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ÎN PREAJMA ANIVERSĂRII
NAȘTERII LUI V. I. LENIN
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în Editura politică a apărut

V.I. Lenin: Opere complete voi 15
! Acest volum, cuprinde lucrări și articole scrise de 
V.J. Lenin.în.perioada, februarie-iunie 1907, între care: 
„Proiecte de rezoluții pentru Congresul al V-lea al 
P.M.S.D.R.“, „Platforma șocial-democrației revoluțio
nare“, „Platforma tactică a menșevicilor“, ;,Duma a 
11-a și sarcinile proletariatului“.

In volum a fost inclusă și prefața la traducerea 
rusă a cărții Scrisori adresate lui F. A. Sorge și al
tora, de către J. Ph. Becker, J. Dietzgen, Fr. Engels, 
K. Marx și alții“, în care Lenin subliniază pasajele 
din aceasiă corespondentă ce prezintă o importanță 
deosebită pentru elaborarea tacticii partidului 
proletar.

Cu toate forțele la semănatul porumbului
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In gospodăriile agricole de stat Lucrările se intensifică

Manifestări cu ltural - ar tis ti c e
Sîmbătă au continuat să aibă loc în întreaga țară 

numeroase manifestări cultural-artistice consacrate îm
plinirii a 93 de ani de la nașterea lui Vladimir iiici 
Lenin.

BUCUREȘTI. — La Casa 
de cultură a raionului 23 
August, sute de oameni al 
muncii au ascultat confe
rința „Leninismul — izvor 
permanent de învățămin
te”. La Casa de cultură a 
raionului 30 Decembrie a 
avut loc o seară literară 
consacrată lui Vladimir 
Iiici. Expuneri despre via
ța și opera lui Lenin au 
mai avut loc în numeroa
se alte întreprinderi și in
stituții din Capitală.

IAȘI. — Ieri seară la 
Casa ofițerilor din orașul 
Iași a avut loc o șezătoa
re literară. Poeții George

Lesnea, Florin Mihai Pe
trescu, Horia Zilieru și 
alții au citit din versurile 
lor.

SUCEAVA. — La cine
matografele din orașele 
Botoșani. Fălticeni, Ră
dăuți, Suceava și altele 
rulează cicluri de filme 
închinate vieții și activi
tății marelui Lenin.

CLUJ. — Sîmbătă sea
ra la Cluj a avut loc un 
iestival de poezie „Pagini 
despre Lenin”. Și-au dat 
concursul artiști ai Tea
trului Național,

In aceste zile, în preajma aniversării nașterii lui 
V. I. Lenin, în școli au loc adunări în cadrul cărora 
sînt primiți noi membri în organizația de pionieri. In 
fotografie: un aspect de la solemnitatea înmînăril cra
vatelor roșii la Școala de opt ani nr. 2 din Capitală.

Ritm viu, 
calitate exemplara !
în gospodăriile agricole de stat din sudul și ves

tul țării se desfășoară intens semănatul porumbului. 
Muncitorii, tehnicienii și inginerii din G.A.S. se stră
duiesc să execute la timp și de bună calitate această 
lucrare.

Pînă în seara zilei de 18 aprilie în gospodăriile de 
stat au fost însămînțate cu porumb aproape 30 000 
ha. Cele mai bune rezultate s-au obținut în gospodă
riile din cadrul Trusturilor G.A.S. Călărași, Constan
ța și București unde în primele două zile de lucru 
s-a însămînțat o suprafață de peste 15 000 de hec
tare. în ultimele zile, viteza de lucru a sporit 
simțitor; în multe unități se lucrează cu întreaga ca
pacitate a mașinilor.

Trebuie spus însă că în unele gospodării semănatul 
porumbului nu a început.la timp, .că. această (perare. 
nu se desfășoară din ‘plin. Deși cu mult înainte dê 
18 aprilie în gospodăriile din Trustul Arad condițiile 
climatice erau favorabile începerii semănatului la 
porumb, pînă la această dată s-au însămînțat doar 
320 ha. O situație asemănătoare este și în unele uni
tăți din Trustul G.A.S. Brăila, unde s-a început din 
plin semănatul abia pe ziua de 19 aprilie, cu toate că 
acest lucru se putea face mai de mult.

Asemenea deficiențe nu trebuie să se mai repete în 
unitățile situate în regiunile mai reci în care nu a în
ceput încă semănatul porumbului din cauză că nu 
s-a realizat temperatura optimă. Totodată trebuie să 
se organizeze operativ o redistribuire a seminței de 
porumb între gospdoării, astfel ca să se asigure hibrizi 
dubli timpurii unităților din Lunca Dunării ce vor fi 
nevoite să însămînțeze binele suprafețe cu întîrziere.

