați să acorde o mare 
atenție întăririi conducerii colective 
în -partid.

în aceeași sală, fotografii, pa
nouri și ziare oglindesc transpune
rea în viață a mărețelor idei leni
niste. Aci vezi cărți și 
apărute în aproape toate 
pămîntului. Pe coperți un 
drag tuturor : V. I. Lenin. 
cile „U.N.E.S.C.O", arată că opere
le lui Lenin se află pe primul loc 
în lume în ceea ce privește tradu
cerile.

broșuri 
limbile 
nume 

Statisti-

Discuțiile despre pîine și rații au 
trecut pe planul al doilea.

...Lenin a răspuns amănunțit la 
toate întrebările, avînd grijă să 
strecoare, cînd era cazul, cîte-un 
cuvînt plin de haz, să-i încurajeze 
pe cei entuziaști, sau să rîdă de 
cei cuprinși de panică.

îmi amintesc de ultima lui vizită 
la „Triohgornaia", în toamna anului 
1921, cu ocazia unei ședințe festive 
consacrate celei de-a patra aniver
sări a Revoluției din Octombrie. 
Imensa sală de mese a fabricii era 
plină pînă la refuz. Toate scaunele, 
mesele, pervazurile ferestrelor, pînă 
și cărările de trecere erau ocupate.

După ce au vorbit cîțiva tova
răși, dintre cei care au participat 
la evenimentele Revoluției din Oc
tombrie, președintele, cu o voce do- 
moală, a anunțat.

— Tovarăși ! Are cuvîntul depu
tatul fabricii noastre în Sovietul 
Moscovei, Vladimir Ilici Lenin.

Vladimir Ilici s-a urcat pe estradă, 
dar multă vreme nu a putut să-și 
înceapă discursul. Sala aplauda 
furtunos, de pretutindeni se auzeau 
exclamații entuziaste, muncitoarele 
își ridicau copiii deasupra capului.

Președintele nu putea să liniș
tească sala. Zgomotul creștea și 
era greu de prevăzut cînd va în
ceta. Pentru a-și începe cuvânta
rea, Lenin s-a apropiat cu pas ho- 
tărît de rampă și a ridicat mîna 
stîngă. într-o clipă s-a făcut liniște, 
în sală se simțea încordarea aștep
tării. Lenin a început să vorbească.

A vorbit despre uriașele greutăți 
întîmpinate în lupta împotriva duș
manilor revoluției și ai clasei mun
citoare, despre ticăloșia și perfidia 
burgheziei internaționale. Voia ca 
muncitorii să cunoască asprul ade
văr despre greutățile economice 
prin care trecea țara.

Dar cuvîntarea lui nu era de fel 
pesimistă, ci conținea o viguroasă 
chemare la luptă. în cuvintele lui 
vibra credința nestrămutată în vic
toria clasei muncitoare.

*
...într-o duminică, l-am dus ca de 

obicei departe, afară din oraș. 
Ne-am oprit în satul Bogdaniha, la 
o distanță de vreo zece km de 
Gorki. După cum am mai spus, lui 
Vladimir Ilici îi plăcea să po
posească în locuri necunoscute și 
să stea de vorbă cu țăranii.

Așa s-a întîmplat și la Bogdaniha,

Cinematografele „Ștefan Gheofk 
ghiu"-Ploiești și. „23 August‘j-Cîrru 
pina' prezintă îhce'pînd' din ziua de 
21 aprilie cicluri de filme, despre 
viața și activitatea lui Lenin.

"k
La Casa de cultură a ținere.a- 

lui din raionul Grivița Roșie al iCa- 
pitalei a avut loc un program ^cul
tural-artistic închinat aniversării a 
92 de ani de la nașterea lui Vladi
mir Ilici Lenin. Programul a cu- 
prins lecturi din opere literare, re
citări de proză și film, închinate, 
vieții genialului dascăl al clasei 
muncitoare. Asemenea manifestări 
cultural-artistice au fost organizate 
și în alte cluburi și case de cul
tură. (Agerpres)

DEVA (coresp. „Scînteii”). — în 
întîmpinarea aniversării a 92 de ani 
de la nașterea lui V. I. Lenin, la 
Clubul „Siderurgistul" din Hune
doara a fost deschisă o expoziție de 
fotografii înfățișînd aspecte din 
viața și activitatea marelui Lenin, 
precum și un stand cu cărți. La se
diul gospodăriei colective din Ilia, 
în cadrul unei seri dedicate eveni
mentului, colectiviștii au ascultat t> 
evocare despre viața și opera lui 
Lenin, precum și un program artis
tic. Manifestări asemănătoare au 
avut loc în întreaga regiune.

La. Muzeul Lenin, în casele me
moriale din Uniunea Sovietică și de 
peste hotare, în întreaga lume, se 
află fotografii ale chipului lui 
Lenin. Toate fotografiile lui Lenin 
pe care le cunoaștem aut fost exe- 
cutate de Pioțr Adolfovici OțUp, uri 
maestru al fotografiei artistice. El 
locuiește la Moscova. Ih cabinetul 
lui, deschis pentru toți cei ce vor 
să-l viziteze, găsești fotografiile fă
cute de el lui Tolstoi, Cehov, 
Gorki, Sverdlov, Dzerjinski, Ceapaëv, 
-------- '---- ■----------- Maiakovski, Henri 
—___ —  Barbusse și Ernst

■ _ le-a intitulat „Le-* 
----—;----- -- niniana“.

în cinstea marii sărbători de azL 
în librăriile din Uniunea Sovietica 
a apărut o nouă carte intitulată : 
„Despre Lenin". în volum sînt in
cluse rîndUrile scrise de Clara Zel-* 
kin, Marcel Cachin, John Reed, 
Wilhelm Pieck, Sen patalama și 
alții care s-au întîlnit cu Leninj

Despre Lenin s-au scris mülte 
rînduri emoționante,- pline de căl
dură; Iată ce scrie într-o. lucrare 
nepublicată, ! datină- din 1945, 
care „Pravda“ a publicat zilele tre
cute un fragment, G. M. Krjija- 
novski, unul dintre activiștii de 
seamă ai P.C.U.S. și ai statului so
vietic :

„Cu mîndrie legitimă putem spu
ne despre poporul nostru, că el a 
dat lumii pe V. I, Lenin care a fost 
un mare fiu, un fiu credincios al 
poporului. Dar Lenin a întruchipat 
atît de bine trăsăturile pozitive ale 
acestui popor, incit întruchipîndu-le, 
a devenit un apărător al destinelor 
întregii omeniri".

AL. STARK

unde nimerisem în dimineața aceea. 
Vladimir Ilici a coborît din mașină 
și s-a îndreptat spre casele țăra
nilor. Un grup de țărani săraci s-a 
apropiat de el. Printre ei s-a nime
rit să fie și un bătrîn oare fusese 
o dată la Lenin ca delegat din par
tea țăranilor. Acesta l-a recunoscut 
și le-a spus și celorlalți cine era 
noul venit. Imediat țăranii au făcut 
roată în jurul lui. între ei și Vladi
mir Ilici s-a legat o discuție însu
flețită.

In scurt timp s-au adunat în ju
rul lui Lenin o mulțime de țărani. 
Toți doreau să-1 vadă, să-1 audă și 
să-i pună întrebări.

El îl asculta pe fiecare în parfis 
cu toată atenția și le răspundea pe 
îndelete.

La un moment dat, a ieșit din mul
țime un țăran bătrîn cu plete albe 
și s-a adresat consătenilor lui :

— Ascultați, oameni buni ! în fața; 
noastră este cel mai mare bolșevic 
— Lenin. Ia să-i spunem păsul nos
tru. Cine să ne ajute, dacă nu el ?.„ 

începură să vorbească toți deo
dată. Fiecare căuta să acopere gla- ■ 
sul celorlalți și să-i spună el lui 
Lenin despre ce era vorba. Părea, 
să fie o chestiune extrem de seri
oasă care le pricinuise multe neca
zuri. Vladimir Ilici i-a oprit.

— Așa nu merge, tovarăși ! Dacă 
o să vorbiți toți deodată n-am să 
înțeleg nimic. Alegeți pe unul care 
să-mi spună limpede totul. Voi stați 
și ascultați, iar dacă îi scapă ceva 
sau dacă greșește, îndreptați-1.

Alegerea a căzut asupra unui hă- 
trînel alb colilie. Acesta i-a povestit 
lui Vladimir Ilici despre neregulile 
care aveau loc în satul lor. SovietuF 
local, sfidînd legile, luase de la ță
ranii săraci toate grînele, inclusiv 
cele de sămînță. Oamenii rămăse
seră fără nici un pic de- făină. Nu 
aveau nici cartofi.

Vladiiyir Ilici a urmărit povestea 
cu atenție încordată. După ce a as
cultat pînă la sfîrșit, i-a rugat pe 
țărani să-i scrie pe hîrtie toate cite 
i-au spus, fără să omită nici un fapt 
și nici un nume.

— Să-mi dați totul în scris, nea
părat, cu toate amănuntele, că să 
nu uit sau să nu încurc ceva. Aici 
uneltesc dușmanii, ei caută să pro
voace nemulțumiri printre țărani. O 
să cercetăm totul, iar celor vinovați 
o să le frecăm' ridichea, le-a spus 
Lenin (lui Vladimir Ilici îi plăcea' 
să folosească expresia „a freca ri
dichea“).

După vreo trei ceasuri, la întoar
cere, ne-am oprit din nou la Bog
daniha. Scrisoarea era pregătită.
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Cicliștii romîni în R. S. Cehoslovacă

, Q Secretara lui V, I. Lenin (n. red. ruse),

ministrul
(Agerpres)

pentru 
era lu-

Cicliștii noștri fruntași care se pregă
tesc pentru „Cursa Păcii", au plecat in 
R. S. Cehoslovacă. Ei se vor antrena îm
preună cu alergătorii cehoslovaci, pînă la 
începerea marii întreceri cicliste.

