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In interiorul ziarului :
® La G.A.C. Ghimbav indici 

inalți Ia suta de hectare în pro
ducția de lapte și came (pag. 
2-a).

® Postul de corespondenți vo
luntari are cuvîntul: Propaganda 
tehnică în uzina noastră (pag. 
2-a).

© Carnet cultural (pag. 2-a).
® Sport (pag. 3-a).
* Răsfoind presa străină: Sa- 

lan în spatele gratiilor (pag. 3-a).Luni 23 àpri!ie 1962. 4 PAGEN! — 20 BANIAnul XXXI Hr. 5507

Numeroase gospodării colective au terminat însămînțările

Pentru îmbunătățirea calității produselor
TURDA (coresp. „Scînteii"). — Sîmbătă după-a- 

miază a avut loc în sala cinematografului din Cîm- 
pia Turzii o consfătuire la care au participat in
gineri și tehnicieni, cadre de conducere și muncitori 
fruntași de la Uzinele „Industria Sîrmei“. S-au dez
bătut o serie de probleme privind îmbunătățirea ca
lității produselor. Cu acest prilej s-au ținut referatele: 
„Stadiul actual al stabilirii tehnologiei de fabricație a 
sîrmelor de beton precomprimat", „Laminarea oțelu
rilor inoxidabile", „Electrozi de sudură pentru oțeluri 
aliate" și altele.

în întreaga țară se desfășoară pe un front larg semă
natul porumbului. Muncind cu hărnicie din zori și pînă seara tîr- 
ziu, organizîndu-și munca în așa fel îneît să folosească din plin toate 
tractoarele, mașinile și atelajele, mecanizatorii și colectiviștii, lucră
torii din gospodăriile de stat au semănat cu porumb mari suprafețe 
de teren. în multe locuri semănatul s-a și terminat.

Pentru a afla cum se desfășoară semănatul porumbului, ce me
tode folosesc gospodăriile fruntașe în scopul încheierii cît mai grab
nice a acestei lucrări de care depinde în mare măsură obținerea de 
recolte bogate de porumb, redacția ziarului nostru a trimis'pe cores
pondenții săi în cîteva: raioane din regiunile Banat, București, Do
brogea, Oltenia și Maramureș. Iată ce ne-au transmis corespondenții 
noștri cu acest prilej.

Mari suprafețe semănate
Pe ogoarele raionului Fetești, re

giunea București, se lucrează de 
zor, cu toate forțele, la semănatul 
porumbului. Zilnic se seamănă cu 
porumb circa 3.000 de ha. Pînă 
ieri seară au și fost însămînțate 
16.880 hectare. Gospodăriile colec
tive din comunele Șocariciu, Vlașca 
și Stelnica au terminat semăna
tul porumbului. In două-trei zile, 
în raion va fi terminat semănatul. 
Cum se obțin asemenea rezultate ? 
Iată ce ne-a declarat tov. Ion Tu
dor, președintele gospodăriei co
lective din Jegălia :

„In această primăvară am avut 
de semănat cu porumb pentru 
boabe 710 ha și cu porumb pentru si
loz 160 de ha. Ca să terminăm repede 
această lucrare, noaptea se mun
cește la pregătirea terenului, iar 
ziua, cu toate forțele, la semănat. 
Lucrăm cu zece semănători. Asi
gurăm tractoriștilor tot ce le tre
buie ca să poată folosi din plin 
mașinile. Sacii cu sămînță sînt că- 
rați din vreme la capul tarlale
lor și așezați din loc în loc, ast-

fel ca să nu se mai piardă timp 
la alimentarea semănătorilor; oa
menii care deservesc mașinile știu 
bine ce au de fă.cut. Tractoriștii 
Dumitru Bodeanu, Ion Stan, Va
sile Bodeanu, Nicolae Martin, Ion 
Chiru și alții realizează zilnic la 
semănat cîte 22 de ha. Ca să asi
gurăm calitatea semănatului, cei 
mai buni colectiviști lucrează pe 
cîte o semănătoare. Acum semă
natul se apropie de sfîrșit. Pentru 
luni ne-au mai rămas de însămîn
țat 50 ha.

Și în celelalte raioane din re
giunea București se lucrează in
tens la semănatul porumbului. 
Fruntașe sînt și raioanele Zim- 
nicea, Slobozia și Călărași. Nu
meroase unități agricole de aici, 
printre care gospodăriile colective 
din comunele Cervenia, Conțești, 
Bujoru, Năsturelu, Fîntînele, Smîr- 
dioasa și Păuleasca, raionul Zim- 
nicea, au și terminat semănatul.

în întreaga regiune, pînă ieri 
seara se semănaseră cu porumb 
226.000 ha.

Infr-o singură zi 40.000 ha
în întreaga regiune Oltenia, pînă 

la 21 aprilie (inclusiv), au fost se
mănate cu porumb 130.790 hecta
re. Numai în ziua de 21 aprilie 
au fost semănate aproape 40.000 
hectare. Raionul Segarcea conti
nuă să fie fruntaș. Aici, folosin- 
du-se din plin capacitatea de lu
cru a tractoarelor, mașinilor agri
cole și atelajelor, precum și timpul 
prielnic, lucrările agricole se des
fășoară într-un ritm susținut. Pînă 
în seara zilei de 21 aprilie pe cu
prinsul raionului au fost semănate

gospodăria colectivă din Peretu, ra- 
Roșiorii de Vede, semănatul porum- 
se desfășoară din plin. în fotogra-

La 
ionul 
bului 
tie : președintele gospodăriei, Șteian Cio- 
cîiteanu, șl brigadierul de cîmp, Ion Mi- 
rea, controlează calitatea semănatului.

Prezentare de modele de confecții 
și tricotaje

Pentru semestrul II al 
anului în curs, fabrica de 
confecții și tricotaje Bucu
rești a pregătit un mare 
număr de modele noi de 
îmbrăcăminte pentru co
pii, femei și bărbați. Mul
te din ele au fost prezen
tate ieri, în cadrul între
prinderii, unor vînzători 
de la magazinele de con

fecții din Capitală și re
prezentanți ai întreprinde
rilor comerciale cu ridica
ta din regiunile Argeș’, 
Brașov și altele. Aceasta 
cu scopul de a se da po
sibilitate comerțului să 
încheie din timp contracte 
cu fabrica pentru produ
sele care corespund gustu
lui și exigenței cumpără
torilor.

DE PESTE HOTARE
Adunarea festivă de la Moscova 

consacrată aniversării nașterii 
lui V. I. Lenin

Ieri a avut loc la Moscova o adunare festivă a or
ganizațiilor de partid, sovietice și obștești din Mos
cova, consacrată celei de-a 92-a aniversări a nașterii 
lui V. I. Lenin.

Adunarea a fost deschisă de N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

Raportul cu privire la aniversarea a 92 de ani de la 
nașterea lui Lenin a fost prezentat de Leonid Ilicov, 
secretar al Comitetului Central al P.C.U.S. (Darea de 
seamă în pag. 4-a).

54 la sută din terenurile destinate 
culturii porumbului.

Rezultate bune s-au obținui și 
în raionul Calafat unde semănatul 
acestei culturi s-a executat pe mai 
mult de 50 la sută din suprafața 
prevăzută.

Numeroase gospodării colective 
printre care Grecești, Horezu-Poe- 
nari, Goicea Mică și Goicea Mare, 
raionul Segarcea, Smîrdan și Vii- 
șoara, raionul Calafat, „Drum Nou" 
— Corabia, Stăvaru și Urzica, ra
ionul Corabia, etc. au terminat se
mănatul porumbului.

Folosesc din plin mașinile și atelajele
Buna organizare a muncii pentru 

a se folosi din plin tractoarele și 
mașinile agricole precum și atela
jele constituie una din preocupă
rile cele mai importante ale mecani
zatorilor și colectiviștilor bănățeni. 
Că așa stau lucrurile o dovedește 
faptul că în ultimele zile în raionul 
Arad, bunăoară, viteza de lucru, 
calculată potrivit capacității mijloace
lor existente, a fost depășită. în nu
meroase unități agricole se obțin 
succese însemnate la semănat.

La gospodăriile colective „Victo
ria“ și „Mureșul“ din comuna Nădlac, 
raionul Arad, s-a terminat semănatul 
porumbului pe cele 2.234 ha prevă
zute în plan. Cum au reușit colecti
viștii de aici să semene o suprafață 
atît de mare în numai cîfeva zile ?

— Tot „secretul“ — spun colecti
viștii de la G.A.C. „Mureșul“ — este 
că ne-am organizat bine munca, am 

I' lucrat la semănat cu toate forțele. 
Noaptea, 9 tractoare lucrau în schim-

terenului, iar
S.M.T.-ului și 

noastre 
semănat.

cu

bul II la pregătirea 
ziua, 9 semănători ale 
35 de semănători ale 
tracțiune animală — la

Astfel au reușit colectiviștii să se
mene zilnic cîte 200 de hectare cu 
porumb.

Lucrînd la fel de bine, colectiviștii 
din Safu Mare 
nat semănatul 
700 de ha.

într-un ritm 
semănat și în gospodăria de stat din 
Semlac. Folosind bine cele 42 de 
tractoare, organizînd schimbul doi pe 
10 tractoare pentru a putea face mai 
repede pregătirea terenului, meca
nizatorii de aici au semănat peste 
600 de ha din cele 1000 planificate 
cu porumb. Asemenea realizări ob
țin și alte gospodării. Pe întregul 
raion s-au și semănat pînă duminică 
seara aproape 20.000 de ha cu po
rumb.

și Sînmarfin au termi- 
porumbului pe cele

viu se lucrează la

MH de tineri bueure&tteni
în vizită In Doftana

Gara de Nord, 
mineața. Grupuri 
de tineri se îndreaptă spre nistă",
peroanele unde se află trenu
rile speciale.

In preajma aniversării a 40 
de ani de la înființarea Uniu
nii Tineretului Comunist și Zi
lei Tineretului, Comitetul o- 
rășenesc U.T.M. București a 
organizat duminică vizitarea 
Êaftanei.

■ 'Inul după altul, trenurile 
p' eacă spre Valea Prahovei ; 
'. ele sînt peste 8.500 de li
beri ,bucureșteni — munci
tori, studenți, elevi. Cunoștin
țele se leagă repede.

— Unde lucrați ?
— Sîntem tipografi.
— Iar noi, elevi la școala 

profesională a Filaturii romîne 
de bumbac.

— Vedeți blocurile astea 
de pe Calea Griviței ? La ele 
muncim noi, spune un fînăr, a- 
rătînd spre clădirile „la roșu 
care se înalță de-a lungul bă- 
trînei Căi a Griviței. Tinerii 
povestesc despre locurile lor 
de muncă, despre viața și 
preocupările lor...

lată-ne ajunși la Doftana. 
Tinerii pășesc cu emoție în 
curtea fostei închisori — 
„Basfilia romînească", cum o 
denumise poporul — astăzi 
muzeu. In anii de neagră ile
galitate, comuniștii, în ciuda 
cruntei terori, au găsit mijloa
cele pentru a transforma a- 
ceastă temniță înfr-o pu
ternică unitate de luptă și

ora 6 di- de călire a cadrelor, într-o a- 
compacte devărată „universitate comu- 

unde s-au format 
luptători de frunte ai clasei 
muncitoare, ai poporului ro- 
mîn.

în sala documentelor, ti
nerii 
mare 
teriale, literatură politică și i- i 
deologică folosite de comu
niștii din închisoare, tablouri 
și sculpturi înfățișînd aspecte 
din viața și lupta deținufilor 
politici, ordine de tortură, hai
nele rupte și saboții de lemn, 
mari și grei, pe care-i purtau 
deținuții... La mormintele co
muniștilor și luptătorilor anti
fasciști căzufi în lupta pentru 
libertatea și fericirea poporu
lui, tinerii se opresc, se des
coperă, cinstind memoria lor. ' 
Ei împodobesc marmurile fu
nerare cu flori de primăvară.

în cartea de impresii vizi
tatorii aștern cuvinte izvorite 
din inimă : „Astăzi am cu
noscut o pagină glorioasă din 
istoria de luptă a clasei mun
citoare. Nu vom uita nicio
dată abnegația și jertfele co
muniștilor în lupta pentru eli
berarea poporului nostru. Da
torită luptei lor, 
parte de o viață fericită și 
luminoasă. Vom 
preget pentru a deveni cons
tructori de nădejde ai socia
lismului" — au scris studenții 
din grupa 102 de la faculta
tea de chimie.

ION PLEAVĂ

cercetează cu cea mai 
atenție diferite ma-

noi avem

învăța fără

La muncă patriotică
BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 

Ieri la Baia Mare a fost o zi însorită 
de primăvară. Din primele ore ale di
mineții mii de cetățeni, îndeosebi ti
neri, au participat la diferite acțiuni de 
muncă patriotică. în parcul orașului, 
precum și în noile cartiere s-a lucrat 
la plantări de pomi și arbuști orna
mentali, s-au amenajat ronduri de flori, 
în cîteva ceasuri peste 300 de elevi 
au dat noului bulevard al orașului, 
„Vasile Alecsandri“ un aspect curat, 
îngrijit. Cefăfenii din cartierele Gării, 
Progresului și Valea Roșie, antrenați 
de deputății lor, au participat la lu-

Premiera pleséf 
„Costache ți viața 

inferioară“

Ieri seară a avut 
loc în sala Studio 
a Teatrului „Lucia. 
Sturdza - Bulandra” 
premiera noii piese 
romînești „Costache 
și viața interioară’* 
de Paul Everac. în 
rolurile principale,«' 
Octavian Cotescu. 
Mihai Mereuță, Mir
cea Albulescu, Lucia 
Mara, Dan Damian.

Direcția de scenă i 
Ion Olteanu, artisrt! 
emerit.

crări de moderni
zare a unor străzi. 
Peste 400 de tineri 
din întreprinderile 
orașului au lucrat 
ieri dimineață la 
amenajarea drumu
lui spre cabana tu
ristică de la Lacul 
Bodii.

De pe cres
tele munților, 
Intr-un parc 
bucureștean... 

Bradul semeț 
este plantat cu 
ajutorul maca
ralei.

Descoperiri arheologice
Recent, cercetători de Ia Muzeul 

de istorie a orașului București, în 
colaborare cu specialiști ai Institu
tului de arheologie al Academiei 
R. P. Romîne, au executat o serie 
de săpături în Piața de ilori — pe 
terenul vechii Curți Domnești — din 
Capitală. Cu acest prilej au fost 
scoase la iveală urme ale unor vechi 
așezări din secolele VI—VII din era 
noastră, precum și din secolele X 
și XI. S-a mai dat peste bordee da
tină din secolul XV și urme de cons
trucții din zid, pavaje etc. datină 
din epoca feudală (secolele XVII- 
XVIII), Descoperirile făcute furni
zează o serie de date interesante 
despre trecutul istoric al patriei 
noastre. Cercetările arheologice din 
Piața de flori continuă.