în gospodăriile unde semănatul a început, prin
cipala grijă a consiliilor acestor unități trebuie să fie 
folosirea din plin, cu întreaga capacitate, a tuturor 
mașinilor existente, astfel ca încă din primele zile să 
se realizeze viteza de lucru planificată, iar lucrările 
să fie de cea mai bună calitate. Aceasta nu trebuie 
să se realizeze prin mărirea vitezei de lucru a 
tractoarelor, ci prin reducerea staționării mașinilor, 
prin folosirea rațională a timpului. în acest scop este 
necesar să se asigure din vreme, la capătul tarlale
lor, semințele, carburanții, precum și apa și hrana 
pentru mecanizatori, să se facă jalonarea din timp a 
terenului, să se înlăture operativ eventualele defec
țiuni.

în ultimele zile, aproape în toate unitățile s-a 
realizat in sol temperatura optimă pentru semănatul 
porumbului. Așa că lucrările pot și trebuie să fie 
executate într-un ritm intens.

îndrumați de organele și organizațiile de partid, 
lucrătorii din G.A.S. au toate posibilitățile să termine 
la timp semănatul, condiție deosebit de importantă 
pentru traducerea în viață a sarcinilor puse de partid 
în fața G.A.S. cu privire la sporirea producției de po
rumb.

Realizările regi
mului nostru de de
mocratic populară 
trezesc uimirea stră. 
Inilor și admirafia 
noastră, a tuturor celor ce muncim în 
patria noastră. Intr-un răstimp așa de 
scurt, îneît istoria îl va înregistra ca pe 
o explozie a progresului, au răsărit 
uzine, hidrocentrale, termocentrale, 
mine, sonde petroliere, școli de toate 
gradele, cămine, teatre, sfafiuni de în
grijire a sănătății și refacere a forjelor, 
spitale, drumuri și multe alte opere ale 
muncii poporului și spiritului creator al 
conducerii noastre de partid și de stal.

Era un sector, sectorul rural, în care 
progresul părea mai greu de înfăptuit. 
Cu entuziasm, cu înțelepciune și răb
dare, greutățile au fost biruite. Țărăni
mea pășește acum, alături de muncito
rimea și intelectualitatea tării, pe calea 
unei propășiri rapide. S-a înfăptuit 
transformarea socialistă a agriculturii, 
cresc continuu nivelul cultural și con
știința socialistă a țărănimii. Țăranii au 
înfeles că pe proprietatea lor indivi
duală, risipită în parcele minuscule, 
munca lor se irosea fără spor. Ei au în
feles că numai unirea pămîntului, a 
forjelor de muncă, întrebuințarea mij
loacelor moderne de lucru cu care sta
tul a înzestra* agricultura, le pot asigura 
lor și înfregi: Jări un trai iot ma' ridicat.

Organizarea raționala a suprafețelor 
cultivate a făcu* posibilă aplicarea și 
în agricultură a mașinilor moderne de 
mare etica „itate, iar tehnica empirică a 
fost înlocuită cu tehnica științifică.

Știinfa călăuzește azi procesul de 
producție în agricultură, ca în toate 
ramurile de activitate, și deschide me
reu drumur noi pentru sporirea și per
fection --ea producției.

Agentul activ al introducerii metode
lor științifice în agricultură este ingine
rul agronom, nedespărfit de colegul 
lui, zootehnist sau mecanizator, de teh

în majoritatea regiunilor 
țării, în ultima săptămînă 
lucrările agricole de primă
vară au fost intensificate, 
recuperîndu-so în mare mă
sură întîrzierea din cauza 
timpului nefavorabil.

Din datele Consiliului Su
perior al Agriculturii rezul
tă că pînă la 18 aprilie s-au 
însămînțat aproape 1400 000 
de hectare, ceea ce re
prezintă 25 la sută din 
suprafața ce urmează să 
se cultive în primăvara 
aceasta. Cu excepția re
giunilor din nordul țării, 
unde muncile de primăva
ră au început mai tîrziu din 
cauza iernii preltingite, îd 
celelalte regiuni însămînța- 
rea culturilor din prima e- 
pocă se apropie de sfîrșit.

în săptămînă aceasta, în 
sudul și vestul țării, unde 
s-au creat condiții, a început

semănatul porumbului. în 
regiunea București, de exem
plu, s-a însămînțat aproape 
un sfert din suprafața pla
nificată pentru această cul
tură.

Timpul fiind foarte favo
rabil în întreaga țară, Con
siliul Superior al Agricultu
rii recomandă consiliilor a- 
gricole și conducerilor uni
tăților socialiste să organi
zeze în așa fel munca îneît 
în săptămînă viitoare să se 
folosească toate forțele pen
tru terminarea însămînță- 
rii culturilor din prima epo
că. și trecerea din plin la se
mănatul porumbului. în con
tinuare, țoală grija trebuie 
acordată efectuării de lu
crări de bună calitate pen
tru asigurarea unei recolte 
sporite în acest an.

(Agerpres)
i

La gospodăria agricolă de stat 
I. L. Caragîale, regiunea Bucu
rești, semănatul porumbului se 
desfășoară cu intensitate. Pînă 
acum această lucrare a fost exe
cutată pe mai mult de jumătate 
din suprafața prevăzută. In foto
grafie : iov. Ștefan Zainea, direc
torul gospodăriei, și brigadierul 
Gh. Deckt controlează calitatea 
semănatului.