Din lotul care a făcut deplasarea fac 
parte : I. Cosma, C. Dumitrescu, G. Moi- 
ceanu, A. Șelaru, Simion Ariton, Gh. Ra
dulescu, W. Ziegler, L. Zanoni și I. Stoica.

în R. S. Cehoslovacă, sportivii romîni 
vor participa la 4 curse : în localitatea 
Decin (pe un traseu de 160 km),' la-„Me-

se 
de 
stă

KET- 
(orele
16 și

BU- 
(orele

urîndu-le noi 
lor de viitor, 
numele celor 
tov. Traian 

(Agerpres)

In cîteva rînduri

a cîștigat reprezentativa 

a turneului internatio- 
baschet din sala Flo-
P. Romîne a învins cu 
(44—34) echipa R. P.

16,20; 20). TOM DEGEȚELUL : 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;

■ cometorăriit

noastre Lazăr Baroga

morialul Socikova" (165 km), iar apoi, la 
24 și 25 aprilie, în cursa Praga—Litvîriov 
(130 km) și la un circuit în orașul Praga 
(66 km).

După aceste întreceri, antrenorul 'N; 
Voicu va definitiva echipa reprezentativă 
pentru „Cursa Păcii".

Timpul probabil pentru zilele dé 23, 
24 aprilie : Vremea devine ușor
instabilă, incepînd din vestul țării. Vor 
cădea ploi locale sub formă de averse 
însoțite izolat de. descărcări electrice. 
Vmț slab pînă la potrivit. Temperatura 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre 3 și 13 grade, iar maximele între 
16 și 26 de grade.

Solemnitatea înmînării unor decorații

e cal it ațe

D (Brașov): Italia — Selecționata Bra
șov; R. P. Polonă — Austria; Grupa E 
(Cluj): U.R.S.S. — Grecia; R. D. Ger
mană — R. S. Cehoslovacă.

(Repriza a ll-a a meciului R. P. Ro-. 
mînă — Portugalia va fi fransmișă la ra
dio pe programul I — începînd din 
jurul orei 17).

Meciurile preliminarii din cadrul 
Turneului U.E.F.A. continua asfăzi după 
următorul program : Grupa A (Bucu
rești) : stadionul „23 August" ; R. F. 
Germană — Belgia; R. P. Romînă — 
Portugalia; Grupa B, (Ploiești); Olan
da — Anglia; R. P. Bulgaria — Iugo
slavia; Grupa C (Constanța): Turcia — 
Franța; R. P. Ungară — Spania; Grupa

în ziua a doua 
nai masculin de 
reasca, echipa R. 
scorul de 90—76 
Ungare. Echipa R. S. S. Ucrainene a în
trecut cu 62—44 echipa de tineret a R.P.R.

*
Șahista noastră Margareta Perevoznic 

a repurtat o frumoasă victorie interna
țională, înscriindu-și în palmares titlul de 
campioană internațională a R. P. Polone. 
Margareta Perevoznic a totalizat 13 punc
te (11 victorii și 4 remize) terminînd tur
neul neînvinsă. în clasament au urmat 
Karakas (R. P. Ungară), Lazarevici (Iugo
slavia) Jurcinska (R. P. Polonă).

:*
La Moscova au continuat întrecerile 

de lupte clasice pentru „Memorialul Ivan 
Podubnîi". în limitele categoriei semi- 
mijlocie, sportivul romîn Ion Țăranu a 
repurtat o nouă victorie, cîștigînd la 
puncte meciul cu luptătorul sovietic Vik
tor Ivankin.

In primul său meci, Dumitru Pirvules- 
cu l-a învins pe cehoslovacul Irji Șveța.

(Agerpres)

el, să

Aseară, în sala Dinamo, a luat sfîrșit 
competiția internațională de haltere, 
„Cupa Dunării". O frumoasă victorie a 
obținut la categoria semi-grea reprezen
tantul țării 
(430 de kg).

Pe echipe
R. P. Ungare.

pur și siniplU pe numele de familie 
sau de tată : Vladimir Ilici. Așa e 
mult mai simplu ! și rîdea amuzat.

ROMINE : SPĂRGĂTORUL DE
- (orele 11) ; TOSC'A — (orele

STAT DE OPERETĂ :

moli- 
de acest iei 

doar triste amintiri, 
aceasta, însă, principala

tov. Eugen. Alexandru Matyaș.
S-a acordat „Ordinul Muncii“-

In etapa a XlX-a a campionatului ca
tegoriei A de fotbal se vor desfășura as
tăzi următoarele meciuri : Știința Timi
șoara—Știința Cluj ; Metalul Tîrgovlște— 
Rapid București ; Dinamo Pitești—Steaua 
București ; Jiul Petrila—Minerul Lupen! ; 
Dinamo Bacău—U.T.A.

Meciurile Dinamo București—Steagul 
Roșu șl Progresul—Petrolul vor avea loc 
mîine, luni, în cuplaj, pe stadionul „23 
August" din Capitală.

„Ordinul Mun-
clasa I tov. Ghizela Vass și

In I întreaga
intens la

.. "•««: s, ș-s>«F

La Palatul R. P. '. Romîne a avut cu prilejul împlinirii a 50 de ani, 
loc sîmbătă la amiază solemnitatea ~ ’
înmînării unor decorații ■ conferite de-:
Consiliul de Stat al. R. P. Romîne. clasa I, pentru contribuția adusă la 

construirea socialismului, cu prilejul 
împlinirii a 65 de ani, tov. Traian 
Ionașcu.

Pentru activitate. ’ îndelungată In 
mișcarea muncitorească și merite în 
opera de construire a socialismului, 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani, s-a 
conferit „Ordinul Muncii“ clasa a 
Il-a tov. Simion Babenco.

După ce a înmînat decorațiile, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
în numele' C.C. al P.M.R., al Consi
liului de Stat și al guvernului, i-a 
felicitat pe cei distinși, 
succese în activitatea 
sănătate și fericire. în 
decorați a răspuns 
Ionașcu.

-O 9 O——----

La solemnitate au participat tova-' 
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat, Ștefan 
V.oitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, membri ai 
C.C, al P.M.R., ai Consiliului ‘ de 
Stat, reprezentanți ai unor ministere.

Pentru activitate îndelungată în 
mișcarea muncitorească și contribu
ție la opera de construire a socialis
mului, cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani, a fost conferit 
cii“ Ù__ ~ __
to'v. Anton Breitenhofer. '

A fost decorat cu „Ordinul Mun
cii“ clasa I, pentru contribuția la 
opera de construire a socialismului,

La G.A.C. Răcarii de sus, raionul Filiași, se lucrează din plin la semănatul porumbului. Colec 
tivistii urmăresc executarea unor lucrări de cea mai bună calitate.

In S.M.T.-urile regiunii Ploiești

Schimbul doi 
pe 1.100 detractoare
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii").

Colectiviștii și mecanizatorii din re
giunea Ploiești folosesc din plin 
timpul favorabil^ pentru a grăbi se
mănatul culturilor de primăvară și. 
îndeosebi al porumbului. Pînă ieri 
s-au însămînțat- în regiune peste 
85.000 ha din care 25.000 ■ ha 
cu.porumb. Numai în cursul zilei. de 
ieri s-au semănat cu porumb peste 
10.000 ha. Cele mai mari supra
fețe au fost însămânțate în raioane
le. Mizil, Rm. Sărat și Buzău.

La aceasta, au contribuit măsurile 
luate, pențru folosirea întregii ca- 
pacițăți de lucru a tractoarelor și' a- 
telajelor. In S.M.T.-uri s-a asigurat 
schimbul II la uri număr de 1100 
tractoare, adică la peste 60 la sută 
din numărul lor total.

BOTOȘANI (trimisul „Scînteii“). — 
Colectiviștii din comuna Roma, ra- 
iônul Botoșani, împreună cu tracto
riștii de la S.M.T.rBotoșani lucrează 
la semănatul porumbului. Ei .au de 
însămînțat cu porumb 585 ha, 
din care 200 ha sînt pentru ' „po
rumb 5.000“. Brigăzile de cîmp con
duse de Ion Șalaru și Ilie Nichifoi 
au pregătit bine terenurile peniru a 
obține recolte mari. Din toamnă ș-du 
arat 450 ha care acum au fost, gră- 
pate. în prezent se ară și restul de 
135 ha pentru porumb.. S-au- apli
cat 10 tone superfosîat și. 35 tone

nizarea maiMcia
agi cele iîsob miea am asms Bite
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — în 

ultimele zile, pé ogoarele raionului 
Tecuci s-a intensificat mùlt semă- 
■riâ'tul porumbului. Se lucrează cu 
toate’ forțele, Se folosesc mașinile și 
atelajele d.e care, dispui} . unitățile 
socialiste. La gospodăriile colective 
„9 Mai" din comuna Barcea,1 „24 Ia
nuarie" din comună Corod, „Al 
III-lea Congres" din comuna Cu
dalbi se lucrează în ' două schim
buri. Noapteă se pregătește terenul, 
iar ziua se lucrează la semănatul 
porumbului. Colectiviștii folosesc și 
atelajele proprii. Ca rezultat, gos
podăria ’colectivă din comuna • Bar
cea a semănat în două ' zile 300 ha 
cu porumb din cele 490 ha planifia 
cate, iar colectiviștii din Corod au

.-.'fir-
azotat, de amoniu.-Pe 180.ha s-au dat 
cite 15—18 tone îngrășăminte, natu
rale la- hectar. Cele 4 tractoare de 
la S.M.T.-Botoșani .lucrează pînă 
noaptea tîrziu pentru, a termina cît 
mai grabnic semănatul porumbului. 
Viteza zilnică planificată va asigu
ra terminarea -semănatului în scurtă 
vreme;

Și în- alte- gospodării colective din 
raionul Botoșani se lucrează- de zoi 
la semănatul- porumbului. Fruntași 
sînt colectiviștii din Răusenl, care 
au semănat cu porumb 132 ha, cei 
din Socrujeni și din Cristești.