IOAN VREJU 
coresp. voluntar

Rezultatele bunei organizări
Nici într-un an nu s-a lucrat în 

Dobrogea într-un ritm atît de in
tens și nu s-a acordat atîta aten
ție calității lucrărilor de însămîn- 
țare a porumbului ca în această pri
măvară. în aceste zile, președinții 
gospodăriilor colective, conducerile 
S.M.T. și G.A.S., activiști de partid 
și ai sfaturilor populare, inginerii și 
tehnicienii agronomi pot fi gă
siți din zori și pînă înoptează pe 
cîmp, între mecanizatori și colecti
viști, acolo unde se hotărăște soarta 
recoltei de porumb din acest an. 
Și rezultatele se văd. Zilnic se în
sămânțează cu porumb suprafețe 
întinse. Pînă în prezent, fruntași 
pe regiune sînt colectiviștii și me
canizatorii din raioanele Negru 
Vodă, Tulcea și Medgidia. în ra
ionul Negru Vodă, 
s-au semănat cu 
15.000 ha; din cele 
prevăzute în plan 
Tulcea și Medgidia,

■ colective și de stat au semănat cu 
porumb peste 60 la sută din su
prafețele planificate. Gospodăria 
colectivă din comuna General Scă-

de exemplu, 
porumb circa 

25.412 hectare 
în raioanele 

gospodăriile

Duminică

în fața unuia din
tre trenurile caro 
au plecat la Dof
tana, un grup de 
tineri muncitori de 
la întreprinderea 
de construcții nr. 
4
o

au ținut să 
fotografie.

(Foto ■ M.

iacă

rișoreanu, raionul Negru Vodă, a 
terminat semănatul porumbului.

„Tractoriștii noștri au făcut în 4 
zile 4105 ha din cele 6270 ha ce 
le-au revenit de însămînțat — a 
spus corespondentului nostru di
rectorul S.M.T.-ului Topraisar. O 
mare însemnătate în obținerea a- 
cestor rezultate are folosirea cu 
maximum de randament a fiecă
rei mașini, asigurarea bunei lor 
funcționări. Organizarea schimbu
lui doi pe aproape jumătate din 
numărul tractoarelor, întreținerea 
în bune condiții a fiecărei mașini, 
începerea lucrului dimineața de
vreme și terminarea lui seara tîr- 
ziu, buna folosire a atelierului 
mobil în vederea înlăturării ope
rative a defecțiunilor ce se ivesc, 
sînt probleme de mare însemnă
tate care stau în permanență în 
atenția noastră. La toate acestea 
trebuie adăugat și faptul că gos
podăriile colective creează toate 
condițiile mecanizatorilor pentru 
ca ei să-și desfășoare munca în 
cele mai bune condiții : le asigură 
zilnic hrana la cîmp, oamenii cei 

' mai pricepuți care să lucreze pe se
mănători etc“.

Ieri pe ogoarele raionului Șom- 
cuțaa Mare s-a continuat cu toate 
forțele 
Cele 
ves-c 
satele 
lucrat 
serat la semănat. Colectiviștii 
folosit și atelajele proprii. In felul 
acesta într-o singură zi s-au în- 
sămînțat peste 80 de ha. Colecti
viștii din Satulung sînt hotărîți să 
termine 'Campania însămînțărilor 
de primăvară în cîteva zile.

Ieri seară președinții gospodă
riilor colective din Fînteușu Mic

semănatul
12 tractoare 
gospodăriile 

comunei
din zori' și pînă ce s-a

porumbului, 
care 

colective 
Satulung

deser- 
din 
au 
în- 
au

ETSBCBZ

pe ogoare
și Valea Chioarului au raportat 
comitetului executiv al sfatului 
popular raional terminarea însă
mînțărilor. Lucrînd în schimburi 
prelungite mecanizatorii din bri
găzile de tractoare care deser
vesc gospodăriile colective din 
Mireșu Mare, Valea Vinului și 
Făicașa au însămînțat ieri cu 
porumb peste 200 de ha.

Succese însemnate au obținut 
și celelalte gospodării colective 
din raion. Ieri, pe ogoarele raio
nului Șomcuta Mare s-au însă
mînțat cu porumb peste 1400 ha.

Țesături de calitate superioară
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Textiliștii de la fabrica de postav 
din Azuga au obținut rezultate în
semnate în îmbunătățirea calității 
produselor. In atelierul de modele al 
fabricii au fost create în ultimul 
timp 4 articole noi în 26 culori și 
desene.

Pentru a se evita ca pe poarta fa
bricii să iasă țesături necorespunză
toare, a fost întărit controlul tehnic 
de calitate. Laboratorul serviciului

C.T.C. a fost dotat cu o serie de a- 
parate noi. Aici se execută zilnic 
probe pentru determinarea rezisten
ței stofelor la umezeală, frecare și 
călcat, iar la țesătorie se face ana
liza periodică a greutății țesăturilor 
crude și un control preventiv la fie
care război pentru verificarea desi
mii în bătătură.

Ca urmare a acestor măsuri, ca
litatea țesăturilor din lînă livrate de 
fabrică s-a îmbunătățit simțitor.

Cioc)

PREȘEDINTELE ARGEN
TINEI s-a întîlnit în 
după-amfaza zilei de 21 
aprilie cu reprezentanții 
forțelor armate. După în- 
tîlnire s-a anunțat că ge
neralul Enrique Rauch a 
fost destituit din postul 
de secretar de stat pentru 
armată și în locul său a 
fost numit generalul Jüan 
Bautista Losa.

LA MILAZZO, lîngă Mes
sina (Sicilia) poliția a a- 
tacat pe muncitorii gre
viști de la rafinăria de pe
trol „Mediterranean care 
s-au adunat la un miting. 
Aproximativ 30 de munci
tori au fost răniți. Un nu
măr de 1.200 de muncitori 
de la această rafinărie se 
află în grevă de trei zile, 
în sprijinul: revendicării lor 
cu privire la majorarea 
salariilor.

ÎN ORAȘUL GUINEEZ 
KANKAN a avut loc o în- 
tîlnire a reprezentanților 
Republicilor Guineea și 
Mali, la care au partici
pat membri ai Biroului Po
litic al Partidului Demo
crat din Guineea, în frun
te cu Seku Ture, membri 
ai Biroului Politic al Par
tidului Uniunea Sudaneză, 
în frunte cu Modibo Keita,- 
membri ai guvernelor ce

lor două țări, reprezen
tanți al sindicatelor, orga
nizațiilor de iemei și de 
tineret. Scopul întîlnirli a 
fost de a discuta în co
mun „toate problemele in
ternaționale și naționale 
pentru coordonarea acti
vității celor două state, a 
partidelor lor, a sindica
telor și celorlalte organi
zații democratice“.

DIN MOTIVE TEHNICE, 
la 21 aprilie a fost amî- 
nată pentru a cincea oară 
lansarea noii rachete cos
mice americane „Centaur" 
Corespondentul agenției 
Associated Press transmi
te de la Cape Canaveral 
că în ultima clipă au 
fost descoperite defecțiuni. 
Noua dată a lansării.nu a 
fost fixată.

LA 21 APRILIE bilanțul 
activității teroriste crimi
nale, desfășurate de ul- 
tracolonialiștii din Algeria 
a fost de 31 de morți și 
26 de răniți. După aresta
rea lui Salan, fostul ge
neral Gardy a devenit că
petenia fasciștilor. Acest 
fapt a fost anunțat uîm- 
bătă seara de către 
O.A.S., în cursul unei noi 
emisiuni pirat la postul de 
televiziune Oran.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Printre cimentiștii de la Medgidia
„Să trimitem 

șantierelor de 
construcjii canti
tăți sporite de ci
ment de bună ca
litate". Aceasta 
este lozinca sub 
care muncitorii 
și tehnicienii de 
la fabrica de

ciment din Medgidia desfășoară întrece
rea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai. 
Zi de zi ei obțin noi succese în pro
ducție.

Inginerul Constantin Savidis, directo
rul fabricii, ne vorbește pe scurt despre 
realizările obținute de cimentișfi de la 
începutul anului: „10553 tone ciment și 
5410 tone klinker peste plan, de bună 
calitate. Prin aplicarea unor măsuri teh- 
nice-organizaforice, s-au realizat econo
mii suplimentare la prețul de cost în va
loare de 372.000 de lei".

...Vizităm secțiile fabricii. La morile de 
ciment îl întîlnim pe Gheorghe Sasu, 
șeful brigăzii a doua de morari, brigadă 
fruntașă pe fabrică. „Cu doi ani în urniă, 
cînd a luat conducerea brigăzii treaba 
cam scîrțîia" — ne spune tov, Hristofor 
Condratov, șeful secției. Nu se realiza 
un indice intensiv al morilor pe măsura 
posibilităților acestor agregate. într-o zi, 
Sasu, după ce se sfătuise și cu alfi mun
citori, s-a dus la șeful seefiei.

— M-am gîndit să modificăm proce
deul de măcinare. In camera a doua a 
morii să punem bile cu diametrul mai 
mare.

Peste cîtva timp s-au văzut rezultatele 
aplicării acestei măsuri : indicii intensivi 
ai agregatelor au crescut, se realizează 
o măcinare bună, mai omogenă.

La ultima consfătuire de producție a 
reieșit că brigada a lll-a din aceeași sec
ție avea realizări mai mici în producție 
față de celelalte brigăzi. Sasu a cerut 
șefului seefiei să preia el conducerea 
brigăzii a lll-a. „Iar angajamentul luat în 
cinstea zilei de 1 Mai, de a da peste 
plan 1.000 tone de ciment, îl voi realiza 
aici, cu noua brigadă" — a adăugat el. 
Brigada obține acum realizări fot mai în
semnate în producție.

Pentru a se obține ciment de bună ca
litate, se urmărește pe de o parte micșo
rarea procentului de umiditate în pastă, 
iar pe de altă parte finețea de măci
nare. Cu cîtva timp în urmă, bri
gada condusă de Alexandru Mihai a che
mat la întrecere celelalte două bri
găzi din secție. Fiecare are în ve
dere asigurarea unei alimentări con
tinue a morilor. In același timp se res
pectă debitul de apă corespunzător can
tității de material. La laborator se urmă
rește la fiecare oră umiditatea în pastă. 
Dacă se constată o mică depășire a pro
centului de apă, se acționează imediat.

Tot pentru îmbunătățirea calității ci
mentului muncitorii au făcut o serie de 
modificări constructive la pompe, s-au 
simplificat traseele etc. Fiecare îți adu
ce contribuția la îndeplinirea ritmică a 
planului și la obținerea de ciment de ca
litate superioară.

Care din cele trei brigăzi va cîștiga 
întrecerea ? Este greu de prevăzut. Dar 
de pe urma acestei întreceri, secția a 
avut numai de cîștigat. La realizările an
terioare s-au mai adăugat altele : 2100 
tone de pastă uscată peste plan în primele 
17 zile ale lunii aprilie; apa din pastă 
a fost redusă cu 1 la sută, iar finețea 
de măcinare n-a depășit 2 la sută.

La fel de rodnică este întrecerea și 
la secțiile cuptoare și compresoare. 
Pentru reducerea consumului de combus
tibil, la cuptoare s-au introdus schimbă
toare celulare de căldură, iar pentru a 
se asigura o temperatură optimă și con
stantă de „coacere" a pastei, se face o 
pregătire a combustibilului înainte de 
ardere.

însuflețiți de dorința de a dezvolta 
realizările de pînă acum, cimentiștii din 
Medgidia sînt hotărîți să înscrie pe gra
ficul întrecerii, în cinstea zilei de 1 Mai, 
noi și însemnate succese.

MIHAI VASILE 
coresp. „Scînteii”

Se îndeplinesc angajamentele
BRAȘOV : Colectivele de muncă din 

industria chimică a regiunii Brașov au 
livrat de la începutul anului și pînă a- 
cum 2.600 tone Îngrășăminte, față de 1.500 
tone, cît și-au propus să realizeze pînă la 
1 Mai. Acest succes se datorește intensi
ficării întrecerii. In frunte sînt chimițtfi 
de la combinatul din Făgăraș.

SUCEAVA : Întreprinderile industriei 
locale din regiunea Suceava au produs 
de Ia începutul anului pînă acum cu 3,2 
la sută mai multe bunuri de larg consum 
decît era prevăzut. In primul trimestru, 
aceste întreprinderi au realizat 20 de noi

sortimente, printre care două tipuri de 
mobilă.

ORADEA : Muncitorii forestieri din re
giunea Crișana îndeplinesc cu succes an
gajamentele luate în întrecere. De 
Ia începutul anului și pînă acum, planul 
producției globale a fost depășit cu 2 la 
sută. Au fost date astfel în plus din a- 
ceeași masă lemnoasă 1.700 mc bușteni 
stejar, 30 mc bușteni rășinoase și aproa
pe 600 mc cherestea. Muncitorii din uni
tățile de industrializare a lemnului au 
realizat cu aproape 3 la sută mai multă 
cherestea de stejar și rășinoase de cali
tatea I, față de prevederi. (Agerpres)

Succesele peiroiișihor
în întrecerea în cinstea zilei de 1 

Mai, sondorii schelei Moinești obțin 
noi succese în muncă. Astfel, ei au 
terminat forajul la șapte sonde cu 
mult înainte de termen. în fruntea 
întrecerii socialiste se află brigada 
condusă de sondorul Ion Bîșcă. 
Petroliștii acestei brigăzi au termi
nat forajul unei sonde cu 13 zile îna
inte de termen, și au realizat econo
mii la prețul de cost de aproape 
1S0.000 lei. De la începutul anului și 
pînă acum, sondorii Trustului de fo
raj Moinești au forat mai mult dé 
2.000 m peste plan.
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Gospodăria colectivă din Ghim- 
bav se află in apropierea Brașo
vului. Folosind condițiile pedocli
matice specifice zonei în care se 
află gospodăria lor, colectiviștii au 
dezvoltat acele ramuri de produc
ție care contribuie la aproviziona
rea populației orașului și aduc 
gospodăriei însemnate venituri bă
nești. Ei au dat atenție creșterii 
animalelor, mai ales vacilor cu 
lapte, culturii legumelor și carto- ; 
-filer Anul trecut s-a obținut la 
suta de hectare un venit bănesc 
de 423 600 lei. din care 110.000 lei 
provin numai din creșterea anima
lelor Cum s-a ajuns la asemenea 
rezultate ?

In primul rînd, colectiviștii au 
folosit toate mijloacele pentru a 
face o agricultură intensivă care 
să le permită obținerea unei pro
ducții agricole vegetale și animale 
cît mai mari. Ei au ținut seama 
că există o foarte strînsă legătură 
între sporirea producției la hectar 
și creșterea animalelor. îngrășa- 
rea terenului, aplicarea regulilor 
agrotehnice de îngrijire a culturi
lor și folosirea soiurilor mai pro
ductive au dat putința gospodăriei 
să obțină anul trecut o producție 
medie la hectar de 2.818 kg de 
grîu. 22.415 kg sfeclă de zahăr și 
18 620 kg de cartofi. Condițiile de 
climă în care este situată gospo
dăria nu sînt prielnice pentru cul
tura porumbului boabe. Colecti
viștii cultivă însă porumb pentru 
siloz, aplicînd toate regulile indi
cate de specialiști. Anul trecut ei 
au obținut 41.700 kg porumb siloz 
la ha.

Lopte în cantități mari
Unul din produsele care ajung 

zilnic de la Ghimbav pe masa con
sumatorilor din Brașov este lapte
le Acest aliment valoros trebuie 
produs în cantități tot mai mari 
în toate G.A.S. și G.A.C. și .cu atît 
mai mult în gospodăriile situate 
în jurul orașelor și centrelor mun
citorești pentru a se asigura o a- 
provizionare mai lesnicioasă a 
populației. Iată de ce ferma de vaci 
aflată în plină dezvoltare se bucu
ră de multă atenție din partea co
lectiviștilor. Producția de lapte la 
suta de hectare a marcat o creș
tere de la un an la altul. De la 
9.957 litri lapte la 100 de hectare 
teren, cît s-a produs în anul 1959 
s-a ajuns la 25.530 litri în 1960 și la 
43.832 litri anul trecut. Pentru anul 
acesta, planul de producție prevede 
obținerea a 55.500 litri lapte la suta 
de hectare. De asemenea, dezvolta
rea sectorului zootehnic a permis 
gospodăriei să livreze anul trecut 
cîte 7,400 kg carne la suta de hec
tare.

Indicii înalți în producția de 
lapte și carne la suta de hectare 
se datoresc în pritnul' rînd faptu
lui că gospodăria crește un număr 
mare de animale. La suta de hec
tare revin cîte 54,6 taurine din 
care 28,4 vaci și juninci, 8,4 scroa
fe, 131 ovine. Gospodăria va îngră- 
șa anul acesta cîte 40 porci la suta 
de hectare.

CRESÏEREA PRODUCHE!

Pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic, în primii ani după în
ființare, gospodăria a cumpărat a- 
nimale de producție. Apoi, an de 
an au fost crescute toate anima
lele provenite din prăsilă proprie, 
în acest fel gospodăria a ajuns să 
dezvolte sectorul zootehnic pe baza 
creșterii animalelor tinere prove
nite din prăsilă proprie. Pînă la 
sfîrșitul anului, gospodăria va avea 
la suta de hectare 71 de taurine din 
care 35 vaci și juninci, 50 porcine, 
113 oi mame și 200 păsări matcă.

Cum se asigură baza 
furajeră

Pentru a putea spori producția 
animală, colectiviștii dau o deose
bită atenție atît plantelor furajere 
cultivate, cît și pășunilor și fîne- 
țelor naturale. Este vorba nu nu
mai de pășunile și fînețele existen
te în raza comunei, ci și de cele 
primite în folosință la munte. Co
lectiviștii se îngrijesc de sporirea 
producției de iarbă la hectar. în 
primul rînd, întreaga suprafață de 
250 ha de pășune a fost tarlali- 
zată. în timp ce animalele pasc pe 
o tarla, pe celelalte iarba crește 
în voie.

în fiecare an se execută lucrări 
care au drept scop creșterea pro
ducției de iarbă. In primăvara a- 
ceasta, pajiștile au fost grăpate, 
s-au distrus mușuroaiele, s-a ni
velat terenul cu ajutorul unui 
nivelator și s-au aplicat îngră
șăminte. Pentru îmbunătățirea 
compoziției floristice, o supra
față de 80 ha este supraînsămînța- 
tă cu semințe de ierburi. în urma 
unor astfel de lucrări efectuate a- 
nul trecut, gospodăria a obținut pe 
unele suprafețe pînă la 16.000 kg 
de masă verde la hectar. Colecti
viștii au socotit că măsurile apli

cate de ei vor duce la obținerea 
unei producții ridicate de iarbă de 
pe întreaga suprafață.

Colectiviștii au constatat că este 
foarte avantajoasă și întreținerea 
animalelor în tabere de vară la 
munte. Anul trecut au fost între
ținute pe pășunile de munte 100 
de bovine tinere și 1.100 de oi, iar 
anul acesta numărul lor va fi mai 
mare. Pentru adăpostirea anima
lelor pe pășunile de munte au fost 
amenajate adăposturi corespunză
toare.

în asigurarea bazei furajere se 
tine seama de creșterea efectivelor 
de animale și a producției acestora 
și de celelalte necesități ale gospo
dăriei. Colectiviștii folosesc cu 
chibzuință terenul astfel ca să spo
rească producția spre a putea 
asigura creșterea fondului de bază, 
vînzarea unor cantități mari de 
produse pe bază de contract cu 
statul, pentru a realiza venituri 
tot mai însemnate.

Iată cum își gospodăresc colec
tiviștii terenul în acest an : din 
cele 1.000 ha de teren arabil, cît 
are gospodăria, 225 ha sînt culti
vate cu grîu, 135 ha cu cartofi, 
130 ha cu sfeclă de zahăr, 184 ha 
cu plante de nutreț, din care 65 ha 
cu porumb siloz, 100 ha cu orzoai- 
că, 40 hectare cu legume, iar res
tul cu butași pentru sămînță de 
sfeclă de zahăr etc.

înainte, la Ghimbav, mulți erau 
de părere că sfecla furajeră este 
cel mai bun nutreț. Realizările gos
podăriei dovedesc însă că și în 
această parte a țării cresc bine și 
alte culturi care produc mai mul
te unități nutritive la hectar : po
rumbul de siloz și sfecla de zahăr. 
Așa cum am mai arătat, anul tre

cut gospodăria a obținut în medie 
cîte 41.700 kg de porumb siloz la 
hectar.

La Ghimbav a domnit mulți ani 
și părerea că în condițiile gospodă
riei nu se pot face construcții ief
tine. Unii își închipuiau că o con
strucție mai puțin costisitoare este 
mai puțin trainică și mai greu de 
folosit. Primele grajduri făcute au 
fost și cele mai scumpe, revenind 
în medie cîte 1.000 lei de fiecare 
vacă. Exemplele altor gospodării, 
indicațiile specialiștilor i-au con
vins pe colectiviști că au posibili
tăți să facă construcții bune și 
ieftine, prin munca lor și prin fo
losirea unor materiale locale de 
construcție. Așa s-a ajuns la reali
zarea unor construcții mai bune 
al căror preț de cost s-a redus la 
600 lei de fiecare vacă. Pentru 
construcțiile care vor fi ridicate în 
acest an au fost confecționate și 
arse încă de anul trecut 140.000 
de cărămizi.

Creșterea în continuare a pro
ducției de lapte și carne are la 
bază măsurile luate în vederea 
sporirii producției la hectar.. Pe 
lîngă faptul că a fost îngrășat, te
renul este pregătit cu minuțiozi
tate. Cele 575 ha destinate însă- 
mînțărilor de primăvară au fost 
grăpate și nivelate, iar 263 ha au 
fost și discuite. Pînă acum au fost 
însămânțate suprafețele prevăzute 
pentru multe culturi.

*
La G.A.C. Ghimbav, pe lîngă re

tribuția pe baza zilelor-muncă e- 
fectuate, hărnicia celor care obțin 
producții mari este răsplătită prin 
plată și după producția obținută, 
în ramura vegetală aceasta se apli
că în funcție de realizările obținute 
pe brigăzi și echipe.

în sectorul zootehnic, retribuția 
se face după producția obținută de 
fiecare îngrijitor. Se acordă 30 la 
sută din valoarea producției obți
nute peste plan. Anul trecut, mul
gătorul Nicolae Guguian a primit 
2.414 lei pentru producția obținută 
peste plan.

Măsurile luate pentru sporirea 
producției dau putința gospodăriei 
să valorifice cantități însemnate de 
produse agricole. Colectiviștii vor 
vinde statului în acest an, pe lîn
gă 2.600 tone de sfeclă de zahăr, 
880 tone de cartofi, 135 tone de 
grîu, sute de tone de legume și 
450.000 litri de lapte, 142 de bovine 
îngrășate, 400 de porci, 250 de ovi
ne etc. Primii 140 de porci grași 
contractați cu statul au și fost li
vrați. Gospodăria va obține în a- 
cest an un venit bănesc de 4.788.000 
lei.

Gospodăria colectivă din Ghim
bav are mari posibilități de sporire 
în continuare a producției vegeta
le și animale, devenind astfel tot 
mai puternică și mai înfloritoare.

C. BORDEIANU

Turneul Teatrului de Stat 
din Petroșeni

Teatrul de Stat „Valea Jiului" din 
Petroșeni a întreprins un turneu 
prin țară. In zilele de 22, 23 și 25 
aprilie artiștii vor fi oaspeți ai pu
blicului bucureștean și vor prezenta 
la Teatrul de tineret și copii și în 
sala Studio a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" o serie de spec
tacole cu piesele „Trenul regimen
tar" de D. Davurin și „Doi medici“ 
de H. Pfeiffer, ambele în premieră 
pe țară. în continuarea turneului, 
colectivul teatrului din Petroșeni va 
fi oaspete al oamenilor muncii din 
Constanța, Brăila, Galați, Focșani, 
Bacău, P. Neamț, Roman, Pașcani, 
Dej, Baia Mare, Oradea, Arad, Ti
mișoara, Cugir, Brașov, Deva, Hu
nedoara și din alte localități din 
țară.

Concertele
0 In sala mică a Palatului R. P. 

Romîne va avea loc marți 24 apri
lie, orele 20, un recital de lieduri 
— Hugo Wolf, dat de soprana Emi
lia Petrescu cu concursul pianistu
lui Dagobert Buchholz, artist emerit.

© Miercuri -25 aprilie, orele 20, în 
aceeași sală, va avea loc un reci
tal de pian susținut de Maria Car- 
daș. în program lucrări de Scai-, 
latti, Beethoven, Chopin, Béla Bar
tok, Ravel și Dumitru Bughici.

9 Joi, 26 aprilie, la ora 19,45, în 
studioul de concerte al Radiotele- 
viziunii va avea loc concertul or
chestrei simfonice a Radioteleviziu- 
lii. Dirijor : .Vadim Gnedaș din

sapiâmînii
U.R.S.S. în program : Simfonia a V-a 
de Șostakovici, Concertul nr. 1 pen
tru pian și orchestră de Beethoven, 
solist Dan Grigore ; Rapsodia ucrai- 
nrană de I. Kolodub — prima au
diție ; Rapsodia I-a în la maici de 
George Enescu.

© Vineri 27 aprilie, orele 2(1, în 
sala mică a Palatului R. P. Rjmîne 
va avea loc un recital de arii și 
lieduri susținut de Constantin Ur- 
sulescu, artist emerit, solist al Ope
rei romîne de stat din Cluj și Eli- 
sabeta Neculce-Cartiș, solistă a 
Teatrului de Operă și Balet al R. P. 
Romîne. în program, lucrări d9 
Schubert, Chopin, Beethoven, Mas
senet, Mussorgski, R. Strauss ș.a.

Păpușarii amatori
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — | 

în ultima vreme au luat ființă 24 i 
de formații de teatru de păpuși în ; 
centrele de raioane și în alte comune | 
din regiunea Argeș. Interpreții sînt i 
artiști amatori: profesori și învăță
tori, educatoare, gospodine. Actorii .• 
teatrului de păpuși din Pitești i-au i 
ajutat pe amatori la amenajarea de- j 
corurilor, confecționarea păpușilor, 
montarea spectacolelor.

In prezent, multe din formațiile 
de păpușari amatori participă la 
festivalul bienal de teatru „I. L. 
Caragiale".

O scenă din piesa antifascistă „Ascensiunea lui Arturo Ui poate ti 
oprită" de Brecht, prezentată recent în premieră la Teatrul Național din 
Craiova.

Premiere cinematografice
Intra două Iubiri — producție a 

studioului „Gruzia-film". Scenariul 
aparține lui A. Vitenzon, regia este 
semnată de D. Rondell. Filmul ur
mărește conflictul dintre doi prie
teni, muncitori forestieri, care lucrea
ză într-o brigadă în munți, conflict 
generat pe de o parte de atitudi
nea lor diferită față de muncă și 
societate, iar pe de altă parte de 
dragostea pentru aceeași fată. în 
rolurile principale : Sofia Ciaureli, 
Ariadna Senghelaia, Nugzâr Șaria, 
Malhaz Gorghiladze.

Absență îndelungată — coproduc
ție franco-italiană, film distins la 
cel de-al XIV-lea Festival Interna
țional al filmului de la Cannes — 
1961. Scenariul și dialogurile : Mar
gueritte Duras și Gerard Jarlot, re
gia — Henri Colpi în colaborare cu 
Jasmine Chasney. Inspirat de un 
fapt autentic, filmul redă drama 
unei femei care crede că recunoaș
te într-un vagabond amnezic, pe so
țul ei, dispărut cu 15 ani în urmă, 
într-un lagăr nazist. In rolurile prin
cipale ; Alida Valii, și Georges 
Wilson.

M I IL li O IU L“
După „Tot aurul din lume", cel mai 

recent film al lui René Clair, avem 
ocazia, cu „Milionul“, să ne întoarcem 
la primele creații pe fărîmul filmului 
sonor. Filmul, intrat în tezaurul clasic 
al cinematografiei, este și azi la fel de 
proaspăt și cuceritor ca la aparifia sa 
pe ecrane în 1931.

Intriga — preluată dintr-un vechi vo
devil — nu-i cîtuși 
de puțin originală. 
E arhicunoscuta po
veste a unui loz cîș- 
figător pe care fe
ricitul posesor (în 
cazul de fafă un tînăr pictor veșnic sî- 
cîif de creditori), nu-l găsește cînd are 
nevoie de el. carmecul filmului nu re
zidă prin urmare în subiect, ci în in
ventivitatea comică a autorului care, 
într-un torent de haz, ritm și ironie 
subțire, desfășoară firul peripețiilor pic
torului pornit în căutarea lozului. Fi
lonul satiric al filmului e lesne de des
prins.

René Clair își bale joc necrujător de

Pe ecranele cinematografelor

informații
» Duminică dimineața a plecat spre 

Ulan Bator o delegație a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P. Romtnă, con
dusă de tov. Ludovic Csupor, secretar al 
C.C.S., care va reprezenta sindicatele din 
tara noastră la cel de-al 8-lea Congres 
al Sindicatelor din R.P. Mongolă.

• Duminică s-a înapoiat în Capitală 
delegația C.C. al U.T.M. condusă de tov. 
Virgil Trofin, prim-secretar al C. C. al 
U.T.M., care a participat la lucrările Con
gresului al XIV-lea al Uniunii Tineretu
lui Comunist Leninist.

La aeroportul Băneasa, delegația a fost 
întîmpinată de membri ai Biroului și 
activiști ai C.C. al U.T.M.

(Agerpres)
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Se extinde rețeaua de apă 

a orașului lași
Rețeaua de apă a orașului Iași 

se extinde în acest an cu încă 16 
km. Lucrări asemănătoare se exe
cută și la Pașcani și Vaslui. In ul
timii ani, debitul de apă potabilă 
in orașele regiunii lași a crescut de 
aproximativ două ori.

La Iași. Bîrlad și Pașcani se ex
tinde în acest an și rețeaua de ca
nalizare. Numai la Pașcani se insta
lează conducte pe o lungime de 
5 km. (Agerpres)
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TR. SEVERIN

Mărfuri pentru sezonul 
de primăvară

La Turnu-Severin, ca și în cele
lalte orașe ale țării, s-au făcut din 
timp pregătiri în vederea aprovi
zionării magazinelor cu mărfuri 
pentru sezonul de primăvară.

O serie de produse au și început 
să sosească în magazine, iar altele 
continuă să fie livrate de furnizori. 
Cumpărătorii găsesc un sortiment 
bogat de tricotaje din fire sintetice 
articole din bumbac, confecții pen
tru adulți și copii, diferite țesături 
etc ALEX ROATA 

coresp. voluntar

Propaganda tehnică in uzina noastră
Pentru buna informare a colectivului uzinei „Tim

puri Noi" asupra noilor cuceriri ale științei și teh
nicii, organizațiile de partid, comitetul sindicatului 
și colectivul cabinetului tehnic duc o intensă muncă 
de propagandă tehnică prin organizarea de consul
tații pe profesii, prin referate și conferințe, prin afi
șări la colțul noutăților tehnice de articole din publi
cațiile de specialitate. Un rol important are și biblio
teca întreprinderii noastre care dispune de peste 5400 
volume și 1700 reviste; de ea țin și cele cîteva biblio
teci volante din secții și de la serviciile mai impor
tante. Biblioteca pune la în- 
demîna muncitorilor, teh
nicienilor șl inginerilor un 
bogat material documentar.

In cursul anului trecut 
s-au organizat opt schimburi 
de experiență cu diferite în
treprinderi din Capitală și
din țară. Cu un astfel de prilej, un colectiv din între
prinderea noastră a studiat, la uzinele „Steagul Roșu" 
din Brașov, procedeele folosite la forjarea arborilor 
cotiți. La uzina metalurgică din Colibași, un alt grup de 
muncitori de la noi s-a interesat de turnarea segmen- 
ților. După fiecare schimb de experiență metodele noi 
și procedeele tehnologice avansate folosite în alte în
treprinderi au fost larg popularizate, studiate și apli
cate și în uzina noastră.