Lenin a pus-o cu grijă în buzunar 
și și-a luat rămas bun de la .țărani. 
Ne-am continuat drumul. Scrisoarea 
a fost trimisă de Lenin la Ceka, îm
preună cu observațiile sale.

Bănuielile lui Vladimir Ilici s-au 
dovèdit întemeiate. îa satul Bogda- 
niha ' unelteau chiaburi și criminali, 
dușmani ai Puterii Sovietice. Vies
parul acela chiaburesc a lost de
mascat și nimicit.

...Am în fața mea un-bilet scris de 
Lenin la sfîrșitul anului 1919': ,;Țo- 
y.arășe Ghil! Tovarășa Fotieva’) 
ni-a comunicat că Rîkov a dat dis
poziții ca dumitale și celor patru a- 
jutoäta să vi se elibereze chiar as
tăzi pufoaice, pîslarl, ' mănuși și 
șepci. Le-ați primit, sau nu ?. Lenin".

Iată povestea acestui bilet. Vla
dimir Ilici aflase că eu și ajutoa
rele mele de la garaj lucrăm, în 
gerul, iernii, fără pîslari, mănuși și 
alte lucruri calde.. Acest fapt nu pu
tea să-l lase Indiferent și el s-a în
grijit de fiecare dintre noi.

Sensibil la .nevoile celor din . jur 
și săritor din fire, Lenin nu s-a îm
păcat, niciodată cu nepăsarea față 
de om. Nu-mi amintesc ca el să fi 
aflat de cineva că are un necaz, o 
durere, sau că se simte deprimat și 
să nu-i fi- venit în ajutor. Nici o ru
găminte, nemulțumire sau revendi
care nu rămîneau fără răspuns.- 
' ...Te impresiona totdeauna solici
tudinea lui-Lenin față de nevoile to- 

..vtijrășilor săi. Făcea totul pentru a . ........ ............ .......
â\bunătățl condițiile de muncă și ■ Lenjjj primea deseori din diverse 

. r.cață. Cînd era vorba .Peț*., p^așp.,și,jjg;țe,-.-.cplețe;,eu produse a- 
y fcjănă. lui însă, era .extrem de mb- Hnientare. Sania Șîsoeva, care-i, în- 

deșt. Pretențiile : sale erau minime'; grijea. gospodăria, îi spunea în a- 
... Vladimir Ilici nil puțea suferi ș'ă seinenea cazuri :

— Vladimir Ilici, iar v-a sosit un 
colet cu alimente. Ce să fac, să-l 
primesc ?

— Primește-1 Sania, desigur, și 
trimite-1 imediat la creșă sau la spi
talul de copii. Nu uita.

Iar a doua zi o întreba :
— Ei, Sdnecica, ai trimis coletul ?

„.Călătorii care vin de la Mos
cova în direcția rîului', Pahra, pe 
șoseaua Kașira, pot vedea și azi în 

pea el iroxiic pe cei care i se adie- satul Gorki, pe zidul unei case de 
sau- cu titlul oficial de -„tovarășe Pe partea ' stingă a. ștîazn Kolhoz- 
prfeședinte al Consiliului",De ce.'a- na la,, o placa de marmura pe care 
tîtă pompă, dragul, meu ? Spune-mi- sint^ șapate cuvinte e : . „în aceasta 

clrtnhl ne numele de familie casa, V. I. Lemn a ținut o cuvmtare, 
în ziua de 9 ianuarie 1921, la o adu
nare a țăranilor din Gorki".

Anul 1921 a fost un "an greu. La 
sfîrșitul războiului civil, după .victo-

însămînțat cu porumb 317 ha. La 
gospodăria colectivă din Tecuci s-au 
făcut grafice de lucru pe fiecare 
tractor și atelaj, iar la. gospodăria 
colectivă din Munteni tractoarele 
sînt repartizate pe brigăzi de cîmp.

Buna organizare a muncii pînă în 
cèle mai mici amănunte, folosirea 
tuturor mijloacelor de lucru au fă
cut ca în ultimele zile să se însă- 
mînțeze 12.211 ha cu porumb pentru 
boabe.

Pe ogoarele 
raionului Luduș

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
în raionul Luduș, pregătirile pentru 
cultura porumbului au început încă 
din toamna anului trecut, cînd s-au 
făcut arături adînci pe suprafețe 
mari. în scopul- realizării i.unei pro
ducții de 5.000--kgv porumb boabe 
la hectar . în cultură * neirigată au 
fost arate și îngrășate în toamnă 
peste 3.000 de hectare. Acum, în pri
măvară, s-a trecut cu toate forțele 
la semănat. Colectiviștii din comu
na Grebenișu de Cîmpie au obținut 
rezultate bune la lucrările agricole. 
Ei au însămînțat cu porumb o su
prafață de aproape 100 ■ de hectare. 
Rezultate asemănătoare au și colecti
viștii din comunele Șăulia de Cîm- 
pie, Papiu Ilarian, Miheșu de Cîm- 
pie și altele. Pînă acum, în raionul 
Luduș s-au semănat 1.400 ha cu 
porumb.

Noi sîntem pentru pace
derea între națiuni. Aceasta ar avea 
o influență pozitivă asupra însănă
toșirii întregii vieți internaționale. 

Guvernul romîn, în răspunsul său 
la scrisoarea secretarului general 
ad-interim al O.N.U., U Thant, a 
subliniat că înțelegerile pe plan re
gional, inclusiv crearea unor zone 
denuclearizate, ar reprezenta o con
tribuție substanțială la rezolvarea 
problemei dezarmării, la înlătura
rea pericolului de izbucnire a unui 
nou război. După cum se știe, gu
vernul romîn a inițiat o acțiune în 
acest sens, în regiunea geografică 
din care face parte Romînia, încă 
în anul 1957. Noi am propus reali
zarea unei înțelegeri multilaterale 
între statele regiunii balcanice și 
milităm consecvent pentru trans
formarea regiunii din sud-estul Eu
ropei într-o zonă a păcii, lipsită de 
arme atomice.

Guvernul romîn nu-și va precu
peți și pe viitor eforturile pentru 
înfăptuirea principiilor coexistenței 
pașnice, elaborate de marele Lenin.
o----------

păcii și bunei înțelegeri între 
poare.

înfăptuind politica leninistă 
coexistență pașnică, guvernul Repu
blicii Populare Romîne va continua 
să-și aducă contribuția sa concretă 
la eforturile pentru valorificarea 
tuturor posibilităților de elaborare 
a tratatului de dezarmare generală 
și totală.

ÎNTREBARE : Ce rol ar putea 
avea înțelegerile sau acordurile re
gionale care au drept scop întărirea 
păcii ?

RĂSPUNS : Unul din mijloacele 
prin care toate țările pot contribui 
la destinderea încordării interna
ționale este crearea de zone denu- 
clearizăte ale păcii, în care să nu 
fie admise nici arme rachetă, nici 
baze militare străine. Crearea unor 
astfel de zone ar constitui o sta
vilă eficientă în calea cursei înar
mărilor. Datorită ei ar spori încre-

-------------o®

Pe baza Hotărîrii Consiliului de 
Miniștri; a fost constituit Comi
tetul național pentru organizarea 
comemorării a 50 de ani de la moar
tea lui.I. L. Caragiale.

Din comitet fac parte : Costache 
Antoniu, artist al poporului, direc
torul Institutului de teatru „I. L. 
Caragiale“, acad. Tudor Arghezi, 
scriitor, Sica Alexandrescu, artist al 
poporului, Ștefan Bălan, adjunct al 
ministrului Învățămîntului și cul
turii, Radu Beligan, artist al po
porului, acad. . Mihai Beniue, pre
ședinte al Uniunii scriitorilor, acad. 
Geo Bogza, vicepreședinte al Comi
tetului național pentru apărarea 
păcii din R.P-, Romînă, Deniostene 
Botez, vicepreședinte al Societății 
pentru răspîndirea științei și cultu
rii, Constanța Crăciun, adjunct al 
ministrului învățămîntului și cultu
rii, Ion Cozma, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, Mihail Davidoglu, 
dramaturg, Lucia Demetrius, scrii
toare, Sabin Drăgoi, compozitor, 
maestru emerit al artei, Maria 
Groza, secretară a Consiliului na
țional al femeilor din R. P. Romînă, 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei. R.P. Romîne, Octav 
Livçzeanu, vicepreședinte al Institu
tului romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, Vasile Mușat, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P. Romînă, 
Nagy Istvan, scriitor, membru co
respondent al Academiei R.P. Ro-

mîrie, Nicolae Nistor, director al Ca
sei centrale de creație populară, 
Octavian Nistor, secretar al C.C. al 
U.T.M., acad. D. Panaitescu Perpesi 
șicius, .director, al Muzeului litera
turii romîne, Ion Pas, președintele 
Comitetului de radiodifuziune și te
leviziune, acad. Zaharia Stançu, din 
rectorul Teatrului Național „I.
Caragiale“, acad. Tudor Vianu, di
rector al Bibliotecii Academiei R.P. 
Romîne.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
prevede ca Academia R.P. Romîne, 
împreună cu Uniunea Scriitorilor, 
să organizeze în luna iunie o sesiune 
științifică consacrată lui I. L. Cara
giale. Se vor edita noi volume din 
operele lui Caragiale, printre care o 
ediție bibliofilă.'

în cursul acestui an se va desfă
șura cel de-al treilea Festival bienal 
de teatru „I. L. Caragiale“ al forma
țiilor artistice de amatori și se va 
organiza o săptămînă „I. L. Cara
giale“ în cadrul căreia vor fi pre
zentate spectacole de teatru și cine
matografice inspirate din opera scrii
torului.