Instructive și folositoare s-au dovedit conferințele 
tehnice, pe specificul locului de producție și legate de 
rezolvarea unor probleme tehnice. între altele, de mare 
folos pentru îmbunătățirea calității produselor uzinei 
noastre au fost conferințele pe teme ca : tipizarea mo
toarelor, construcția de motoare stabile, fonte de mare 
rezistență, comportarea în exploatare a motoarelor și 
compresoarelor fabricate de uzina „Timpuri Noi", căile 
de reducere a greutății specifice a motoarelor Diesel 
și altele.

In afară de conferințele la care a participat între
gul colectiv, la noi s-au făcut și expuneri pe secții.

îndeosebi în secțiile importante — turnătorii, trata
mente termice, prelucrări mecanice.

Cunoașterea și studierea documentației și litera
turii tehnice de specialitate au dat posibilitate mul
tor muncitori, tehnicieni și ingineri să contribuie la 
îmbunătățirea tehnologiei de fabricație a unor piese 
sau produse. Pe baza propunerii muncitorului Marin 
Turcu de la turnătorie s-au modificat rețelele de tur
nare a arborilor pentru mașinile de balotat paie. S-a 
îmbunătățit astfel calitatea acestor piese și se rea
lizează, anual, economii de metal în valoare de pes
te 36.000 lei. Strungarul Ion Moldoveanu împreună cu 
Dumitru Cotomschi au propus schimbarea tehnologiei 

de fabricare a cilindrilor 
de frînă, iar Vasile Gheor
ghe a realizat un dispozitiv 
pentru frezat arbori. în 
ambele cazuri, productivi
tatea muncii a crescut mult.

Munca de popularizare a 
noutăților tehnice, a pro

cedeelor tehnologice moderne și metodelor de mun
că avansate a contribuit la îmbunătățirea activității 
de producție a întreprinderii, la ridicarea calității pro
duselor.

Socotim totuși că față de posibilități, propaganda 
tehnică dusă în uzina noastră nu a fost totdeauna la 
nivelul cerințelor. Uneori au fost neglijate formele de in
formare operativă asupra noutăților tehnice. După 
părerea noastră, era bine să se fi apelat șl la spe
cialiști din afara uzinei, care să ne ajute la rezol
varea unor probleme tehnice ca, de pildă, reducerea 
procentului de rebuturi care, în unele secții, mai este 
încă ridicat. Cu sprijinul comitetului de partid, al co
mitetului sindicatului se pot lichida lipsurile existente 
în ce privește propaganda tehnică și se pot găsi noi 
forme de popularizare a cuceririlor științei și tehnicii.

GH. COLCERU, inginer, S. RUȘA- 
NU, maistru, și I. CÎRCIUMARU, 
inginer, din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii" de Ia uzinele 

„Timpuri Noi" din Capitală

Cabinet mobil pentru tehnica securității 
și protecția muncii ceferiștilor

Recent și-a început activitatea un 
cabinet mobil pentru tehnica 
securității și protecția muncii cefe
riștilor.

Cabinetul, instalat în vagoane 
special amenajate, este înzestrat cu 
aparate pentru proiecția de diafilme 
cuprinzînd diverse materiale și ins
trucțiuni privind protecția muncii. 
Trenul staționează cîte 2—3 zile în 
fiecare stație sau depou, unde este

vizitat de toți lucrătorii unităților 
respective. Un grup de tehnicieni de 
specialitate dau muncitorilor cefe
riști explicații asupra felului cum 
trebuie folosite mașinile, instalațiile, 
materialul rulant, precum și în le
gătură cu măsurile indicate pentru 
fiecare loc de muncă, în vederea 
prevenirii accidentelor și asigurării 
unor condiții cît mai bune de muncă.

(Agerpres)

Librarii la sate
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 

— De curînd, la Andrid, Bixad, Odo- 
reu, Ciumești și în alte 10 comune 
și sate din regiunea Maramureș au 
luat ființă librării ale cooperației de 
consum. în satele regiunii sînt în 
prezent 32 librării, iar pe lîngă 250 
magazine au fost amenajate raioane 
specializate pentru difuzarea cărții.

Ca urmare a dezvoltării continue 
a rețelei de librării, în satele regiu
nii Maramureș s-au vîndut de la în
ceputul acestui an cărți în valoare 
de 450.000 1er, cu aproape 200.000 lei 
mai mult decît în aceeași perioadă 
a anului trecut.

Se transmit ultimele știri. (La stația de radioficare a comunei Smîr- 
dioasa, raionul Zimnicea).

- ------------------ -• ■ -»

„zeul ban“, de fetișizarea burgheză a 
averii, care-i face pe creditorii picto
rului să-i devină, din cei mai înver
șunați adversari, admiratori plini de zel 
cînd află că a devenit milionar. 
Brusc, cei care-l urmăresc pe scări 
și coridoare pe datornic, se înșiruie 
solemn într-un corlegiu care, intonînd 
o melodie comic-triumfală, îl însoțește 

pe erou pînă la 
mansardă pentru a-l 
sărbători. Băcanul e 
gata să servească 
șampanie șt gustări 
alese (desigur, în 

contul proasoătului bogătaș), un foto
graf se zbate zelos să imortalizeze mo
mentul, iar o fetiță din vecini se pre
zintă cu un buchet de flori și, sub pri
virile grijulii ale celor mari, rostește, 
emoțională, o cuvîntare în versuri des
pre fericirea de a cunoaște un milio
nar. La tel de mușcătoare e ironia lui 
René Clair și cînd vizează convențio
nalismul desuet, aparența de armonie 
și înălțare artistică din timpul specta
colului de la operă.

La începuturile cinematografului so
nor, în iulie 1930, René Clair sublinia 
într-un articol că „filmul vorbit nu va 
exista decît dacă se găsește o formulă 
care să-i fie proprie... dacă se face 
din el altceva decît o artă de imitație“. 
Un an mai tîrziu, realizînd „Milionul“, 
regizorul urmărea, în chip vădit, să re
zolve în practica creației problemele 
specificului noii arte, îmbogățite sub
stanțial prin introducerea sunatului. în 
acest sens, „Milionul“ se distinge prin 
dinamismul acțiunii, ca șl prin origina
litatea și iscusința decupajului și mon
tajului, prin calitatea muzicii și a în
tregului fond sonor, care punctează 
momentele de mare haz.

Prezentarea pe ecrane a cort m’bI 
„Milionul“ e un prilej binevenit d., 
gire a culturii cinematogratice-'a 
blicului. Că există un interes deosebit 
în această direcție au dovedit-o încă 
în urmă cu cîtva timp acele adevărate 
evenimente culturale marcate prin 
reluarea comediilor cinematog-afice 
din tinerețe ale marelui regizor sovie
tic Grigori Alexandrov sau, în mod 
deosebit, a capodoperei lui Eisen
stein — „Crucișătorul Potemkin".

M. P.

T1EÄTR1E » (Sâaaonmgi ^Të7ev/z/^e «l?adio
TEATRÜL DE OPERA ȘI BALET AL 

R. P. ROMÎNE : RIGOLETTO — (orele 
19 30).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : BUCUREȘTI, INIMA 
TARII — (orele 20).

CIRCUL DE STAT — spectacol prezen
tat de Marele circ maghiar din Buda
pesta — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. POST-RESTANT : 
Patria (Bd. Magheru 12—14), București 
(Bd. 0 Martie 6). Gh. Doja (Cal. Grivi- 
ței 80). Volga (Șos. Ilie Pintille 61). AB
SENȚA ÎNDELUNGATA — cinemascop : 
Republica (Bd. Magheru 2), Elena Pavel 
(Bd. 6 Martie 14), Alex. Sahia (Cal. Vă
cărești 21), 23 August (Bd. Dimitrov 118). 
MILIONUL : Magheru (Bd. Magheru 29), 
I. C. Frlmu (Bd. 6 Martie 16), Floreasca 
(str. I; S. Bach 2). Libertății (str. 11 Iu
nie 75). ULTIMA REPRIZA : V. Alec- 
sandri (str. Grigorescu 24), Lumina (Bd. 
6 Martie 12), Moșilor (Cal. Moșilor 221), 
B. Delavrancea (Bd. Libertății 70—72). 
CASA SURPRIZELOR : Central (Bd. 6 
Martie 2). C-tin David (Șos. Crîngași 42), 
16 Februarie (Bd. 30 Decembrie 89). PI
TICUL VRĂJITOR : Timpuri Noi (Bd. 6 
Martie 18). PROGRAM SPECIAL PEN
TRU COPII — dimineața : 13 Septembrie 
(str. Doamnei 9). PROFESIUNEA DOAM
NEI WARREN : 13 Septembrie - după- 
amlază (str. Doamnei 9), 1 Mai (Bd. 1 
Mai 322) Arta (Cal. Călărași 153). GAR
DIANUL : Victoria (Bd. 6 Martie 7), Mun
ca (Șos Mihai Bravu 221). PROCESUL 
MAIMUȚELOR : Tineretului (13 Decem
brie 5—7). EXPRESUL DE SEARA : în
frățirea între popoare (Bd. Bucureștil- 
Nol), Flacăra (Cal. DudeștI 22), Mio
rița (Cal. Moșilor 127). MUZICANTUL 
ORB : Cultural (Cal. Grlvițel 196). S-A

INTIMPLAT IN ZIUA SOLSTIȚIULUI : 
Alex. Popov (Cal. Griviței 137). ARME 
ȘI PORUMBEI : 8 Martie (str. Buzești 
9—11). N. S. HRUȘCIOV : Grivița (Piața 
Hie Pintilie 2). EXPERIENȚA PRIMEJ
DIOASA : Unirea (Bd. 1 Mai 143). TOM 
DEGEȚELUL rulează la cinematograful 
T. Vladimlrescu (Cal. Dudești 97). BĂ
TĂLIE IN MARȘ — ambele serii : Popu
lar (str. Mătăsari 31), M. Eminescu (str. 
M. Eminescu 127). PERLE NEGRE : Don- 
ca Simo (str. Avrig 1). PUȘTIUL rulea
ză la cinematografele Ilie Pintilie (Șos. 
C'olentlna 84). 30 Decembrie (Cal. Feren
tari 86). IN NOAPTEA SPRE 13 : 8 Mal 
(str. Llzeanu 19). FRUMOASA LURETTE 
rulează la cinematograful N. Bălcescu 
(Cal. Rahovel 151). CURSA DE 100 KILO
METRI : Luceafărul (Cal. Rahovei 118). 
CAVALERII TEUTONI - ambele serii : 
G. Bacovia (Șos. Giurgiului 3). MIZERA
BILII — ambele serii rulează la cine
matograful Olga Banele. (Cal. 13 Septem
brie 196). EL HAKIM : Drumul Serii (str. 
Drumul Serii 30). MARILE FAMILII : 
Aurel Vlalcu (Șos. Cotroceni 9).

TELEVIZIUNE. In jurul orei 15,00 
transmisie de la stadionul .,23 August“ 
a meciurilor de fotbal din cadrul cam
pionatului categoriei A dintre echipele 
Progresul — Petrolul și steagul Roșu — 
Dinamo București. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune de știință 
și tehnică pentru pionieri și școlari. 19,45 
— Vitrina literară. 20,25 — Actualitatea 
cinematografică. 21,15 — Artiști amatori 
în studio. Cîntă formația instrumentală 
șl soliștii clubului lucrătorilor justiției. 
21,35 — Telesport. In Încheiere : Ultimele 
știri.

RADIO. LUNI. 23 APRILIE. » Tinere
țea ne e dragă — orele 9.00 - I e Mu
zică din opere — orele 9.20 — I e Poeme 
simfonice — orele 10,20 - I a Muz' 
din opereta „Ianoș viteazul“ de Kaci «j 
Pongracz — orele 11,03 — I • Aiman îfli 
Științific — orele 11.30 — I o Din 0‘ 
volume ale scriitorilor noștri — d.
12.15 — I o Cîntă basul Edgar Istrati -» 
orele 13.22 — Il e Simfonia nr 67 de 
Haydn — orele 14,20 — I o Muzică popu
lară romînească din diferite regiuni ale 
țării — orele 15,00 - II f Din folclorul 
popoarelor — orele 16,25 — I • Vorbește 
Moscova — orele 16,30 — II » Prietena 
noastră, cartea — orele 17.30 — I • So
liști și formații de muzică ușoară — ore
le 18,00 — I o Studenți interpreți Ia 
microfon — orele 18,40 - I • Jurnalul 
satelor — orele 19,00 — I o Din cinte- 
cele constructorilor comunismului — o- 
rele 19,25 — I o Muzică populară mexi
cană - orele 18,37 - II o Din activita
tea sfaturilor populare — orele 19.30 — 
II o Cîntă violonistul Ionel Banii (mu
zică populară) — orele 20.20 - I • Pre
lucrări corale — orele 21,15 - II • Mari 
eîntăreți de operă — orele 21,35 — I 
o Simfonii de compozitori romini — o- 
rele 22,30 — I o Cîntece lirice — orele 
22,35 — II • Muzică de cameră — orele
23.15 - II.

CUM VA FI VREMEA ?
Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 

și 26 aprilie : Vreme călduroasă, cu cer 
schimbător, mai mult senin exceptînd 
vestul țării unde se vor produce înnou- 
rări și vor cădea averse locale. Vînt po
trivit. Temperatura staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 3 grade șl 13 grade, 
Iar maximele între 17 și 27 grade.



TELEGRAME EXTERNE

O întîlnire fără rezultate
După recentele tratative în

în turneul internațional de baschet

R.P. Romîne.

Pe

propunerilor franceze pen« 
că spera să obțină suprem

care propunea o iedera*

stadionul Dinamo
în fiecare duminică stadionul

R. P. Romînă pe primul loc
După trei zile de întreceri, în 

sala Floreasca din Capitală, a luat sfîr
șit Turneul internațional de baschet. Pri
mul loc în clasament a revenit echipei 
R.P. Romîne care în meciul de ieri seară 
a întrecut cu 73—72, echipa R.S.S. Ucrai
nene. Locul trei în clasament a fost ocu
pat de echipa R.P. Ungare, învingătoare 
cu 72,—56 în meciul cu echipa de tine
ret a R.P. Romîne.

ț >cul dintre echipele R. P. Romîne 
și iprtugaliei s-a desfășurat într-un 

. ritm 'viu, caracterizîndu-se prin nu
meroase atacuri inițiate de juniorii 
noștri. Cei peste 70.000 de spectatori 
prezenți în tribunele stadionului „23 
August“ au urmărit cu viu interes 
meciul, în. care tinerii fotbaliști ro
mîni au dominat majoritatea timpu
lui. La capătul celor 80 de minute 
de . întrecere, tabela de marcaj ară
ta rezultatul : 0—0. Aceasta, pentru 
că pe de o parte fotbaliștii portu
ghezi au încercat prin toate mijloa
cele — repunerea, mingii în joc cu 
întîrziere și numeroase obstrucții — 
să obțină un meci, nul, care, le oferă 
o poziție bună în clasamentul se
riei, iar pe de altă parte pentru că 
echipa romînă a jucat la înaintare 
neqrganizat și n-a concretizat o se
rie : de ocazii favorabile.

La începutul meciului, fotbaliștii 
x jrtughezi s-au dovedit mai activi 
și periculoși în atac, dar portarul 
Suciû se remarcă prin, intervenții pe 
cît de, spectaculoase, pe atît de si
gure. .Odată cu trecerea primelor 
minute' de întrecere, echipa noastră 
inițiază, numeroase acțiuni spre 
poarta apărată de portughezul 
Melo. Și deși la cîteva șuturi ale lui 
Ghergheli, Matei și Sorin Avram, 
constatăm că portarul portughez 
este nesigur, înaintașii echipei noas
tre combină imprecis, irosind situa
ții clare. Spectatorii apreciază ela
nul cu care luptă fotbaliștii noștri, 
eforturile depuse pentru a obține 
victoria și-i încurajează. Spre sfîr
șitul meciului juniorii romîni au a- 
vut mai multe ocazii foarte bune 
de a marca dar mingea a lovit bara 
sau a fost respinsă de apărătorii 
portughezi aproape de pe linia por
ții. Romînii dominau categoric în, 
momentul în care arbitrul francez 
Du Bois a fluierat sfîrșitul acestui 
joc plin de dinamism. înaintea ul
timelor jocuri din această serie, toa
te echipele se află la egalitate de 
puncte, dar echipa Portugaliei are 
un golaveraj mai bun. Lupta pen
tru primul loc în această serie nu 
este deci terminată. Continuînd să 
lupte cu aceeași energie, dar mai 
organizat și jucînd mai tehnic, tine
rii fotbaliști romîni au pe deplin po
sibilitatea să se" califice în 
nale.

Primul meci al cuplajului de ieri 
de pe stadionul ,,23 August“ 
minat și el la egalitate : 1—1. S-au 
întrecut echipele R.F.G. și Belgiei 
într-un joc de bun nivel tehnic și 
tactic. Mai ales fotbaliștii germani 
au creat numeroase faze frumoase, 
dovedind o biină pregătire, 
versorii lor s-au prezentat 
luptînd pentru fiecare minge, 
numeroase situații de goi la 
echipei R.F.G.

semifi-

s-a ter-

Și ad- 
bine, 

creînd 
poarta

Lmjzijj
înPrin rezultatele înregistrate 

meciurile de la Ploiești (Olanda 
Anglia 3—0; Bulgaria — Iugoslavia 
0—0), clasamentul grupei B a tur
neului U.E.F.A. nu s-a conturat cî- 
tuși de puțin, întrucît și IugoslaviaCAMPIONATUL REPUBLICAN DE FOTBAL

Etapa campionatului categoriei A de fotbal a programat ieri doar cinci me
ciuri, în orașele Petroșenl, Bacău, Pitești, Timișoara și Tîrgoviște. Celelalte 
două meciuri : Progresul — Petrolul și Dinamo — Steagul Roșu se dispută 
astăzi pe stadionul „23 August” din Capitală.

Iată pe scurt relatările, primite prin telefon, asupra jocurilor disputate.

MINERUL—JIUL 1—0

„Stea- 
fotbal 
Valea

PETROȘENI (red. ziarului 
gul Roșu"). — întîlnirea de 
dintre cele două echipe din 
Jiuliii a atras un număr record de 
spectatori (peste 10.000) pe stadionul 
dî^'-Petroșeni.

cul a fost cîștigat de Minerul 
obținut astfel două puncte 

prețioase.
Echipa Minerul s-a apărat foarte 

bine și a contraatacat periculos. De 
altfel, la un contraatac a reușit să 
marcheze unicul gol al partidei, prin 
Staudt în minutul 75.

DINAMO PITEȘTI—STEAUA 3—1

PITEȘTI (prin telefon). — Dina
moviștii din localitate au obținut ieri 
după-amiază o prețioasă victorie : au 
cîștigat cu 3—1 meciul susținut în 
compania formației bucureștene 
Steaua. Partida a avut în general 
o desfășurare dinamică, echipele in
sistând în special pe contraatacuri. 
In minutul 10, Lovin înscrie 
primul gol pentru Dinamo. Spre 
sfîrșitul reprizei, în plină dominare 
pUeșteană, fotbaliștii bucureșteni 
cț „îraatacă și Constantin egalează.

1 n repriza secundă, echipa locală 
' i înscrie

(min.
82).

ȘTIINȚA

I

două puncte : prin Hala-
75), și prin Lovin (min.

TIMIȘOARA—ȘTIINȚA 
CLUJ 3—1

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Pe stadionul „23 August" din Timi
șoara s-au înfîlnif echipele studenți
lor din Cluj și din Timișoara. încă din 
primele minute de joc echipa gazdă 
atacă insistent, dar nu reușește să mar
cheze primul punct decît în minutul 
16, prin Lereter.

La un atac al echipei oaspete, Ivansuc 
centrează în fața porții, Țurcan vrînd 
să degajeze, introduce mingea în 
plasă. Este 1—1.

Echipa studenților din 
ia conducerea în minutul 
Georgescu transformă o 
de la 11 metri. în cea de-a
priză, cei care atacă mai mult și au 
numeroase ocazii de a înscrie sînt
jucătorii echipei Știința Timișoara.
Fotbaliștii timișoreni marchează ultimul 
gol în minutul 76 prin Lereter.

localitate 
44, cînd 

lovitură 
doua re-

PMLMmiLf mm mi ilejj.

Po linia do 6 metri în careul echipei portugheze.
(Foto : M. Cioc)

și Olanda au acum același număr 
de puncte (3), prima echipă, e drept, 
avînd avantajul golaverajului (5—0 
față de 4—1). Așa că și în această 
grupă ultima etapă va decide echi
pa cîștigătoare.

în prima partidă a cuplajului, o- 
landezii au avut că țel obținerea 
unui scor mare în compania echipei 
Angliei, pentru a avea un golaveraj 
cît mai bun. Primul gol a fost în
scris în minutul 24, cu toate că oca
zii de a marca du fost pînă atunci 
nenumărate. După pauză, echipa 
Angliei nu rezistă ritmului viu impus 
de olandezi. Chiar în minutul 2, un 
jucător englez este nevoit să-l su
plinească pe portar, trimițînd cu 
mîna mingea în corner. A urmat o 
lovitură de la 11 m pe care o exe
cută Vermeulen. Cel de-al treilea 
punct al olandezilor îl înscrie, prin- 
tr-o acțiune 
Langerak.

Arbitrajul 
(U.R.S.S.) a fost apreciat și de ju
cători și de spectatori.

întîlnirea Iugoslavia — Bulgaria 
se anunța decisivă. Dar rezultatul ei 
final nu a adus vreo clarificare în 
clasamentul grupei B. Jocul a fost 
destul de atractiv, cu acțiuni spec
taculoase. Și în acest meci s-au ra
tat numeroase ocazii favorabile.

Echipele au dominat pe rînd : în 
prima repriză Iugoslavia, în cea 
de-a doua — Bulgaria.

frumoasă, interul stingă

lui Serghei Alimov
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Pe linia comportării bune avute 
vineri în meciul cu echipa R. P. 
Ungare, tinerii fotbaliști turci au ob-

DINAMO BACĂU — U.T.A. 0—0

BACĂU (prin telefon). — Echipele 
Dinamo și U.T.A. au practicat un 
joc confuz, de un scăzut nivel teh
nic. Așa după cum au început par
tida, se părea că dinamoviștii vor 
cîștiga la scor. Treptat însă meciul 
se echilibrează. Jucătorii ambelor 
echipe au vrut parcă să-și împartă 
cele două puncte și au jucat fără 
interes, dezamăgind pe 
15.000 spectatori prezenți în tribuna 
stadionului din orașul Bacău.

cei peste

METALUL—RAPID 2—2

TÎRGOVIȘTE (prin telefon). — 
în meciul de ieri metalurgiștii tîrgo- 
vișteni au dominat majoritatea 
timpului, însă nu au știut să con
cretizeze numeroasele ocazii avute. 
Tot timpul jocului spectatorii au 
asistat la o luptă aprigă între atacul 
gazdelor și apărarea râpidiștilor. 
Punctele au fost înscrise de Balint 
în minutul 20 și Georgescu în mi
nutul 60 pentru Rapid și în minutele 
50 și 65 de Petrescu și Mureșan pen
tru Metalul Tîrgoviște.

Rez uitate categoria B.
SERIA I-a. Ceahlăul — Dinamo 

Suceava 1—0 ; Steaua Roșie — Car- 
pați 1—1 ; Flacăra Moreni — Dina
mo Galați 5—1 ; C.S.M.S. Iași — Po
iana Cîmpina 1—0 ; Rapid Focșani
— Foresta 3—0 ; C.F.R. Pașcani — 
C.S.O. Brăila 0—1 ; Știința Galați
— Prahova 3—0.

SERIA Il-a. Olimpia Buc. — C.S.M. 
Mediaș 0—0 ; C.F.R. Roșiori — Chi
mia Govora 1—0 ; C.S.O. Craiova — 
■Știința București. 3—0 ; Farul — 
C.S.M. Sibiu 2—1 ; Tractorul — 
Dinamo obor 4—0 ; Chimia Făgă
raș — Portul 9—3 ; Metalul Bucu
rești — C.S.M. Reșița 2—0.

SERIA IlI-a. Corvinul — Arieșul 
0—1 ; Vagonul Arad — C.F.R. Arad 
1—1 ; C.S.O. Baia Mare — C.S.M. 
Cluj 2—1 ; Mureșul — Rapid Tg. 
Mureș 1—1 ; A.S.M.D. Satu Mare — 
C.S.O. Timișoara 1—0 ; C.S.O. Cri- 
șana — Crișul 3—0 ; Ind. Sîrmei 
— Recolta 6—0. 

ținut o nouă vic
torie, învingînd e- 
chipa de juniori 
a Franței. Jocul 
s-a desfășurat sub 
semnul superiori
tății echipei Tur
ciei. Scorul a fost 
deschis în minutul 
7, cînd fundașul 
dreapta Altah e- 
xecută imparab.il 
o lovitură liberă 
de la 30 m. Din 
acest moment și 
pînă la sfîrșitul 
meciului cei care 
stăpînesc jocul 
sînt juniorii turci 
care, deși au mai 
avut numeroase 
ocazii de a mar
ca, nu mai înscriu 
decît un gol în 
minutul 56, prin 
Abdulah. Scor fi
nal 2—0 pentru 
Turcia.

Un meci echili
brat, spectaculos 
și de un înalt ni
vel tehnic a fost 
cel disputat între 
echipele R. P. Un
gare și Spaniei. în 
repriza I-a fieca
re echipă a ra
tat cîte o lovitură 
de la 11 m. în re
priza a doua am

bele formații au avut ocazii favorabi
le de a marca, dar scorul rămîne to
tuși alb. în urma rezultatelor înre
gistrate în meciurile de ieri situa
ția în grupa C este următoarea : 
1. Turcia — 4 puncte; 2. Spania — 
2 puncte ; 3—4. Ungaria, Franța cîte 
un punct.

Pe stadionul Tractorul peste 14.000 
de spectatori brașoveni au urmărit 
jocul dintre echipele de juniori ale 
R. P. Polone și Austriei. înaintașii 
polonezi atacă cu insistență chiar 
de la început. în minutul 5 Kowalik 
este faultat în careu. Arbitrul sanc
ționează infracțiunea cu lovitură de 
la 11 m. Execută același Kowalik 
și scorul devine : 1—0 pentru polo
nezi. Numai după 9 minute Czenczek 
comite henț și este rîndul austrie
cilor să beneficieze de o lovitură de 
la 11 m care este transformată de

Ieri dimineață, pe stadionul „Vo
ința" din Capitală, 200 de tineri, bă
ieți și fete, au luat parte la între
cerile organizate în cadrul fazei o- 
rășenești a crosului „Să întîmpinăm 
1 Mai".

Un pocnet de pistol și 50 de fete 
se înșiruie în cîteva clipe pe pista 
stadionului spre panglica de la ca
pătul celor 800 de metri. O fată roș
cată, în tricou alb, țîșnește curajos 
pe ultimii zeci de metri și depă
șește cîteva concurente, sprintează 
pe ultimii metri ca un vitezist ex-

R u g b i
în lipsa echipei campioane, Steaua, 

care se află în Italia, unde participă 
la un turneu internațional în orașul 
Parma, etapa de ieri a campionatu
lui republican de rugbi a avut doar 
cinci meciuri, dintre care trei dispu
tate în Capitală. Cel mai interesant 
dintre acestea (Grivița Roșie — 
Știința Cluj) s-a desfășurat pe te
renul din Parcul Copilului.

Meciul a entuziasmat pe spec
tatori, mai ales prin dinamis
mul și cursivitatea 
de trei-sferturi. Victoria 
rugbiștilor de la Grivița 
11—0 (5—0).

Pe același teren, echipa

prin
fazelor liniei 

a revenit 
Roșie cu

studenți-

ÎN CÎȚEVA RÎNDURI
• „Criteriul Mondial al Tineretului” la 

scrimă a continuat la Cairo cu desfășu
rarea probei de floretă-femei. Cea mai 
bună s-a dovedit sportiva Karolina MaT- 
soeva (U.R.S.S.), care a cîștigat toate 
cele 7 asalturi susținute. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Masciotta (Italia) — 
5 victorii ; Rousellet (Franța) — 4 vic
torii (20—25), Ana Ene (R.P. Romînă) — 
4 victorii (20—21), Belasova (U.R.S.S.) — 
3 victorii ; Weiss (Austria) — 2 victorii; 
Skroboto (Polonia) — 2 victorii ; Hoffman 
(R.F. Germană) — 1 victorie.

© Cicliștii romîni și cehoslovaci care se 
pregătesc pentru cea de-a 15-a ediție a 
„Cursei Păcii” s-au întrecut la De- 
cin într-o probă de control pe distan
ta de 102 km. Primul a trecut linia de 
sosire Rudolf Schejbal din lotul R. S. 
Cehoslovace. El a parcurs distanta în 

Rinnergschentner. Cu acest rezultat 
de egalitate se termină prima re
priză. Polonezii au reintrat pe teren 
deciși să învingă. Ei domină și nu
mai după 4 minute înscriu prin 
Marks. Cu scorul de 2—1 pentru e- 
chipa R. P. Polone, se termină par
tida.

în cea de-a doua întîlnire selec
ționata Brașovului care participă la 
turneul U.E.F.A. în aiara concursu
lui, a prestat în compania echipei 
Italiei un joc de calitate, reușind să 
obțină un rezultat de egalitate, 1—1.

de dispu-

de juniori 
R. D. Ger-

Echipa de juniori a U.R.S.S. a des
fășurat, în compania tinerilor fot
baliști greci, un joc spectaculos, 
mult aplaudat de către cei 25.000 
de spectatori. Ea s-a lippus atît 
din punct de vedere tehnic, cît și 
tactic, cîștigînd partida cu scorul 
de 3—1.

După o dominare insistentă, ju
niorii sovietici marchează primul 
gol prin Kasimovski în minutul 14. 
Cu acest rezultat se încheie prima 
repriză. La reluare, juniorii greci 
reușesc, în . minutul 46, să egaleze 
prin Dedes. Juniorii sovietici revin 
în atac și în minutul 52 Polikarpov 
înscrie cu capul. în minutul 70, tot 
el stabilește, la 3—1, scorul iinal 
al acestui meci deosebit 
tat.

Partida dintre echipele 
ale R. S. Cehoslovace și 
mane s-a încheiat cu victoria jucă
torilor cehoslovaci cu scorul de 
3—1. Jocul a fost de bună factură 
tehnică. Primul gol a fost marcat 
de Fertek în minutul 23. în minu
tul 26, Knebort este faultat în careu 
și tot el execută, înscriind. în mi
nutul 51, Richtrmok marchează cel 
de-al 3-lea gol.