Se va deschide o expoziție „I. D. 
Caragiale“ cu aspecte din viața și 
opera marelui clasic.

în centrele regionale și alte orașe 
se vor organiza conferințe publice 
consacj-ate lui I. L. Caragiale, iar la 
cluburi, case de cultură și cămine 
culturale, seri literare.

Va fi organizată o manifestare- 
pelerinaj la Muzeul „I. L. Cara
giale“ din Ploiești. (Agerpres).

■o o o---------

Plecarea delegației
n. P. Romîne la sesiunea 

Comisiei economice 0. N. U. 
pentru Europa

O delegație a R.P. Romîne a ple
cat sîmbătă dimineață spre Elveția 
pentru a participa la cea de-a 17-a 
sesiune a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa.

Delegația este condusă de tova
rășul Gogu Rădulescu, 
comerțului exterior.

yr itîni I

Primirea de către ministrul 
afacerilor 

ai R. P. Romîne a ministrului 
Braziliei la București

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Romîne, Cor
neliu Mănescu, a primit sîmbătă în 
audiență pe noul trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar al 
Braziliei la București, Carlos jar 
cyntho de Barros, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare

In R. P. Romînă se .desfășoară o bogată activitate 
in domeniul folosirii energiei atomice 

in scopuri pașnice
DECLARAȚIILE PROF. V. S. EMELIANOV 

nale. Colaborarea noastră urmează 
să se dezvolte și mai mult, îndeo
sebi pe linia pregătirii viitoarei 
energetici nucleare. Intr-un viitor 
apropiat se prevede elaborarea 
unui program privind colaborarea 

lor nücleari, cît și în cel al folosirii

. Impărtășindu-și impresiile culese 
în. timpul vizitei făcute la. Institutul

Turneul U.E.F.A. continuă

înainte de a părăsi țara noastră 
profesorul V. S. Emelianov, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a’ U.R.S.S., vicepreședintele

• Comitetului de Stat al Consiliului 
de. Miniștri al U.R.S.S. pentru fo
losirea energiei atomice, a făcut o noastră atît ' în domeniul reactori- 
declarație redactorului Agenției Ro- 1 
mîne de Presă „Agerpres”, Petru izotopilor radioactivi. - , ' 
TJilăcan. . T

Oaspetele sovietic a relevat roa- -:iA.__ ___ r-- _______
dele colaborării dintre Uniunea So- de fizică atomică, oaspetele sovietic 
vietică și R. P. Romînă în domeniul a spus : mi-au produs o puternică 
folosirii în scopuri pașnice a ener- impresie aparatele pentru cercetări 

. giei .nucleare. în cei 7 ani cate au nucleare și cele pentru aplicații în 
trecut de la începutul colaborării industrie care se realizează aici, 
noastre — a remarcat prof. Eme- Atelierul de electronică, produce a- 
lianov — în Romînia ș-a desfășu- parate' dintre celé mai moderne, 
rat o activitate vastă. înainte de Aceasta este deosebit de important, 
toate- aș .vrea , să menționez că a 
fosf> creat un centru de cercetări 
științifice în domeniul fizicii ato
mice despre care trebiiie să spun, 
fără exagerare, că este un centru. Un asemenea program constituie o 
pentru care multe țări vă pot in
vidia.

în al doilea rînd, în țara dv. s-a 
format un colectiv de oameni de 
știință care rezolvă cu succes multe 
probleme din acest domeniu. Țin 
să relev, cu acest prilej meritele ve
chiului meu prieten, acad. Horia 
Hulubéi, contribuția sa la efortu
rile depuse de oamenii de știință 
din Romînia. țn vederea rezolvării 
principalelor sarcini puse de folo
sirea pașnică a ’energiei atomice. 
Colectivul Institutului de fizică ato
mică rezolvă lucrări de cercetări 
științifice, avînd importanță nu nu
mai pentru dezvoltarea continuă a 
teoriei și științei în general, ci și o 
mare însemnătate practică. Oamenii descoperire a 
de’știință ronîîni, care au acumulat 
bogate cunoștințe,- rezolvă cu com
petență principalele probleme care 
stau în fața științei și tehnicii nu
cleului atomic. Dacă cu cîțiva ani 
în urmă discuțiile cu specialiștii 
romîni priveau în special organi
zarea lucrărilor de cercetare pen
tru folosirea energiei atomice, ________________ v
acum, noi discutăm- de obicei pro- păcii, depun în continuare eforturi 

..„i complexe, pentru lărgirea colaborării interna- 
dezbaterilor în ționale în domeniul folosirii ener- . 

internațio- giei atomice în scopuri pașnice.

,a spus : mi-a ti produs .o puternică

•Există numeroase noutăți la reac
torul atomic din institut. El lucrează 
pentru efectuarea de cercetări pe 9 
canale și funcționează 12 ore pe zi.

raritate. Aceasta dovedește că aici 
muncesc oameni bine pregătiți și că 
institutul are o tematică bogată și 
interesantă. Cunosc o serie de insti
tute din străinătate care au reac
toare, dar invită savanți din afară 
pentru a lucra cu ele.

în_ încheiere prof. Emelianov a 
arătat că Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Romînă, alături 
de alte țări, participă la una din 
principalele organizații care se o- 
cupă cu problemele folosirii pașnice 
a energiei nucleare — Agenția in
ternațională pentru energia ato
mică. In acest for țările 
depun eforturi pentru 
energiei atomice —- 

omenirii • 
în folosul și spre 
Toate țările lagărului 'socialist și 
numeroase țări neutre doresc dez- . 
voltarea colaborării pe această 
linie. Din păcate țările occidentale 
au încercat în fel și chip să împie
dice colaborarea. Oamenii de știin
ță de pretutindeni, cărora le sînt 
scumpe interesele științei și ale

...O trăsătură minunată a lui Le- ria împotriva hoardelor contrarevo- 
nin era- marea lui’dragoste pentru luționare interne și a intervențio- 

niștilor străini, economia națională 
a tînă’rului Stat Sovietic era puternic 
zdruncinată. Lipseau pîin-ea, sarea, 
combustibilul și aproape toate cele 
necesare vieții.

Țăranii din satul Gorki l-au invi
tat pe Vladimir Ilici să vină să dis
cute cu ei despre problemele politi-' 
ce ale țării și despre păsurile lor 
personale.

— Cu plăcere 1 le-a răspuns Vla
dimir Ilici țăranilor. Dacă mîine nu 
voi ii ocupat, voi veni spre seară, 
pe la șase.

Țăranii au hotărît să se adune 
la casa lui Vasili Șulghin. Spre sea
ră, s-au strîns peste o sută de oa
meni. Nu mai încăpea nici un cap 
de ac. Auzind că va vorbi Lenin, au 
venit și țărani de prin satele înve
cinate. Am vrut și eu să asist la a- 
dunare, așa că am căutat să ajung 
din timp în casa lui Șulghin.

Pe la orele șase, a sosit Vladimir 
Ilici însoțit de Nadejda Konstanti
novna, și adunarea a fost deschisă. 
Ilici vorbea pe îndelete, sublinia 
pasajele mai importante cu o largă 
mișcare a mîinii, sau batea ușor cu 
palma în masă.

Oamenii ascultau cuvîntul condu
cătorului lor cu respirația tăiată. 
După cite îmi amintesc, Vladimir 
Ilici a spus atunci aproximativ ur
mătoarele :

— Vom termina cu războiul și vom . 
construi o viață cum nici n-au visat 
părinții noștri. Argăția, mizeria, lip
sa de civilizație vor apune pentru 
totdeauna. Opincile, Opaițul, 
mele și alte necazuri 
vor rămîne 
Pentru 
noastră sarcină este să apărăm Pu
terea Sovietică de dușmani 1

Lenin a observat atunci 
prima oară că la Gorki nu 
mină electrică.

— Ar fi timpul, a spus 
scăpăm încă de pe acum de opaiț. 
Centrala electrică a sovhozului 
ailă în apropiere. Puteți aduce 
acolo curent electric. Pe cît îmi 
în putință, vă voi sprijini.

S-a interesat apoi dacă sînt între
bări.

S-au pus nenumărate întrebări și 
Lenin a răspuns cu .multă răbdare 
la toate. Ședința a ținut pînă noap
tea tîrziu.

Scurt timp după aceea, lumina 
electrică a pătruns în casele din 

■ Gorki.
(fragmente din cartea ' „6 ani cu 

.Lenin“ de S. K. Ghil).

cop.ii.
’.’..Pupă una. din cuvîntările ținute 

de Lenin la fabrica . „Triohgomaiă 
manuiactura“, copiii muncitorilor au 
dett o mică'serbare, cu recitări și 
cîntece revoluționare. Vladimir Ilici 
i-a ascultat cu atenție și cu plăcere. 
După serbare, a întîrziat la clubul 
fabricii, unde s-a întreținut înde
lung cu muncitoarele, răspunzînd și 
la numeroasele lor -întrebări.

Un puști, să fi avut cel mult șase- 
șapte ani, s-a apropiat de Vladimir 
Ilici cu cuvintele :

— Nene Lehln, și eu sînt bolșevic 
și comunist 1

Vladimir Ilici a izbucnit în rîs și, 
luînd copilul în brațe, a exclamat :

— Iată ce oameni minunați creș
tem noi ! Abia a învățat să umble 
și e comunist !

Deși problemele de stat nu-i dă
deau o clipă de răgaz, Vladimir 
Ilici găsea totuși timp să se inte
reseze dacă copiii din Moscova au 
fost suficient aprovizionați cu lapte 
sau legume.