Printr-un șut puternic de la 30 de 
metri, John înscrie singurul punct 
pentru echipa R. D. Germane. Junio
rii germani nu au fost un adversar 
comod pentru cehi. Ei au obținut 12 
cornere și au avut numeroase oca
zii, pe care nu le-au fructificat însă.

în urma acestor rezultate clasa
mentul în grupa E este următorul :
1. R. S. Cehoslovacă — 4 puncte ;
2. U.R.S.S. — 2 puncte ; 3. R.D. Ger
mană — 2 puncte ; 4. Grecia — 
zero puncte.

perimentat și trece prima linia de 
sosire. Este Elena Zamfir, de la clu
bul sportiv „Voința". Colege, prie
tene și prieteni, spectatori, o aplau
dă pe cîștigătoarea probei de se
nioare.

Vi-i prezentăm și pe ceilalți cîști- 
gători : la junioare — Elena Andrei, 
elevă la școala profesională de la 
F.R.B., la juniori — Victor Marinescu, 
elev la școala medie nr. 34, iar la 
seniori — Iosif Hécko, student.

întrecerea sportivă a crosiștilor 
s-a bucurat de un frumos succes.

lor bucureșteni a obținut o victorie 
meritată asupra Metalului. Iniția
tiva în joc a aparținut rugbiștilor 
metalurgiști — mereu în ofensivă, 
dar ei nu și-au putut concretiza a- 
ceastă superioritate, deoarece în 
partea finală a acțiunilor au făcut 
greșeli tehnice elementare. Știința— 
București a cîștigat meciul cu sco
rul de 9—6 (6—3).

Celelalte partide s-au încheiat cu 
următoarele rezultate ; Dlnamo — 
Unirea 8—0 (3—0) ; Știința Petro- 
șeni — Olimpia București 22—0 
(6—0) ; Progresul — Știința Timișoa
ra 6—0 (0—0).

2h56’59”. Cu același timp au fost cro
nometrați, în ordine : Novak (R.S. Ceho
slovacă), C. Dumitrescu (R. P. Romînă), 
Lacho (R.S. Cehoslovacă), Smisek (R. S. 
Cehoslovacă) și Ziegler (R.P. Romînă).

© Portoricanul Carlos Ortiz este noul 
campion mondial de box la cat. ușoară. 
El l-a învins la puncte, după 15 reprize, 
pe fostul deținător al centurii, Joe Brown 
(S.U.A.).

® In sala Giulești din Capitală s-au dis
putat ieri cîteva meciuri de volei femi
nin, în cadrul campionatului republican. 
Iată rezultatele : Progresul — Farul (Con
stanța) 2—3; I.F.A. — C.S.M. Cluj 0—3; 
Flacăra —. C.S.M. Sibiu 3—0.

© Pe stadionul Maracana 
Janeiro, echipa de fotbal a 
dispus cu scorul de 6—0 de 
raguayului.

din Rio de 
Braziliei a 
echipa Pa- 
(Agerpres)

tenis R. p. Romînă
R. P. Polonă 4-1
Duminică dimineață, pe terenurile 

clubului sportiv „Progresul" din Ca
pitală, a luat sfîrșit întâlnirea'inter
națională de tenis dintre echipele 
R. P. Romîne și R. P. Polone. Jucă
torii romîni au obținut victoria cu 
scorul de 4—1. In ultimul meci, Ion 
Țiriac l-a învins în trei seturi (6—1; 
6—2; 6—0) pe Gasiorek. Punctul 
echipei poloneze a fost realizat de 
Orlikowski care a cîștigat cu 8—6; 
6—1; 4—6; 6—4 în fața lui Năstase.

Jucătorii romîni își vor continua 
pregătirile în vederea meciului cu 
echipa Izraelului, care va avea loc 
între 4 și 6 mai la București în ca
drul „Cupei Davis“. Selecționata 
noastră va întâlni vineri; sîmbătă și 
duminică în Capitală într-un meci 
amical echipa R.P. Ungare. In acest 
meci se va alinia aceeași formație :
I. Țiriac, C. Năstase și P. Mărmu- 
reanu.

Ca ________ ..._______ .____
Dinamo a găzduit și ieri întreceri la 
diferite discipline sportive. Dintre 
manifestările cele mai importante 
desfășurate atenția spectatorilor a 
fost îndreptată în mod firesc către 
două din cele mai populare compe
tiții republicane : volei și handbal, 
în sala Dinamo s-au întrecut 8 e- 
chipe în cadrul campionatului de 
volei. Unele meciuri au fost urmări
te cu interes, datorită echilibrului 
de valori și evoluției scorului. Jocu
rile Olimpia — Știința Timișoara șl 
Progresul București — Tractorul 
Brașov au plăcut cel mai mult.

Iată rezultatele tehnice : Dinamo 
București — Voința Miercurea Ciuc 
(F) 3—0 ; Dinamo București •—
C.S.M. Cluj (M) 3—1 ; Știința Timi
șoara — olimpia București (M) 3—2; 
Progresul București — Tractorul 
Brașov (M) 3—0.

Spectatorii prezenți la cele două 
meciuri masculine din campionatul 
republican de handbal în 7 dispu
tate în incinta velodromului au fost 
martorii unor partide spectaculoase, 
vid disputate care au îneîntat. Jocu
rile Știința București — Rafinăria 
Teleajen 23—19 și Dinamo București 
— Tractorul Brașov 22—17, s-au 
desfășurat mult timp de la egal la 
egal. Numai în final după mari e- 
forturi studenții și dinamoviștii au 
reușit să obțină victorii meritate.

J 
llll ■i

Salan în
•— Mon general, vreți un sand

viș ?
Arestatul, un om cu mustăți stu

foase și păr de culoare închisă, se 
întoarce brusc spre sergentul care 
i-a pus întrebarea ; se întoarce și în
țelege că s-a demascat.

Domnul Louis Cariere, director 
comercial, care trăia la Paris, așa 
cum arată documentele găsite asu
pra sa, nu era altcineva decît fos
tul general Salan. In trecut, unul 
din militarii francezi sus-puși, iar 
acum căpetenia grupului de fasciști 
criminali, numit „Organizația Arma
tă Secretă“, a fost arestat în centrul 
orașului Alger. Brigada specială a 
„Siguranței generale“, care de mult 
se afla pe urmele lui Salan, l-a a- 
restat în apartamentul conspirativ 
de pe strada Defontaine, împreună 
cu aghiotantul său Ferrandi, cu so
ția și fiica sa.

Șeful O.A.S.-ului se pregătea să 
sărbătorească paștele în sinul fa- 

™ 1 . josț țns& r~s_
cursul aceleiași

miliei. Planul i-a 
turnat. Chiar în 
seri el a fost adus 
în închisoarea pa
riziană Santé. în
tâmplarea a făcut 
ca la aerodrom, 
unde a fost adus 
pentru a fi trimis 
în metropolă, Sa
lan să se întâl
nească cu gene
ralul Ailleret, ca
re pînă în ulti
mele zile îndepli
nise funcția de 
comandant al tru
pelor franceze din 
Algeria, Firește, 
Ailleret l-a recu
noscut imediat pe 
Salan, căruia i-a 
spus : „Va trebui 
să. răspundeți pen
tru toate crimele 
O.A.S.-ului".

Două fotografii înfățișînd a- 
celași om — Raoul Salan, că
petenia O.A.S. In stingă : ban
ditul grimât — așa cum arăta 
in momentul arestării. In dreap
tă — cum arată in realitate.

PARIS 22 (Agerpres). — Conferin
ța celor șase miniștri ai Afacerilor 
Externe ăi țărilor Pieței comune pen
tru stabilirea bazelor unei uniuni po
litice a statelor respective — care 
s-a ținut săptămîna trecută la Paris 
— s-a încheiat printr-un eșec total 
fără ca cel puțin să fie dat un co
municat comun sau să se fixeze 
date unor viitoare convorbiri în a- 
ceastă problemă. Purtătorul de cu- 
vînt al Ministerului de Externe fran
cez s-a mărginit doar să spună că 
„nu a fost posibil să se ajungă Ia 
un acord nici măcar asupra princi
piilor unui tratat al Uniunii politice 
europene".

Comentînd rezultatele acestei con
ferințe, corespondentul din Paris al 
ziarului „New York Herald Tribune" 
scrie că „dezbinarea intre cei șase 
este de fapt între „cei trei mari" 
(Franța, Germania occidentală și 
Italia) și „cei trei mici" (Belgia, O- 
landa și Luxemburgul) în problema 
aderării Angliei la Piața comună și 
în problema formei Uniunii politice 
a statelor vest-europene". In acea
stă privință aduce o precizare in
teresantă. ziarul „Le Monde" potri
vit căruia Spaak, purtătorul de cu- 
vînt al Beneluxului, ar fi declarat 
că chiar în ipoteza în care Bene
luxul ar fi de acord cu un proiect 
de uniune politică, el tot nu l-ar 
semna pînă cînd Anglia nu ar face 
parte din Piața comună.

Care sînt motivele acestei opozi
ții categorice a Beneluxului? Pînă 
nu de mult, după cum se știe, prin
cipala contradicție în problema rea
lizării Uniunii politice a „celor șase" 
era între Franța care propunea o
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La Ckcton Conferința anuală a Partidului 
Cooperatist din Anglia

CLACTON 22 (Agerpres). — în 
orașul Clacton s-a deschis conferin
ța anuală a Partidului cooperatist, 
care grupează peste 11 milioane de 
membri ai. asociațiilor cooperatiste 
din Anglia.

Adresîndu-se delegaților, lordul 
Peddie, președintele partidului, a 
subliniat că problema principală a 
contemporaneității este menținerea 
păcii. El a arătat că este inadmisi
bil să se continue politica de ame
nințări, să se mențină încordarea și 
neliniștea în relațiile internaționale 
și a cerut să se „caute neîntrerupt 
baze pentru o coexistență reală în
tre Est și Vest“.

în^ legătură cu problemele de po
litică internă, vorbitorul a criticat 
aspru măsurile economice și socia
le ale guvernului conservator en
glez. Lordul Peddie a subliniat că 
Anglia cedează tot mai mult pozi- 
țiile sale pe piețele mondiale. Ră- 
mînînd mult în urma unor țări din 
Europa occidentală în ce privește

Situația din Argentina
BUENOS AIRES 22 (Agerpres). — 

în după-amiaza zilei de 21 aprilie, 
după ce președintele Guido s-a în- 
tîlnit cu reprezentanții forțelor ar
mate ale Argentinei, s-a anunțat că 
generalul Enrique Rauch a fost 
destituit din postul de secretar de 
stat pentru armată și în locul său 
a fost numit generalul Juan Bau
tista Losa. Rauch a fost numit se
cretar de stat pentru armată în di
mineața zilei de 21 aprilie. Unită
țile care îi sînt fidele au luat po
ziție împotriva conducătorilor forțe
lor armate care cer ca președintele 
Guido să anuleze rezultatele alege
rilor de la 18 martie.

După destituirea lui Rauch, trupe
le care îi sînt fidele, precum și uni
tățile generalului Pogi (acesta din 
urmă sprijină pe conducătorii for-

' ------------- ©©©-—-' • ----------

Știrea despre arestarea lui Salan 
s-a răspîndit imediat în Franța și 
dincolo de granițele ei. In jurul în
chisorii Santé s-au adunat de cu seară 
grupuri de adepți ai „Algeriei fran
ceze“. Cînd cortegiul de mașini și 
camioane ale poliției, escortat de nu
meroase motociclete, s-a apropiat de

Răsfoind presa străină

închisoare, elementele „ultra" au în
cercat să organizeze o demonstrație 
în apărarea lui Salan. Insă numeroșii 
trecători le-au dat imediat replica. 
Mulțimea de pe stradă striga : „La 
spînzurătoare cu Salan !“, „Crimina
lii să fie împușcați!“

înăuntrul închisorii, unde se află 
mulți arestați din O.A.S., au început 
tulburări. Unii arestați au reușit să 
iasă din celulele lor. Pentru restabi- 

legătură cu „Piaja comună"
confederație și Germania occiden* 
fală
ție. Germania occidentală se opu- 
nea 
tiu 
mație în cadrul unei - viitoare u* 
niuni suprastatale. După recentei© 
convorbiri între De Gaulle și Fân
tâni, urmate imediat de convorbiri 
între Fanfani și Adenauer, se pare 
că guvernul de la Bonn a ajuns la 
concluzia că deocamdată nu are 
șanse să-i înfrunte direct pe francezi 
și că ar fi mai comod ca cei mari 
să se înțeleagă pe seama celor mici. 
Această situație a silit Beneluxul să 
ia măsuri de apărare. Temîndu-se 
de o dominație franco-germană în 
sînul „Pieței comune", scria recent 
„New Ÿork Times", Belgia și Olanda 
consideră participarea Angliei ca o 
contrabalansare a influenței celor 
două mari puteri (Germania occi
dentală și Franța — N.R.) Acesta 
este și motivul pentru care Belgia 
insistă asupra unei uniuni politice 
cu caracter supranational a „celor 
șase".

în același timp, „New York Ti
mes" remarcă și faptul paradoxal 
că, datorită puternicei opoziții in* 
terne, Anglia ezită să intre într-o 
organizație în care suveranitatea ei 
să fie atît de fapt, cît și de drept des* 
ființată. „Există un paradox în fap
tul, scrie ziarul, că belgienii și olan
dezii, care vor neapărat ca Anglia 
să se asocieze uniunii politice, se 
situează ferm pe poziția susținerii 
unei uniuni care ar face și mai di
ficilă asocierea la aceasta a Marii 
Britanii". » > 

ritmul de creștere a producției, An
glia le depășește însă în mare mă
sură din punct de vedere al creș
terii costului vieții, a spus el.

în numele Comitetului Executiv, 
național al Partidului laburist a’ 
luat cuvîntul Harold Wilson, pre
ședintele acestui partid. El a criti'-' 
cat politica guvernului conservator 
în domeniul învățămîntului și asi
gurărilor sociale și a subliniat în 
legătură cu aceasta succesele uriașe 
obținute de Uniunea Sovietică în a^‘ 
ceste domenii.

în ședința din 21 aprilie, delegații 
Partidului cooperatist din Angliâ 
la conferință au trasat Comitetului" 
național al partidului sarcina ca, în 
timpul cel mai scurt, să elaboreze 
un program amănunțit de acțiune 
în problemele importante de politică 
internă și externă, incluzînd proble
mele menținerii păcii, dezvoltării 
comerțului și îmbunătățirii condi
țiilor de trai ale oamenilor muncii 
din Anglia.

■o ©O-----------

țelor armate) au primit ordin să pă
răsească punctele strategice pe care 
le ocupau la Buenos Aires și să se 
întoarcă în cazărmi.

în aceeași zi a devenit cunoscut 
că ministrul Afacerilor Externe, 
Drago, și ministrul Educației și Jus-:. 
tiției, Sussini, au demisionat pentru, 
„a ușura remanierea cabinetului“. ■

Ziarul de seară „Razon“ anunță că 
în ultimele zile poliția a închis se
diile Comitetului arger tinian de pre
gătire a celui de-al 8-lea Festival 
mondial al tineretului și studenți-«- 
lor, Federației studenților din Bue
nos Aires, Comitetului de solidari“ • 
täte cu revoluția cubană, precum șir 
ale partidului peronist din provincia: ■ 
Buenos Aires. O serie de membri: 
ai acestor organizații au fost ares
tați.

giatiiloi
Urea ordinei, paza închisorii a fost' 
nevoită să folosească grenade lacrimo
gene. Au fost răniți și în rîndul po
lițiștilor și printre întemnițați. Abia 
a fost calmată răscoala, cînd în- 
tr-una din încăperile închisorii a iz
bucnit un incendiu. El a fost însă 
imediat stins.