Cînd sovhozul „Lesnîe polianî" de 
lîngă . Moscova a început să apro
vizioneze spitalele și creșele din 
oraș cu lapte și alimente, Vladimir 
Ilici a salutat din toată inima acea
stă măsură a organelor locale. A 
cerut să fie susținută, èxtinsâ și să 
se creeze în jurul Moscovei o rețea 
de mari gospodării de stat, care să 
dea copiilor lapte din belșug.

în special în ultimii ani de viață.

i se, acoide o atenție excesivă, iiu 
suporta temenelile. și lingușirile. Nii-i 
plăcea cînd- era preamărit, cînd i 
se spunea „marele“' și „genialul'1 
Lenin. Lă mitinguri sau la ședințe, 
cînd asistența .începea să-l prea
mărească și să-l ovaționeze, stiîmba 
ușor din nas și făcea un semn, cu 
mîha, de parcă ar.fi vrut să. înde
părteze ovațiile de peisoana lui., A 
interzis cu desăvîrșire ca la humele 
lui să se adauge vreun epitet Sau. 
titlu. 1

— Ce înseamnă asta ? îi întreru- 1

bleme dintre cele . mai 
care fac obiectul 
cele mai înalte foruri

.....•==i==r»»»;=

Astăzi, în campionatul 
de fotbal

T1EAT1R.1E 8 (ggaocaaaas) «T?adi
FILARMONICA DE STAT „GEORGE 

ENESCU" (Ateneul R.P.R.) : CONCERT 
SIMFONIC'. Dirijor Mircea Basarab. In 
program : George Enescu — Suita a Il-a. 
Mozart — Concertul pentru pian și or
chestră în do minor. Solist Gheorghe 
Halmoș. Haciaturian — Simfonia a Il-a. — 
(orele 11). MUZICA DÉ-A I----------
VEACURILOR (Beethoven) — (orele 
19,30). (Sala Palatului R.P.R.) : CONCERT 
DE MUZICĂ POPULARĂ ROMINEASCA 
dat de orchestra „Barou Lăutaru“. Diri
jor : Nicu Stănescu. Soliști : Fănică Luca, 
Angela Moldovan, Maria Lătărețu, Maria 
Cïobanu, Minodora Nemeș, Vlad Di'onlsie 
și Ion Bogza — (orele 20).

TEATRUL DE OPERA $1 BALET AL 
R. P..............- ----------- ---------- -------
NUCI
19.30) .

TEATRUL DE 
LYSISTRATA — (orele 10,30) ; ROSEMA
RIE — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) : DISCIPOLUL 
DIAVOLULUI — (orele 10) ; PIAȚA AN
CORELOR — (orele 15) ; A TREIA PA
TETICĂ — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE — (orele 10) ; VICLENIILE LUI 
SCAPIN — (orele 15) ; NĂPASTA — (ore
le 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— (orele 10) ; PYGMALION — (orele
15.30) ; DE PARTEA CEALALTA — (ore
le 19,30). (Sala Studio) : SCANDALOASA 
LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL ------
TLËE ȘI DOAMNA MOON —
10.30) ; BĂIEȚII VESELI — (orele 
orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA 
LANDRA" ; CUM VA PLACE — 
10 și orele 15) ; CAMERA FIERBINTE
— (orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : CRED IN TINE — (orele 
10) ; TACHE, IANKE ȘI KADÏR — (ore
le 15) ; COSTACHE ȘI VIAȚA INTE
RIOARA — (orele 19,30).

TEATRUL de COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (ore
le 11) ; MI SE PARE ROMANTIC — (ore
le 15,30) ; PRIETENA MEA PIX — (orele 
19 30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret — Teatrul de 
stat Petroșeni) : TRENUL REGIMENTAL 
(premieră) — (orele 17 și orele 20). (Sala 
pentru copil) : BĂIATUL DIN B.‘ NCA 
A DOUA — (orele 10) ; DOI LA ARIT
METICĂ - (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : FATA CU PISTRUI - (orele 
15) ; OAMENI Șl UMBRE - (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
VREAU SA FIU NEVASTA TA — (ore
le 20).

TEATRUL REGIONAL BUCUREȘTI : 
ÎNDRĂZNEALA -, (orele 17) ; IAȘII’N

CARNAVAL și MILLO DIRECTOR — 
(orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
UN BĂIEȚEL, O MAIMUȚA ȘI ROCHI
ȚA CU FIGURI — (orele 11) ; MINA CU. 
CINCI DEGETE — (orele 20,30). (Sala 

---------- Academiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
LÜNGUL (orele 11) ; MICUL PRINȚ — (orele 19).

------- TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TĂ
NASE“ (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
ÎN RE... HAZLIU — (orele 20).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : BALADA PATRIEI — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE ; POST-RESTANT : 
Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30-, 19; 21,15) Bucu
rești (9,15; 11,30; 13,45; 16,45; 19; 21,15). EX
PRESUL De SEARA : Republica (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), 23 
August (10; 12,15; 14,30; 16 45; 19; 21,15). MI
LIONUL ; Magheru (9,30; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), V. Alecsandri (10; 12; 14; 16; 18;
20) , I. C. Frimu (10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 
19; 21), înfrățirea între popoare (15; 16,45; 
18,45; 20,30), Flacăra (12; 15; 17; 19; 21). S-A 
1NTÎMPLAT IN ZIUA SOLSTIȚIULUI : 
Donca Simo (15,30; 18; 20,30), Luceafărul 
(10,30; 15; 17; 19; 21). DUPĂ DOI IEPURI : 
Lumina (9,45; 11,30; 13,15; 15; 16,45; 13,45;
20.30) Floreasca (12; 16; 18; 20), 16 Februa
rie (16; 18; 20), Libertății (10; 12; 14; 16,30: 
18,30; 20,30)PROFESIUNEA DOAMNEI
WARREN : Maxim Gorki (9; 11; 13; 15; 
17; 19,10; 21,15), Miorița (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21), Volga (10,30; 15; 17; 19; 21), G. 
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). PUȘTIUL : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18 30;
20.30) . Olga Bancic (15,30; 18; 20,30), M. Emi- 
nescu (11,30; 16; 18; 20) N. Bălcescu (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). FILMÉ DOCUMENTARE 
(rulează la cinematograful Timpuri Noi in 
continuare de la orele 10 pînă la orele
21) . PROGRAM SPECIAL PENTRU CO
PII : 13 Septembrie (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 14). 
PERLE NEGRE : 13 Septembrie (16,30; 
18,30; 20,30). PE RĂSPUNDEREA MEA : 
Tineretului (16; 18,15; 20,30). BĂTĂLIE IN 
MARȘ — ambele serii : 1 Mai (10,30; 15,30;
19.30) 8 Martie (16; 19,45), Alex. Sahia
(9; 12,40; ------ — ------ -------------------
Cultural
20.30) .

TELEVIZIUNE. Orele 9,00 — Emisiune 
pentru copii și tineretul școlar. 10,30 — 
EMISIUNEA PENTRU SATE. In jurul 
orei 16.45 transmisie de la stadionul „23 
August" a meciului de fotbal din cadrul 
turneului, de juniori U.E.F.A. dintre e- 
ch'ipele R.P. Romîne și Portugaliei. 19,00 
— Jurnalul televiziunii. 19,15 — OMAGIU 
LUI LENIN, montaj literar. 19,35 — Fil
mul documentar : „AMINTIRI DESPRE 
.LENIN". — o producție, a Studioului Cen
tral de filme documentare din Moscova. 
19,55 — Filmul artistic „LA ÎNCEPUTUL

SECOLULUI" — o producție a Studioului 
„Mosfilm". 21.25 — Filmul documentar : 
„TREI STRIGATE PE . BISTRIȚA“ — o 
producție a Studioului cinematografic 
„Alexandru Sahia“. 21,45 — Muzică dis
tractivă. In încheiere : Ultimele știri și 
rezultatele sportive.

RADIO, DUMINICA
• Școala și viața —, orele 
tru pentru copii — orele 
liști și formații artistice 
studio — orele 10,30 — I 
sei străine — orele 10,30 __ _ ___
misiune din sala Ateneului a concertu
lui orchestrei simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu“. Dirijor Mircea 
Basarab. în program : Suita a Il-a de 
George Enescu ; Concertul pentru pian 
și orchestră în do minor de Mozart — 
solist Gheorghe Halmoș ; Simfonia a Il-a 
de Haciaturian — orele 10,50 — II • De 
toate, pentru toți — orele 13,10 — I • Din 
cîntecele și dansurile popoarelor — ore
le 13,15 — II o Muzică ușoară interpre
tată de Rena Rolska din R. p. Polonă
— orele 14,10 — io Programe muzicale 
alcătuite de ascultători — orele 14,30 —
I o Cine știe, cîștigă — orele 14,30 — I 
o La șezătoare — orele 15,30 — I o Inter
pret! de frunte ai muzicii populare ro- 
mînești : Maria Tănase — orele 16,07 —
II o Din muzica ușoară a compozitorilor 
noștri — orele 17,25 — li o Program de 
muzică populară romînească pentru 
fruntașii recoltelor bogate — orele 18,30
— I o Sonate pentru pian de Beethoven
— orele 18,00 - II • Teatru : ..Trenul 
regimentar“ de Davurin — orele 19,30 —
I o Almanah muzical : Pianiști celebri
— orele 20 30 — II 0 Muzică de dans in
terpretată de formații romîneștl — ore
le 22,00 — II 0 Lucrări muzicale inspi
rate din viața lui Lenin — orele 22,26 —.
II 0 Muzică de cameră de Schumann — 
orele 23,10 — Ie Program de muzică de 
dans — orele 23,10 — II,
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Decernarea premiilor Lenin 
pe anul 1962 în domeniul științei, 

tehnicii, literaturii și artei

Partizani ai păcii din S.V.A. 
s-au adunat zilele trecute în 
orașul Edison, statul New Jersey, 
și au pornit un marș în apărarea 
păcii spre New York. La acest 
marș participă studenți, repre
zentanți ai intelectualității, gos
podine. In coloană pot fi văzute 
mame care împing cărucioare 
cu copii.