Arestarea lui Salan a stârnit o pro
fundă satisfacție în Franța. Toata 
ziarele relatează această știre cu tit
luri mari. Ele apreciază arestarea șe
fului O.A.S.-ului ca o lovitură puter
nică dată organizației teroriștilor.

(Corespondență din Paris public 
cată de ziarul „Izvestia“).

A început ancheta
LONDRA 22 (Agerpres). — După 

cum relatează corespondentul din 
Paris al agenției Reuter, fostul ge
neral Salan, căpetenia organizației 
fasciste O.A.S., arestat la 20 aprilie, 
a declarat la 21 aprilie anchetato
rilor la închisoarea „Santé" că, după 
părerea lui, „Organizația armată se-, 
cretă" se destramă.

Presimțind probabil că nu va 
scăpa de pedeapsă, Salan începe 
să dea îndărăt, aruneînd vina asu
pra subalternilor săi din O.A.S. El 
îi denumește „nebuni" și „capete în- 
fierbîntate". în timpul interogatoriu
lui el a încercat să se desolidarizeze 
de „coloneii" săi care, după cum 
a declarat el, „nu se interesează de
cît de asasinate".

La 21 aprilie, judecătorul Georges 
Courcol, care este împuternicit să 
conducă ancheta în procesul lui Sa
lan, l-a acuzat de „complot împo
triva securității statului".

imparab.il
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Ä 92-a aniversare a nașterii Iui V. I. Lenin

Adunarea festivă de la Moscova
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS transmite:
La Teatrul Mare al U.R.S.S. a avut loc duminică 

ț> adunare festivă a organizațiilor de partid, sovie
tice și obștești din Moscova, consacrată celei de-a 
S2-a aniversări a nașterii lui Vladimir Hid Lenin.

La adunare au participat conducători ai P.C.U.S. 
șl ai guvernului sovietic, vechi comuniști — vete
rani ai revoluțiilor ruse, muncitori din întreprin
derile din Moscova, oameni de știință, de cultură 
și artă.

'Adunarea festivă a fost deschisă de N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.

De numele lui Lenin, a spus N. S. Hrușciov, este 
indisolubil legată reînnoirea lumii pe baze comu
niste. Lenin s-a aflat la izvoarele mărețelor trans
formări revoluționare din epoca contemporană. Ase
menea soarelui de primăvară, razele învățăturii 
marxist-leniniste au pătruns astăzi in toate colțu
rile lumii.

N. S. Hrușciov a spus: „Marxism-leninismul a 
ridicat și ridică noi milioane și zeci de milioane de 
oameni la lupta pentru libertate și fericire. Luptași fericire. Lupta

de eliberare a oamenilor muncii din întreaga lume, 
asemenea apelor năvalnice de primăvară, mătură 
de pe planeta noastră tot noroiul și mucegaiul lumii 
vechi, capitaliste, care și-a trăit traiul“.

Lenin și partidul comuniștilor creat de el, a spus 
în continuare N. S. Hrușciov, au mobilizat clasa 
muncitoare, pe oamenii muncii din țara noastră la 
lupta pentru răsturnarea orînduirii exploatatoare. 
Cu numele lui Lenin, sub steagul leninismului noi 
am repurtat victorii remarcabile, am construit pri
mul stat socialist din lume. învingînd toate greu
tățile, partidul a condus și conduce cu curaj po
porul nostru spre comunism, urmînd linia leninistă, 
singura justă.

„Cu numele marelui Lenin, sub steagul ideilor le
niniste, noi pășim cu încredere și vom ajunge pe 
culmile strălucitoare ale comunismului!" — a spus 
N. S. Hrușciov.

Leonid Ilicev, secretar al Comitetului Central al 
P.C.U.S., a prezentat raportul cu privire la aniver
sarea a 92 de ani de la nașterea lui Lenin.

„Pășim la asaltul redutelor hotă- 
rîtoare ale construirii societății co
muniste* — a spus în raport Leonid 
Ilicev. Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, Comitetul lui Central con
duc poporul sovietic cu precizie pe 
calea indicată de Lenin.

Uriașul merit istoric al lui Lenin 
constă în crearea partidului de tip 
nou — partidul comunist științific, 
partidul înnoitorilor.

„Partidul nostru a ținut întot
deauna sus și a păzit puritatea stea
gului leninist”.

„învingînd greutățile, călindu-se 
în lupta împotriva troțkiștilor, capi
tularzilor de dreapta și de alte 
nuanțe, partidul a asigurat victoria 
deplină și definitivă a socialismului 
În țară. Nici un fel de furtuni și ad
versități, nici un fel de atacuri ale 
dușmanilor interni și externi ai co
munismului n-au reușit să silească 
partidul să coboare steagul leni
nist”.

Partidul, a spus Leonid Ilicev, a 
Condamnat cu asprime cultul perso
nalității lui Stalin, străin spiritului 
marxist-leninist, a restabilit și dez
voltat normele leniniste ale vieții 
de partid și de stat. Lichidarea ur
mărilor dăunătoare ale cultului per
sonalității, zdrobirea ideologică și po
litică a grupului fracționist antipar
tinic al lui Malenkov, Molotov, Ka- 
ganovici și altora constituie o mă
reață faptă de eroism a partidului 
nostru, a Comitetului său Central le
ninist.

După cum a subliniat raportorul, 
niciodată încă de la Lenin încoace 
spiritul leninist în activitatea 
P.C.U.S. nu s-a manifestat atît de 
profund și grăitor ca în ultimii ani. 
„Triumful deplin al liniei generale 
a partidului care s-a conturat la 
Congresul al XX-lea al P.C.U.S.- a 
pregătit toate condițiile pentru ca 
patria noastră să pășească într-o 
nouă etapă de dezvoltare istorică — 
perioada construirii desfășurate a 
societății comuniste*.

După ce a subliniat că sarcinile 
fundamentale ale construcției comu
niste și-au găsit o expresie concen
trată în noul Program al P.C.U.S., 
adoptat de Congresul al XXII-lea a) 
partidului, Leonid Ilicev a spus : 
„Noul Program al partidului este un 
program cu adevărat leninist, un 
nou capitol în dezvoltarea leninis
mului“.

Raportorul a subliniat că P.C.U.S. 
a pornit întotdeauna și pornește de 
la indicația leninistă potrivit căreia 
făurirea bazei tehnice-materiale, cu 
un nivel înalt de dezvoltare, a unor 
puternice forțe de producție consti
tuie veriga hotărîtoare în construc
ția comunistă; „A gîndi și a acționa 
altfel, a forța făurirea unor relații 
noi în neconcordanță cu nivelul rea
lizat în dezvoltarea forțelor de pro
ducție ar însemna a trăda spiritul 
învățăturii leniniste', a subliniat 
Leonid Ilicev.

Raportorul a citat cuvintele lui 
Lenin : „Noi prețuim comunismul 
numai atunci cînd este fundamentat 
din punct de vedere economic“.

Raportorul a citat date cu privire 
là creșterea producției la principa
lele tipuri de produse ale industriei 
grele a U.R.S.S. în perioada 
1923—1961 în comparație cu S.U.A.

„Partidul nostru procedează în 
chip leninist, traducînd consecvent 
în viață linia dezvoltării continue a 
industriei grele, temelia .temeliilor 
bazei tehnice-materiale a comunis
mului, apărării țării, creșterii necon
tenite a bunăstării poporului“, a 
spus Leonid Ilicev.

Numai bucherii și diferiți încurcă- 
lume revizioniști, a spus el, pot opu
ne industria grea producției bunu
rilor de consum, industria — agricul
turii. Teoria reproducției socialiste 
lărgite cere dezvoltarea armonioasă, 
proporțională a tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale, rolul conducător 
revenind industriei grele.

Raportorul a spus în continuare 
că prin depășirea sarcinilor planu
lui septenal (1959—1965) volumul 
producției industriale a U.R.S.S. va 
spori în decurs de șapte ani nu cu 
80 la sută, cum s-a prevăzut ante
rior, ci aproximativ de două ori. în 
anul 1962 industria țării produce la 
fiecare trei zile mai multe produse 
decît în întregul an 1923.

După ce a arătat că agricultura 
de înaltă productivitate este o parte 
de cea mai mare importanță a bazei 
tehnice-materiale a comunismului, 
Leonid Ilicev a relevat însemnăta
tea uriașă a hotărîrilor Plenarei din 
martie 1962 a C.C. al P.C.U.S. El a 
spus : „înființarea direcțiilor terito
riale de producție, a consiliilor de 
direcție pe principii democratice, a 
comitetelor pentru conducerea agri
culturii constituie o reformă de cea 
mai mare importanță, echivalentă cu 
reorganizarea conducerii industriei 
și construcțiilor, înfăptuită de par
tid în 1957. Putem să nu ne îndoim 
Că această reformă va aduce și ea

tot atît de impor-rezultate pozitive 
tante“.

Leonid Ilicev a menționat în con
tinuare indicațiile Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. cu privire la 
necesitatea de a se respecta cu stric
tețe cointeresarea materială perso
nală în toate verigile economiei na
ționale.

„în îmbinarea cu pricepere a stimu
lentelor materiale și morale în mun
că, în educarea tuturor oamenilor 
muncii pe baza celor mai bune e- 
xemple în muncă partidul vede ca
lea leninistă, singura justă, de îna
intare spre comunism“.

Partidul nostru este partidul co
munismului științific. El trasează și 
rezolvă noile sarcini nu la întîm- 
plare, ci pe măsura pregătirii și ma
turizării premizelor materiale și spi
rituale, ridicîndu-se cu hotărîre atît 
împotriva „baterii pasului“ pe loc, 
cît și împotriva devansării „stîngis- 
te“. Introducerea prematură a re
partiției după nevoi ar duce la ni
velare, la încetinirea ritmului de 
construire a societății comuniste, la 
discreditarea ideilor comunismului.

„Adversarii noștri — a spus vor
bitorul — încearcă să afirme că în 
noul Program al P.C.U.S. s-ar a- 
corda un rol predominant indus
triei, dezvoltării industriei de dragul 
industriei. Nu, răspundem noi, pro
gramul nostru cuprinde o funda
mentare științifică multilaterală a 
comunismului, pe primul plan se si
tuează dezvoltarea economiei, mai cu 
seamă a producției industriale, dar 
în program are un rol predominant 
cu totul altceva: el proclamă întîie- 
tatea omului“.

Educarea omului nou constituie 
una dintre sarcinile cele mai grele 
și de cea mai mare răspundere în 
transformarea comunistă a lumii. 
„Educarea omului nou — om cu 
idealuri mărețe și principii morale 
înalte — este una din principalele 
realizări ale partidului nostru“.

Istoria mondială se dezvoltă așa 
cum a prevăzut Lenin, s-au împli
nit și se împlinesc previziunile lui 
cele mai îndrăznețe. „Calea spre li
bertate, democrație și socialism, 
luminată de geniul leninist, a deve
nit magistrala istoriei mondiale. Nu 
burghezia, ci clasa muncitoare in
ternațională, vlăstarul ei principal 
— sistemul mondial socialist, se află 
în centrul epocii contemporane".

Schimbările care au avut loc în 
lume după Octombrie 1917 „con
stituie tocmai teoria leninistă a re
voluției socialiste în acțiune".

Raportorul a relevat creșterea 
mișcării de eliberare națională a po
poarelor. India, Indonezia, R.A.U., 
Irak, Ghana, Guineea, Mali și zeci 
de alte țări din Asia și Africa au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare și independente.

„Odată cu victoria poporului al- 
gerian își încetează, de fapt, exis
tența imperiul colonial francez. Și 
nimeni nu se îndoiește că în viito
rul apropiat soarta lui o va împăr
tăși și imperiul colonial britanic, sau 
mai bine zis ceea ce a rămas din el. 
A început amurgul imperialismului 
american*.

„Succesul forțelor revoluțiilor de 
eliberare națională este cu atît mai 
mare, cu cît ele se bazează mai pu
ternic și mai amplu pe forța socia
lismului victorios. Nu este întîmplă-' 
tor faptul, a spus Ilicev, că revolu
țiile de eliberare națională au căpă
tat o amploare atît de mare și sînt 
încununate de un asemenea succes 
tocmai în perioada în care 
mul a devenit principala 
dezvoltării mondiale“.

„In lume s-a format,
tinde și se întărește măreața coa
liție antiimperialistă a popoarelor. 
Specific pentru aceasta este că ea 
nu are un caracter formal-ju- 
ridic, nu este înregistrată la vreun 
notar, în schimb este cimentată 
prlntr-o profundă unitate internă, la 
baza căreia se află năzuința de a 
izbăvi omenirea de sistemul rușinos 
și criminal al imperialismului“.

„Cuba — a spus Ilicev — este 
primul teritoriu liber din America, 
o țară care a pășit pe drumul con
struirii socialismului. In fața acestui 
mic popor care s-a ridicat la lupta 
pentru libertate a trebuit să bată în 
retragere cea mai mare putere im
perialistă“.

Raportorul a subliniat că partidele 
marxist-leniniste pășesc în fruntea 
luptei de eliberare a popoarelor. „As
tăzi, mișcarea mondială comunistă a 
devenit cea mai influentă forță po
litică, care transformă și reînnoiește 
lumea“.

„Creșterea puterii socialismului 
mondial, destrămarea sistemului co
lonial al imperialismului, ascuțirea 
tuturor contradicțiilor lui sînt fac
torii hotărîtori ai adîncirii crizei ge
nerale a sistemului capitalist. Capi
talismul are trecut, dar nu are viitor. 
Viitorul aparține comunismului“.

Totodată L. Ilicev a subliniat că 
imperialismul rămîne dușmanul cel 
mai înrăit și foarte primejdios al li
bertății și independenței popoarelor. 
Natura lui, năravurile lui nu s-au 
schimbat. Burghezia imperialistă 
contemporană se cramponează spas
modic de putere, ea poate să se de
dea la provocările cele mai disperate 
mergînd pînă la războiul cu bombe 
atomice și cu hidrogen.

Dar fiara, a spus Leonid Ilicev, 
se retrage întotdeauna cînd vede în 
fața sa o forță mai mare. „Acum o 
asemenea forță există și ea poate să 
trezească la realitate orice fiară im
perialistă. Această forță este Uniu
nea Sovietică, întregul sistem mon
dial socialist, mișcarea muncitoreas
că internațională, lupta de eliberare 
națională a popoarelor“.

Formulînd principiul coexistenței 
pașnice, Lenin a determinat în mod 
genial însăși esența politicii externe 
socialiste pe o întreagă epocă isto
rică. Tocmai datorită politicii leni
niste iubitoare de pace a statului so
vietic, a tuturor țărilor socialiste 
omenirea a fost izbăvită pînă în pre
zent de o catastrofă termonucleară.

Vorbitorul a relevat că în politica 
mondială sînt exprimate cu deosebită 
claritate două linii opuse în aborda
rea problemei dezarmării. „Atît timp 
cît imperialiștii continuă pregătirile 
militare, a continuat el, atît timp cît 
există o primejdie pentru pacea ge
nerală, Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste iau și, vor lua măsuri 
pentru perfecționarea continuă a 
forțelor armate, pentru întărirea 
securității lor".

Victoria ideii comunismului, și 
prin urmare victoria cauzei păcii, 
prieteniei popoarelor, este inevita
bilă, a spus Leonid Ilicev. El a adău
gat că „capitalismul va părăsi sce
na istoriei, așa cum au părăsit-o 
toate formațiile exploatatoare care 
au existat pînă la el“.