Marșul a fost organizat de 
uniunea diferitelor grupuri care 
se pronunță în apărarea păcii și 
care poartă denumirea „Cotitu
ra spre pace". In legătură cu 
marșul spre New York, uniunea 
organizațiilor „Cotitura spre pa
ce“ a adoptat un apel în care se 
spune : „Viitoarea existență a 
omenirii depinde de încetarea 
cursei înarmărilor. Noi conside
răm că numai dezarmarea poate 
asigura o securitate reală țării 
noastre și popoarelor din lumea 
întreagă".

Autorii apelului cer ca guver
nul american să înceteze neîn
târziat orice fel de pregătiri in 
vederea experiențelor cu arme 
nucleare în atmosferă și să facă 
o cotitură spre pace.

DUISBURG 21 (Agerpres). — Din 
inițiativa organizațiilor progresiste din 
R.F. Germană, la 21 aprilie în diferite 
regiuni ale țării au început marșurile 
de primăvară ale luptătorilor pentru 
pace.

La Duisburg, înfr-una din piețele din 
centrul orașului, s-au 
mineață mii de
vecine. Demonstranții purtau pan
carte pe care se putea citi : „Dușmanul 
cel mai odios este războiul", „Bombele 
nu rezolvă problemele internaționale“,

adunat dis-de-di- 
locuilori din orașele

„Nu vom admite să se stocheze arma 
atomică pe pămîntul german“.

Printre participanfii la marșul luptă
torilor pentru pace se află numeroși 
oaspeji din Anglia, Franja, Olanda, 
Belgia, Japonia.

Trecînd pe străzile orașului Duisburg 
participanfii la marș s-au îndreptat spre 
Essen.

în aceeași zi alte coloane de luptă
tori pentru pace au plecat din Göttin
gen, Baunscnweig și alte orașe din 
R.F. Germană spre Hamburg, Bremen și 
Hanovra. Pe traseu li se alătură mii 
de locuitori din diferite localități.

Proteste în Japonia împotriva experiențelor 
nucleare proiectate de S. U. A.

TOKIO 21 (Agerpres). — La 21 apri
lie a avui loc în orașul Miura un mi
ting la care au participat aproximativ 
1.300 de reprezentanți ai mișcării pen
tru interzicerea armei nucleare din 
prefecturile Kanagava, Sidzuoka, To
kio și din alte prefecturi. Participantă 
la miting au adoptat în unanimitate o 
rezoluție care cere guvernului State
lor Unite să renunțe la proiectatele ex-

periențe atomice. Mitingul a fost urmat 
de o demonstrație.

Mitinguri și demonstrații similare îm
potriva experiențelor 
arma nucleară au avui 
regiuni ale țării.

La ambasada S.U.A.
continuă să sosească diferite delegații 
care cer Statelor Unite să renunțe la 
efectuarea experiențelor.

americane cu 
loc și în alte

din Japonia

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS : Comitetul pentru decerna
rea premiilor Lenin a decernat pre
miile pe anul 1962 în domeniul 
științei, tehnicii, literaturii și artei.

Au fost distinși cu titlul de lau- 
reați ai premiului Lenin, eminentul 
fizician sovietic, acad. Lev Landau 
și colaboratorul său prof. Evgheni 
Lifșiț, pentru seria de lucrări în 
domeniul fizicii teoretice, matema
ticienii Lev Pontreaghin, Vladimir 
Bolteanski, Rcvaz Gamkrelidze și 
Evgheni Mișenko pentru ciclul de 
lucrări în domeniul ecuațiilor dife
rențiale.

Printre laureați se numără mate
maticianul Aleksei Pogorelov, auto
rul unei cercetări fundamentale în 
domeniul geometriei, precum și 
Boris Levitan și Vladimir Marcen- 
ko, care au realizat și au descris un 
ciclu de lucrări în domeniul unor 
probleme complicate de analiză 
spectrală.

Au fost distinși cu premiul Lenin 
geologul Aleksandr Polkanov și ra- 
diochimistul Erih Gherling, care au 
elaborat și au introdus în practica 
geologiei o nouă metodă de stabili
re a vîrstei absolute a formațiilor 
geologice. A fost distins cu premiul 
Lenin (post mortem) Nikolai Nevski, 
specialist în limbile orientale, pen
tru lucrarea „Filologia tangută".

Premiul Lenin a fost acordat unei 
serii de lucrări remarcabile în do
meniul tehnicii. Titlul de laureat a 
fost decernat lui Rotislav Alekseev, 
Nikolai Zaițev și altor specialiști 
pentru crearea de nave rapide cu 
zbaturi subacvatice pentru pasa
geri, putînd să se deplaseze cu o 
viteză de peste 100 km pe oră.

Nikolai Gomolauri, Pavel Țereteli 
împreună cu un grup de ingineri și 
proiectanți de la uzina metalurgică 
din Transcaucazia au fost distinși 
cu premiul Lenin 
zarea complexă a 
țevi „400“.

înalta- distincție a fost conferită 
lui Dmitri Azariev, Serghei Rokotean 
și altor specialiști pentru proiecta
rea și construirea liniilor de 500.000 
volți pentru transportul energiei e- 
lectrice la distanțe mari.

Electrotehnicienii ucraineni Ivan 
Cijenko, Abram Nemirovski și al
ții au fost distinși cu premiul Le
nin pentru elaborarea și introdu
cerea în industrie și în transportul 
electrificat a unoș transformatori de 
curent de mare eficacitate.

Premiul Lenin a fost conferit lui 
Aleksandr Hrușciov, Igor Bolotnikov 
și altor cîtorva specialiști pentru e- 
laborarea sistemului complex de a- 
custică și tehnică a sunetului cu care 
este utilat Palatul Congreselor de la

pentru automati- 
laminorului de

La 20 aprilie în Anglia a început marșul 
Londra. După cum s-a mai anunțat, la marș

antiatomic Aldermaston— 
participă mii de englezi 

precum și o serie de reprezentanți ai mișcării pentru pace din alte țări. 
In fotografie : un aspect din timpul marșului.

(Telefoto — Agerpres — U.P.I.)

Kremlin. Au fost distinși de aseme
nea cu premiul Lenin creatorii pro
iectului și conducătorii construcției 
acestei remarcabile opere arhitectu
rale — arhitecții Mihail Posohin, 
Gherman Lvov, Pavel Șteller și alții.

Cu premiul Lenin au fost distinse 
cîteva lucrări în domeniul construc
țiilor. Aleksandr Voljenski, Piotr 
Bojenov, Iohannes Hint și alți spe
cialiști din Moscova și Estonia au 
dovedit și au realizat primii în lu
me posibilitatea 
prefabricate din 
piese din beton 
fără ciment.

Metoda de construcție, fără che- 
soane, a temeliilor podurilor peste 
marile fluvii a fost elaborată de un 
grup de ingineri condus de Konstan
tin Silin.

Cu premiul Lenin a fost distins 
un grup de proiectanți și construc
tori — Ivan Kalinnikov, Piotr Ego
rov și alții, pentru construirea unui 
pod peste fluviul siberian Enisei în 
orașul Krasnoïarsk.

Academicianul bielorus Mihail 
Mațepuro, specialist în mașini agri
cole, a fost distins cu premiul Lenin 
pentru elaborarea și introducerea în 
producția agricolă a unei tehnologii 
de mare eficacitate" pentru valorifi
carea mecanizată a terenurilor mlăș
tinoase.

Premii Lenin au fost conferite oa
menilor de știință-medici Vladimir 
Șamov și Serghei Iudin, pentru ela
borarea metodei de colectare și fo
losire în practica medicală a sînge- 
lui de fibrinoliză.

Șase premii au fost conferite unor 
oameni de cultură. Au fost distinși 
cu titlul de laureați ai premiului 
Lenin poetul bielorus Petrus Brovka 
și poetul lituanian Eduardas Meze- 
laitis și cunoscutul poet și critic li
terar Kornei Ciukovski.

Cu premiul Lenin au fost dis
tinși pianistul Emil Ghilels, sculp
torul Lev Kervel, autorul monumen
tului lui Karl Marx ridicat la Mos
cova, și graficianul Vladimir Favor
ski.

înlocuirii pieselor 
beton armat prin 

de silicat, pregătit

Declarația primului ministru al Noii Zeelande
SYDNEY 21 (Agerpres). — TASS : 

Referindu-se la apropiatele expe
riențe cu arma nucleară deasupra 
Oceanului Pacific, Holyoake, primul 
ministru al Noii Zeelande, a decla
rat la 20 aprilie că există nu numai

pericolul căderii de precipitații. ra
dioactive ca rezultat al experiențe
lor nucleare americane, ci și pe
ricolul mult mai serios al intensifi
cării încordării internaționale.

o»o

MARI DEMONSTRAȚII LA ATENA«
agenția Associated Press — în dife
rite puncte ale capitalei au fost ră
nite peste 80 de persoane, iar alte 
aproape 250 au fost arestate.

în ciuda interdicției autorităților 
și a măsurilor excepționale, mitin
gul a putut avea loc în piața din 
centrul orașului. în fața unui număr 
de aproximativ 1.500 de persoane, 
care au putut trece prin cordoanele 
de poliție ce au izolat piața, a luat 
ciivîntul liderul „Uniunii de centru”, 
Papandreu, care a criticat cu aspri
me politica 
restabilirea

ATENA 21 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile de presă, la 
20 aprilie a avut loc la Atena un 
miting de protest împotriva politicii 
guvernului, organizat de partidul 
burghez de opoziție „Uniunea de 
centru”. Autoritățile guvernamen
tale au interzis încă dinainte acest 
miting. După cum relatau vineri di
mineață ziarele grecești, au fost con
centrate în capitală unități ale ar
matei terestre, aviației militare și 
flotei maritime militare din întrea
ga provincie Atica. Poliția și jandar
meria din Atena, Pireu și împreju
rimile lor au fost puse în stare de 
alarmă. Centrul orașului Atena, 
unde urma să aibă loc mitingul, a 
fost înconjurat de mari forțe poliție
nești. Poliția a dat publicității încă 
de vineri dimineața ordine prin care 
se interziceau adunările „de mai 
mult de trei persoane”.

Forțele de opoziție din Grecia au 
adresat populației Atenei chemarea 
de a participa la miting pentru a-și 
demonstra hotărîrea de a lupta pen
tru cauza democrației.

în după-amiaza zilei de 20 aprilie, 
mase populare au început să se a- 
dune la miting. într-o serie de punc
te din diferite cartiere ale Atenei 
au avut loc ciocniri între grupuri de 
cetățeni care încercau să ajungă la 
miting și unități de poliție.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, peste 200.000 de persoane au 
parcurs, din diferite cartiere, stră
zile Atenei, încercînd să se îndrepte 
spre Piața Sf. Gheorghe, unde era 
programat mitingul. „Măsurile ex
cepționale” și cordoanele de poliție 
au împiedicat însă accesul spre a- 
ceastă piață. Pe diferite străzi și bu
levarde ale Atenei, grupuri de cetă
țeni au demonstrat scandînd lozinci 
împotriva politicii guvernului. Uni
tăți de poliție au atacat pe demon
stranți, iar autovehicule blindate au 
parcurs în tot cursul serii, cu mare 
viteză, străzile încercînd să-i îm
prăștie pe manifestanți. Agenția 
France Presse relatează că, în ciirsul 
ciocnirilor, unitățile de poliție au 
lansat cel puțin 300 de grenade la
crimogene. în cursul unor „adevă
rate lupte de stradă, care au durat 
aproape cinci ceasuri” — relatează

= ------- -----------------------------

guvernului și a cerut 
democrației în Grecia.

PARIS 21 (Agerpres). — Vestea 
arestării căpeteniei O.A.S., ex-gene- 

: ralul Salan, ' caré a fost închis în 
cursul zilei de 20 aprilie Ta'închisoa
rea Santé din Paris, face obiectul a 
numeroase comentarii ale presei 
franceze.

Ziarul „FIGARO“, în comentariul 
său, arată că „pentru Salan și pen
tru complicii săi întru ale crimei a 
sunat ora judecății".

„L’HUMANITE“ arată că „Salan 
va trebui să primească pedeapsa pe 
care o merită pentru crimele sale. 
Aceasta este cererea întregii opinii 
publice franceze".

*’
PARIS 21 (Agerpres). — „Căpe

teniile O.A.S., Jouhaud și Salan să 
fie aspru pedepsiți !“, „Nici un fel de 
îngăduință față de acești criminali 
care au vărsat atîta sînge nevino
vat Acestea sînt cerințele opiniei 
publice franceze față de criminalii 
din O.A.S.

' La 20 aprilie, muncitorii de la Uzi
nele de automobile „Renault“ au a-

dresat președintelui Republicii Fran
ceze, De Gaulle, o petiție în care in
sistă asupra executării sentinței pro
nunțate -împotriva fostului general 
Jouhaud.

ALGER 21 (Agerpres). La 20 a- 
prilie bandele fasciste au comis pe 
teritoriul Algeriei 27 de acte tero
riste, din care 23 la Alger, în urma 
cărora 25 de persoane au fost ucise 
iar 41 rănite.

Asasinii fasciști au adresat vînză- 
torilor de ziare din Paris scrisori în 
care le „interzic", sub amenințarea 
cu moartea, să vîndă ziarele „L’Hu
manité“ și „Libération“.

*
PARIS 21 (Agerpres). — La 21 

aprilie Djamila Bupașa, cunoscuta 
eroină algeriană, a fost eliberată din 
închisoarea franceză unde fusese în
temnițată pentru participarea activă 
la lupta națională de eliberare. In 
timpul interogatoriilor ea a fost su
pusă la torturi bestiale, care însă nu, 
au ■ frînt voința de luptă a bravei ' 
patriote.

O c u
----  »aa

R I E T I R I

Cu ocazia zilei de 17 aprilie, sărbătoarea națională a Republicii 
Arabe Siria, președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a adresat președintelui Republicii Arabe Siria, dr. Nazem 
el Coudsi, felicitări din partea poporului romîn, a Consiliului de Stat 
și a sa personal, și calde urări de prosperitate, fericire și pace poporului 
sirian.

Președintele Republicii Arabe Siria, dr. Nazem el Coudsi, în numele 
poporului și guvernului sirian, și al său personal, a trimis președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, o tele
gramă de mulțumire prin care adresează urările sale cele mai' sincere 
pentru fericirea și prosperitatea poporului romîn.

★
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Rom' 

Ion Gheorghe Maurer, a adresat primului ministru al Republic: -,
Jawaharlal Nehru, o telegramă de felicitare cu prilejul celei de-.?fe:ia 
numiri în. funcția de prim-ministru al Republicii India.

Utînd primului ministru al Republicii India multă sănătate, putere 
de muncă și noi succese în activitatea îndreptată spre creșterea prospe
rității poporului indian și spre apărarea păcii, în telegramă se exprimă 
satisfacția în legătură cu dezvoltarea, în interesul ambelor popoare, a 
bunelor relații dintre cele două țări.

-------- o» o--------

Paradă milHară după aplicațiile trupelor 
ungare, romîne și sovietice

BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 
Așa cum anunță agenția M.T.I., după 
aplicațiile trupelor ungare, romîne și 
sovietice, efectuate pe teritoriul Re
publicii Populare Ungare, a avut loc 
o paradă militară. Parada a fost 
comandată de generalul-locotenent 
Karoly Csemi. La paradă au rostit 
cuvîntări comandantul suprem al 
Forțelor Armate Unite ale țărilor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, și ministrul Apărării 
al R. P. Ungare, general-colonel 
Lajos Czinege.

La paradă au asistat György Ma-
★

BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 
M.T.I. transmite : La 20 aprilie, 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, a oferit 
un dineu în cinstea comandanților 
care au participat la aplicațiile For
țelor Armate Unite ale țărilor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia. 
La dineu au luat parte mareșalul 
Uniunii Sovietice Rodion Malinov-

-------- o • o--------
Plenara C. C. al P. C. Bulgar

rosan, locțiitor al președintelui Con-i 
siliului Prezidențial al R. P. Ungare, 
Béla Biszku, locțiitor al președinte-* 
lui Consiliului de Miniștri al R; P. 
Ungare — membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U. — membri ai 
guvernului ungar, ministrul Apărării 
al U.R.S.S., mareșalul R. I. Malinov 
ski, ministrul Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, general de armată 
I.eontin Sălăjan, generali și ofițeri 
superiori ai Forțelor Armate Unite, 
Oamenii muncii din uzinele, fabricile 
și cooperativele agricole din raionul 
în care a avut loc parada au salutat 
călduros trupele.

★

ski, mareșalul Uniunii Sovietice A, 
A. Greciko, generalul de armată Le- 
ontin Sălăjan, precum și alți gene-«, 
rali și ofițeri sûperiori ai Forțelor: 
Armate Unite.

Au fost rostite toasturi de către 
Jânos Kâdâr, Rodion 
Leontin Sălăjan, Béla 
A. A. Greciko.

Dineul s-a desfășurat 
atmosferă de prietenie.

Malinovski,
Biszku și

într-o caldă

SOFIA 21 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția B.T.A., la 21 aprilie, 
la Sofia a avut loc Plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, consacrată problemelor 
muncii ideologice.

o»o

„Revoluția cubana devine
pe zi ce trece mai puternică“

Cuvîntarea lui Fidel Castro

HAVANA 21 (Agerpres). — Luînd 
’ cuvîntul la reuniunea festivă con
sacrată victoriei poporului Cubei a- 
supra intervenționiștilor, Fidel Cas
tro, prim-ministru al Cubei și prim- 
secretar al Organizațiilor Revoluțio
nare Integrate, a subliniat că orga
nizatorii agresiunii armate și-au dat 
seama perfect că poporul cuban nu 
va sprijini pe contrarevoluționari — 
mercenari ai imperialismului. Toc
mai de aceea au elaborat planul de 
debarcare a mercenarilor într-un 
punct greu accesibil din Cuba unde 
era mai ușor să se creeze și să se 
consolideze un cap de pod. Ulterior, 
aici urma să se organizeze un gu
vern contrarevoluționar provizoriu

care primind un sprijin multilate
ral din afară să pornească războiul 
împotriva poporului cuban.

Imperialiștii însă s-au înșelat a- 
marnic, a subliniat primul ministru 
al Cubei. Principala lor greșeală a 
constat în aceea că ei nu au fost 
capabili să aprecieze curajul și 
forța poporului nostru, a revolu
ției noastre.

Revoluția cubană, a spus Castro, 
devine pe zi ce trece mai puternică. 
Ea se dezvoltă și se consolidează în 
toate direcțiile. Țara noastră are 
un viitor strălucit deoarece dispu
nem de tot ce este necesar pentru 
asigurarea acestui viitor.

■OtO-------------

Situația din Argentina
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 

Agențiile de presă relatează despre 
agravarea crizei politice din Argen
tina în urma disensiunilor care s-au 
produs în rîndurile conducătorilor 
armatei. Generalul Poggi, coman
dantul șef al armatei, a exercitat' 
presiuni puternice asupra președin
telui Guido amenințîndu-1 cu demi
terea pentru a-lsili să decreteze a- 
nularea alegerilor din 18 martie și 
punerea în ilegalitate a partidelor 
peronist și comunist, întrucît Parla
mentul nu se arăta dispus să sanc
ționeze o asemenea acțiune. O parte 
a armatei în frunte cu generalul 
Caro, comandantul celui mai mare 
centru militar argentinian, Campo 
de Mayo, a luat poziție în sprijinul 
președintelui. Bizuindu-se pe acest 
sprijin, Guido a anunțat înlocuirea 
generalului Poggi prin generalul 
Rauch, dar Poggi a refuzat să ac
cepte această hotărîre. în această

MOSCOVA. în dimineața zilei de 
21 aprilie, delegația Comitetului 
Central al U.T.M. condusă de tova
rășul Virgil Trofin, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M., care a participat la 
lucrările celui de-al XIV-lea Congres 
al Comsomolului, a depus o coroană 
de flori la Mausoleul V. I. Lenin.