„Popoarele însă, a spus Leonid 
Ilicev, doresc ca, în pieirea lui, im
perialismul să pricinuiască omenirii 
cît mai puține suferințe, ca după el 
să rămînă cît mai puține ruine. O 
pace trainică între popoare cores
punde intereselor fundamentale ale 
omenirii muncitoare, asigură cele 
mai prielnice posibilități de progres 
social, de luptă pentru comunism și 
socialism, de lichidare a colonialis
mului și de victorie deplină a mișcă
rii de eliberare națională“.

După cum a subliniat raportorul,, 
un merit nepieritor al lui Lenin este, 
acela că a ridicat sus steagul luptei 
pentru puritatea marxismului crea
tor, împotriva tuturor formelor șl 
manifestărilor oportunismului. „Ac- 
ționînd în spiritul preceptelor leni
niste, îndeplinlndu-și datoria inter- 
naționalistă față de mișcarea mun
citorească internațională, partidul 
nostru luptă activ atît împotriva re
vizionismului, cît și împotriva 
matismului, sub orice formă 
manifesta acestea“.

Marxism-leninismul creator
baza ideologică a coeziunii mișcării 
comuniste mondiale, a spus Leonid 
Ilicev. Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice „consideră de datoria sa 
să facă totul pentru coeziunea la
gărului socialist, a mișcării comu
niste mondiale sub steagul interna
ționalismului proletar“.

Burghezia imperialistă caută cu 
îndărătnicie idei noi, a spus vorbi
torul. Dar, ideologia burgheză con
temporană este cuprinsă de o criză 
profundă, din care nu există și nu 
poate exista ieșire, deoarece prin e- 
sența ei această ideologie a devenit 
în mod fățiș reacționară, pătrunsă 
de ură față de om.

Viitorul aparține comunismului. 
Căci numai acesta corespunde inte
reselor fundamentale ale maselor 
populare care au pășit astăzi pe a- 
rena creației conștiente.

socialis- 
forță a

se ex-

Noi documente ale 
Ini V. I. Lenin

La 22 aprilie ziarul „Pravda“ pu
blică pentru prima oară scrisoarea 
adresată de V. L Lenin comuniști
lor polonezi în octombrie 1921.

După cum subliniază ziarul, Lenin 
a urmărit cu atenție dezvoltarea miș
cării de eliberare a oamenilor mun
cii din toate țările. El a atribuit o 
mare importanță mișcării revoluțio
nare din Polonia.

Scrisoarea adresată comuniștilor 
polonezi a fost scrisă de Lenin în le
gătură cu ascuțirea situației politice 
din Polonia în anul 1921. El subli
niază că victoria clasei muncitoare 
din Polonia are o uriașă importanță 
internațională, deoarece va da o lo
vitură sistemului imperialist de la 
Versailles, planurilor reacțiunii mon
diale de a folosi Polonia burghezo- 
moșierească în propriile ei țeluri și 
va contribui la dezvoltarea mișcării 
revoluționare din țările Europei ră
săritene și centrale.

Aceasta, a arătat Lenin, impune o 
mare răspundere comuniștilor polo
nezi. Refe.rindu-se la elementele 
sectariste, dogmatice, de „stînga" din 
Partidul Comunist din Polonia, care 
nu au înțeles necesitatea pregătirii 
minuțioase a victoriei revoluției în 
Polonia însăși, Lenin a arătat că co
muniștii polonezi nu trebuie să se 
lase provocați, pentru „a nu da po
sibilitate guvernului și burgheziei să 
înăbușe revoluția prin reprimarea 
sîngeroasă a răscoalei PREMA

TURE“. „Trebuie CRESCUTĂ cu 
orice preț revoluția pînă la maturi
tate DEPLINĂ" — sfătuia Lenin pe 
comuniștii polonezi.

Indicațiile lui Lenin cuprinse în 
scrisoarea dată publicității, scrie 
ziarul „Pravda“, au o uriașă impor
tanță pentru întreaga mișcare co
munistă internațională.

Este dată de asemenea publicită
ții pentru prima oară scrisoarea lui 
V. I. Lenin adresată ziarului „Prav
da", scrisă în primele zile ale lunii 
iunie 1914. Această scrisoare, ca și 
întreaga corespondență vastă dintre 
Vladimir Ilici și ziarul „Pravda“ din 
anii 1912—1914 caracterizează con
ducerea leninistă a activității zilnice 
legate de editarea acestui ziar.

§ c U
G. Titov invitat la sesiunea 

Comisiei internaționale pentru
cercetarea Cosmosului
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S. U. A. trebuie să renunțe 
b proiectatele experiențe nucleare4*

O mare demonstrație â partizanilor 
păcii la New York

NEW YORK 22 (Agerpres).
Pe Broadway-ul inundat de ra

zele soarelui de primăvară se des
fășoară o mare demonstrație a 
partizanilor păcii la care iau par
te studenți, funcționari, munci
tori. în rîndurile demonstranților 
se află William Ryan, membru 
al Congresului S.U.A., Mark 
Layn, membru al Adunării Le
gislative a statului New York, 
Orenstein, senator în Adunarea 
Legislativă din statul New York. 
Demonstranții poartă lozinci pe 
care stă scris: „Singurul nostru 
adăpost este pacea“, „Cerem să 
nu se efectueze experiențe nu
cleare", „Să obținem dezarmarea 
generală“. Demonstranții împrăș
tie manifeste: „Statele Unite tre
buie să ia o hotărîre importantă 
— să renunțe la proiectatele ex
periențe nucleare".

Demonstranții înaintează spre 
Briann Park, unde li se alătură 
mii de newyorkezi. Apoi demon
stranții se îndreaptă spre Piața 
Națiunilor Unite unde după-amia- 
ză urmează să aibă loc un mare 
miting. Rîndurile demonstranților 
cresc rapid. în oraș au intrat cî- 
teva sute de participanți la marș. 
Acum pe străzi trec coloane for
mate din mii de persoane.

„Alăturați-vă nouă“, se adre-

participanții la demonstrasează
ție cetățenilor care trec pe străzi. 
Poliția nu pierde timpul. „Circu
lați, nu staționați", țipă polițiștii, 
împrăștiindu-i pe aceia care ma
nifestă interes față de marșul 
partizanilor păcii.

Astfel au încheiat această săp- 
tămînă partizanii păcii și dezar
mării din America. A fost o săp- 
tămînă de luptă susținută pentru 
anularea hotărîrii cu privire la 
apropiatele experiențe nucleare, 
pentru încheierea tratatului cu 
privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară. Munci
tori și studenți, profesori și gos
podine, membri ai celor mai di
ferite organizații politice, sociale 
și religioase au ieșit pe străzile 
din New York și Washington, 
Philadelphia și Boston, Detroit și 
Chicago, Los Angeles și Buffalo 
pentru a cere guvernului S.U.A. 
să dea dovadă de rațiune, să 
ducă tratative constructive.

Toate acestea, paralel cu nume
roasele acțiuni ale celor mai de 
seamă reprezentanți ai intelectua
lității americane, dovedesc că in
tenția guvernului S.U.A. de a con
tinua cursa înarmărilor provoacă 
proteste hotărîte din partea unui 
număr tot mai mare de cetățeni 
americani.

MOSCOVA. Pilotul cosmonaut so
vietic Gherman Titov va participa 
la lucrările sesiunii Comisiei inter
naționale pentru cercetarea Cosmo
sului, care se va deschide la 1 mai 
la Washington.

Gherman Titov a fost invitat la se
siune de prof. Van de Hulst, pre
ședinte al Biroului acestei comisii. El 
va pleca în S.U.A. la sfîrșitul lunii 
aprilie.

ROMA. Populația italiană va plăti 
în noul an financiar, sub formă de 
impozite, 4.230 de milioane de lire, 
se arată în proiectul de lege cu pri
vire la bugetul de stat pe anul fi
nanciar 1962—1963, prezentat recent 
Parlamentului spre discutare. Din 
proiect reiese că 94,4 la1 sută

■l

regiunea 
Oceanul Pa-

LONDRA 22 (Agerpres). —- Cunos-î 
cuiul filozof și fruntaș al vieții pu
blice din Anglia, lordul Bertrand 
Russell, președintele „Mișcării pentru 
dezarmarea nucleară" a apelat la opt 
țări neutre cerîndu-le să trimită nave 
militare și comerciale în 
insulei Christmas din
cific unde Statele Unite intenționează 
să efectueze la sfîrșitul acestei luni 
experiențe cu arma nucleară.

în mesajul adresat președintelui 
Ghanei, primului ministru al Indiei, 
președintelui Iugoslaviei, președintelui 
Indoneziei, primului ministru al Suediei, 
președintelui R.A.U., primului ministru 
al Mexicului și președintelui Brazilifei, ö 
Lordul Russell scrie printre altele : LVă 
cer să trimiteți nave maritime militare 
și comerciale în apele din reg’unea 
insulei Christmas. Acestea sînt ape in
ternaționale. Guvernul american r:u are 
nici un drept asupra lor și ignorează 
legea internațională atunci cînd le fo
losește pentru infectarea atmosferei în 
care trăiesc popoarele dv. și ale noas
tre“.

„Țările neutre au posibilitatea să 
facă tot ce depinde de ele pentru a 
preînfîmpina aceste acțiuni barbare ’și 
este de datoria lor să facă acest lucru, 
în Anglia mulfi se împotrivesc politicii 
guvernului nostru. Dacă veți trimite 
nave în aceste ape, acțiunile dv. vor 
avea un rol hotărîtor și acest prece
dent va fi un pas important pe calea 
spre rațiune și spre pace în întreaga 
lume".

din capitolul 
de pe urma
Finanțelor, Trabucchi, 
ziariștilor că 
tuielilor, statul, probabil, va fi ne
voit să recurgă la sporirea impozi
telor“.

venituri se va realiza 
impozitelor. Ministrul 

‘.a declarat 
„în fața creșterii chel-

SAIGON. După cum anunță co
respondentul A.F.P., la 21 aprilie a 
sosit la Saigon purtătorul de avioa
ne american „Crowten” cu un nou 
transport de 16 elicoptere destinate 
unităților militare americane din 
Vietnamul de sud.

Potrivit agenției U.P.I., la baza 
strategică Soc Trang a sosit o com
panie de elicoptere deservită de 400 
de ofițeri și soldați din corpul de 
pușcași marini al S.U.A., care vor 
acționa în sprijinul forțelor de re
presiune diemiste.

MOSCOVA. Cunoscutul poet chilian 
Pablo Neruda, membru al Comitetului 
pentru decernarea premiilor Lenin „Pen-
... .... -   ---- ; $ $

tru întărirea păcii între popoare”, care se 
află la Moscova, a declarat că popoa
rele Americii Latine nutresc o înaltă ad- 
mirafie pentru Uniunea Sovietică.

Pablo Neruda a arătat că în patria sa 
se desfășoară ample pregătiri în vede
rea Congresului pentru 
nerală și pace, care va 
Moscova.

dezarmare ge- 
avea loc la

orașelor PortOTTAWA. Primarii <
Arthur, Schreiber, Nipigon și ale al
tor orașe situate pe litoralul cana
dian al marilor lacuri au protestat 
vehement împotriva intenției S.U.A. 
de a construi pe litoralul S.U.A. al 
acestor lacuri rampe pentru lansarea 
rachetelor în direcția nord, peste 
teritoriul canadian.

KATMANDU. Potrivit datelor de
finitive ale recensămîntului din anul 
1958 date publicității, populația Ne
palului se cifrează la 9.387.660 de 
locuitori.

'★
LONDRA 22 (Agerpies). — La 21 a- 

prilie în orașul Belfast (Irlanda de 
nord) au avut loc un miting, și o de
monstrație de protest împotriva ex
periențelor nucleare. Participanții la 
miting au adoptat o rezoluție în care 
cer guvernelor Angliei și Statelor 
Unite să încheie imediat un tratat cu 
Uniunea Sovietică cu privire la în
cetarea experiențelor nucleare.

o

0 nouă experiență nucleară 
subterană efectuată în S.U.A.

NEW YORK. După cum relatează 
corespondentul din Washington al 
agenției U.P.I., Comisia pentru ener
gia atomică a anunțat că la 21 apri
lie pe poligonul experimental din 
statul Nevada a fost efectuată o 
nouă explozie nucleară subterană.

Este a 29-a explozie anunțată de 
comisie din actuala serie a expe
riențelor subterane cu arma atomi-« 
că efectuate în S.U.A.

pro-

înte-
V. I.
tutu-

La chemarea Partidului Muncii din Olanda, mii do 
oameni au demonstrat la Amsterdam împotriva trimi
terii de trupe olandeze în Irianul de vest, (fotografia 
de jos). 1

membru al Birou- 
C. Francez, a vor- 
și activitatea

IMAGINI DIN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

dog-

Aniversarea nașterii tai V. L Lenin peste hotare

memoria lui V. î.

Comitetului orășenesc 
Partidului Muncii din

Praga 
închi- 
a naș-

P. C. Francez, la 
o adunare festivă 
de-a 92-a ani-

Phenian al 
Coreea.

R.S. CEHOSLOVACĂ. La 
a avut loc o ședință festivă 
nată celei de-a 92-a aniversări 
terii lui V. I. Lenin.

In prezidiu iau loc conducători de 
partid și de stat, precum și alte per
soane.

V. Slavik, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a prezentat rapor
tul la ședință.

R.P.D. COREEANĂ. în seara zilei 
de 21 aprilie, la teatrul „Moranbon" 
din Phenian a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 92-a a- 
niversări a nașterii lui V. I. Lenin, 
în prezidiu au luat loc conducă
tori ai Partidului Muncii din Co
reea și ai Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene.

Raportul a fost prezentat de Kim 
Gen Sik, locțiitor al președintelui

R. P. MONGOLĂ. în cinstea ani
versării a 92 de ani de la nașterea 
lui V, I. Lenin, la Ulan Bator a avut 
loc o adunare festivă la care au 
participat conducători ai partidului 
și guvernului, muncitori și funcțio
nari, oameni de știință și cultură. 
Raportul a fost prezentat de Du- 
ghersuren, membru al Prezidiului 
Politic, secretar al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol.

FRANȚA. Clasa muncitoare din 
Franța a cinstit 
Lenin.

Din inițiativa 
Paris a avut loc 
consacrată celei 
versări a nașterii lui V. I. Lenin.

Să»®? s®»

Etienne Fajon, 
lui Politic al P. 
bit despre viața 
meietorului statului sovietic, 
Lenin, învățătorul și prietenul 
ror oamenilor muncii.

CANADA. Opinia publică 
gresistă din Canada a cinstit cea 
de-a 92-a aniversare a nașterii lui 
Lenin, La Toronto a avut loc o adu
nare consacrată acestei date. Leslie 
Morris, secretar general al Partidu
lui Comunist din Canada, a prezen
tat un raport cu privire la învăță
tura leninistă despre coexistență 
pașnică.

în numeroase orașe din Canada 
se organizează conferințe și convor
biri consacrate marelui conducător 
al proletariatului mondial.

în prezent, pe în
treg cuprinsul con
tinentului latlno- 
american se des
fășoară puternice 
acțiuni de luptă 
ale țăranilor pen
tru pămînt, pen
tru o viață mai 
bună. Masele ță
rănești din Ame
rica Latină cer cu 
hotărîre înfăptui
rea grabnică a re
formei agrare.

în fotografia din 
stînga : Indieni din 
statul Chile în 
luptă pentru redo- 
bîndirea pămîntu- 
lui lor, Jefuit cu trei 
secole în urmă.

Recent, cadrele didactice de la școlile elementare 
și medii din New York au declarat grevă cerînd 
majorarea salariilor. In timpul grevei în fața școlilor 
au fost organizate pichete (fotografia de sus). Deși 
greva a fost interzisă, în cele din urmă guvernatorul 
statului New York a fost nevoit să aprobe o majorare 
a salariilor învățătorilor și profesorilor.
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