NEW YORK. Editura „Twayne 
Publishers“ din New York a pu
blicat recent în limba engleză două 
volume de Mihail Sadoveanu: „Po
vestiri la gura sobei“ și „Povestiri 
de război“. Acestea sînt primele 0- 
pere ale lui Mihail Sadoveanu pu
blicate în S.U.A. în prezentarea lor 
se arată că aceste două volume vor 
fi urmate și de alte traduceri din 
literatura romînă.

VARȘOVIA. După cum 
agenția P.A.P., la 20 aprilie 
loc la Varșovia o ședință festivă 
consacrată aniversării a 17 
la semnarea Tratatului de prietenie, 
asistență mutuală Și colaborare post
belică încheiat între U.R.S.S. și Po
lonia. Raportul la ședință a fost 
prezentat de S. Jedrychowski, mem
bru în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P. La ședință a luat, de ase
menea, cuvîntul A. B'. Aristov, am
basadorul U.R.S.S. în R. P. Polonă, 

între N. S. Hrușciov, L. Brejnev 
și W. Gomulka, A. Zavadzki și J. Cy- 
rankiewicz a^ avut loc un schimb 
de telegrame de felicitări.

———————— . l.............
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anunță 
a avut

ani de

WASHINGTON Agenția americană 
U.P.I. relatează că Statele Unite au 
hotărît să permită vaselor militare 
olandeze care efectuează transpor
turi de trupe spre Irianul de Vest 
să treacă prin canalul Panama.

Această hotărîre a S.U.A., luată ca 
urmare a cererii exprese adresate 
guvernului american de către 
Olanda, dezvăluie adevăratul carac
ter al pretinsei neutralități afirmate 
de Statele Unite în conflictul dintre 
Olanda și Indonezia, în legătură cu 
realipirea Irianului de Vest la acea
sta din urmă.

MOSCOVA. Un grup de fermieri 
americani din Georgia care au vi
zitat Uniunea Sovietică au fost pri
miți în preajma plecării lor din Mos
cova de către Dmitri Poleanski, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R. Dmitri Poleanski a trans
mis fermierilor americani un salut și 
bune urări din partea lui N. S. 
Hrușciov, șeful guvernului sovietic.

FRAGA. După cum transmite a- 
genția CETERA între 17 și 20 apri
lie, Colegiul tribunalului suprem 
militar al R. S. Cehoslovace a ju
decat procesul lui Rudolf Barak.

Procurorul militar general l-a 
acuzat pe R. Barak de faptul că 
fiind ministru de interne el a dela
pidat, îndeosebi în perioada I960— 
1961, fonduri de stat în valută străi

nă, însușindu-și de asemenea mari 
sume în coroane cehoslovace. Prin 
activitatea sa criminală, Rudolf Ba
rak' a subminat activitatea normală 
a Ministerului de Interne în unele 
sectoare și a primejduit în mod se
rios securitatea și economia țării.

Tribunalul suprem militar l-a 
condamnat pe R. Barak la 15 ani 
închisoare. Complicii săi ' au fost, 
condamnați : V. Enis la 10 ani închi
soare, J. Ondracek la 3 ani închi
soare, J. Soucek la 10 luni închi
soare cu suspendarea condiționată 
a pedepsei pe termen de trei ani.

PARIS. La 20 aprilie, din cauza 
grevelor feroviarilor, în întreaga regiu
ne de sud-vesf a țării circulația pe 
căile ferate s-a oprit sau a fost puter
nic dezorganizată, 
n-au sosit la Paris, 
cu mare întîrziere.

Numeroase trenuri 
iar altele au sosit

------ O»O I

Pregătiri pentru conferința 
tineretului african

BAGDAD. Guvernul irakian a 
organizat un concurs de proiecte 
pentru modernizarea capitalei cu 
participarea unor arhitecți din di
ferite țări ale lumii. Orașul Bagdad 
își ■ sărbătorește în acest an cel 
de-al 12-lea centenar. El a fost 
creat în anul 762 al erei noastre de 
către califul Abbassid El Mansur 
care i-a dat numele de „orașul 
păcii”, . x.

-VhAr-- . , U.• y*l,
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CONAKRY 21 (Agerpres). 
prezentanți ai comitetului de 
tire a Conferinței tineretului 
au declarat reprezentanților 
că delegați din 45 de țări indepen
dente sau teritorii aflate încă sub 
dominația colonială din Africa vor. 
lua parte la conferința care urmea
ză să înceapă la 26 aprilie. Au fost 
trimise invitații tuturor organizații
lor de tineret din Africa, precum și 
unor organizații internaționale de 
tineret, ca Federația Mondială a Ti
neretului Democrat. Conferința va a- 
dopta statutul Asociației pan-africa- 
ne a tineretului și va alege con
ducerea asociației. Totodată, confe
rința va lua în discuție problema 
luptei împotriva colonialismului și a 
rolului tineretului în lupta pentru in
dependență și în construcția econo
mică.

— Re- 
pregă- 
african 
presei

situație, Rauch a ordonat trupelor 
sale din provincie să înainteze spre 
capitală unde Poggi este însă spri
jinit de puternice unități de infan
terie și jandarmerie. O telegramă a 
agenției France Presse anunță că, în 
ultimul moment, s-a ajuns la un „ar
mistițiu“ între cele două fracțiuni 
rivale din rîndurile comandanților 
militari. Coloana trupelor lui Rauch 
s-a oprit în împrejurimile capitalei, 
așteptînd hotărîrea pe care o va lua 
o reuniune a generalilor celor două 
fracțiuni cu participarea președinte
lui Guido.

După cum se arată într-o relatare 
a agenției France Presse în legă
tură cu evenimentele din Argentina, 
divergențele din rîndurile militari
lor au un caracter „pur formal“, căci 
ambele fracțiuni sînt de acord asu
pra anulării alegerilor din 18 mar
tie, a punerii sub controlul guver
nului a tuturor provinciilor unde au 
fost aleși guvernatori peroniști și a- 
supra punerii în afara legii a aces
tora și a comuniștilor. Unii vor însă 
menținerea președintelui Guido în
conjurat de miniștri aleși de forțele 
armate dintre oamenii „siguri“, în 
timp ce adepții „liniei dure“, prin
tre care generalul Poggi, consideră 
că „experiența“ Guido nu este via
bilă și doresc înlocuirea lui printr-o 
juntă militară.

La lucrările plenarei au participat 
conducători de partid, de stat, ai or
ganizațiilor sindicale și de tineret, 
conducătorii unor instituții ideologi
ce și uniuni de creație, oameni de 
știință și artă.

Mitko ■ Grigorov, membru în Bi
roul Politic, secretar al C.C. al P.C.B., 1 
a prezentat raportul despre situația 
și sarcinile pe frontul ideologic.

Plenara a adoptat o hotărîre co
respunzătoare.-- o#o--  

încheierea vizitei 
lui A. A. Gromîko 

în R. P. F. Iugoslavia
MOSCOVA 21 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția TASS, în 
conformitate cu acordul intervenit 
între guvernele R.P.F. Iugoslavia și 
U.R.S.S., A A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U:R.S.S., a fă
cut între 16 și 21 aprilie o vizită 
oficială de răspuns în Iugoslavia. 
După cum se știe, K. Popovici, se
cretar de Stat pentru Afacerile Ex
terne al R.P.F. Iugoslavia, a vizitat 
U.R.S.S. în iulie anul trecut în ca
drul unei vizite oficiale.

A. A. Gromîko a fost primit de 
Iosip Broz Tito, președintele R.P.F. 
Iugoslavia, și de E. Kardelj, vice
președinte al Vecei Executive Fe
derative, și a avut întrevederi cu 
K. Popovici, secretarul de Stat pen
tru Afacerile Externe al R.P.F. Iu
goslavia.

K. Popovici 
făcut într-un 
sinceritate un 
tor de păreri 
probleme internaționale și asupra 
problemelor privind relațiile dintre 
cele două țări.

în timpul examinării situației in
ternaționale s-a confirmat identita
tea sau apropierea punctelor de ve
dere asupra principalelor probleme 
internaționale. A fost confirmată a: 
asemenea convingerea ambelorpătF 
că politica consecventă a coexisten
ței și rezolvarea problemelor inter
naționale pe calea tratativelor cons
tituie calea cea mai sigură spre slă
birea și înlăturarea încordării inter
naționale și spre consolidarea păcii 
în întreaga lume.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că vizitele reciproce ale 
miniștrilor au fost utile și rodnice, 
că relațiile dintre U.R.S.S. și R.P.F. 
Iugoslavia au continuat să se dez
volte cu succes după vizita lui K. 
Popovici în U.R.S.S., că rezultatele 
la care s-a ajuns fac posibilă dez
voltarea continuă a colaborării din
tre cele două state în domeniile po
litic, economic, cultural, etc. Cele 
două părți au constatat că pentru 
această dezvoltare rodnică există po
sibilități obiective favorabile, precum 
și un interes și o dorință reciproc' '

și A. A. Gromîko au 
spirit de prietenie și 
schimb atotcuprinză- 
asupra principalelor
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Demonstrație de protest împo
triva discriminării rasiale organi
zată de actori negri pe străzile 
New Yorkulul.