Peste 7000 ha 
însămîntate

Colectiviștii și mecanizatorii din raio
nul Segarcea lucrează cu toate forțele 
la semănatul porumbului. Munca fiind 
bine organizată, în cela 37 de gospo
dării colective din raion s-au însămîn- 
fat pînă acum peste 7 000 de ha. Gos
podăriile colective din comunele Cerăfu 
și Drănicu, unde lucrează brigăzile da 
tractoare, condusa de. Ilia Ștefan și Sor. 
fronie Lufă, au semănat peste 50 la sută 
din suprafafa repartizată acestei culturi. 
Au fost însămînfafe mari suprafefe cu 
porumb și la gospodăriile colective din 
Măceșu de Sus, Nedeia și altele.

CONSTANTIN STAMIN 
coresp. voluntar

Realizări, dar nu pe măsura 
posibilităților

în regiunea Dobrogea, primăvara s-a făcut 
din plin simțită. De cîtva timp temperatura în 
sol a ajuns la 9 și .10 grade și crește continuu. 
Constatînd acest lucru, inginerii și tèhnicienii 
din numeroase gospodării de stat și gospodă
rii colective din regiune au indicat să se treacă 
la semănatul porumbului.

Recent am făcut o vizită în cîteva gospo
dării din Trustul G.A.S. Constanța. Peste ■ tot 
se lucrează la semănatul porumbului. In multe 
G.A.S., ca urmare a măsurilor luate din vreme 
privind organizarea lucrului și folosirea întregii 
capacități a tractoarelor și semănătorilor; vite
za de lucru planificată este mult depășită.

La G.A.S. Amzacea toți inginerii sînt pe 
cîmp, în mijlocul tractoriștilor. Din situația 
operativă reiese că din cele 2 100 hectare de 
porumb planificate au fost însămînțate, pînă la 
data de 20 aprilie, 1 080 hectare. Planul de 
măsuri prevede ca pînă la 23 aprilie să se ter
mine de semănat întreaga suprafață. Cum se 
reușește să se lucreze într-un asemenea ritm 3

La cîmp, la capătul tarlalei se află sacii cu 
sămînță pentru a fi la îndemma tractoriștilor. 
S-au luat măsuri de aprovizionare la timp cu 
apă, combustibil, piese de schimb pentru trac
toare și semănători, precum și cu hrană pen
tru tractoriști. In acest fel, timpul este' folosit 
din plin. 35 de semănători seamănă zilnic peste 
350 hectare cu porumb. La 10 tractoare se fo
losesc cupluri de cîte 2 semănători. Cu cele 
două semănători cuplate, tractoristul Tudor 
Boerescu însămînțează zilnic-22 hectare. Alături 
de el, în rîndul fruntașilor, se află și Ion Gher- 
ciu, Ion Fechete și Marin Dobre.

La fel de bine lucrează în această campanie 
și gospodăriile de stat Topraisar, Kogălniceanu 
și altele. Pînă acum, unitățile din Trustul 
G.A.S. Constanța au însămînțat aproape jumă
tate din suprafața planificată pentru porumb.

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. IlI-a)

colective din 
giunea unde

nicienii, brigadierii 
și fruntașii în pro
ducție, cu ajutorul 
cărora el aplică pe 
teren cele mai noi 
cuceriri ale științei. Odată cu încheie
rea colectivizării, un mare număr de 
ingineri agronomi și de alfi specialiști 
au fost mobilizafi pentru a da orga
nizarea cea mai bună gospodăriilor 
colective și a introduce mai adînc în 
procesul producției agricole metodele 
științifice de mare randament.

Anul 1962 a fost un examen al capa
cității de organizare, al cunoștințelor 
științifice și al spiritului pedagogic 
pentru inginerii agronomi și ceilalți 
specialiști, trimiși în gospodării, in co- 
vîrșitoare majoritate, ei au susfinut acest 
examen foarte onorabil, iar mulfi din ei 
chiar strălucit.

Primăvara aceasta dau un nou exa
men și cum îi cunosc pe foarte mulfi 
dintre ei sin1 convins că și la acest 
examen rezultatul va corespunde aștep
tărilor. Am avut o iarnă grea, care s-a 
prelungit mult, începutul primăverii a 
fost rece, ploios și a îngreunat sau a 
făcut, în unele locuri, chiar cu neputin
ță executarea la timp a lucrărilor și în- 
sămîntărilor din prima epocă.

Acum, cînd primăvara e în plin 
avînt, trebuie recuperat timpul pierdut, 
făcute rapid lucrările înlîrziate, conco
mitent cu acelea a căror executare se 
impune tară zăbavă. Numeroase sarcini 
de mare impodanfă trebuie îndeplinite 
'a timp și bine. Arăturile adînci de vară 
sau de toamnă trebuie discuite sau lu
crate cu cultivatoru1 or! cu grapa, după 
starea în care a ieșit pămîntul din 
iarnă. Semănăturile din prima epocă au 
fost terminate aproape pretutindeni șl

cu mar« precaupa 
de «cad. G. 1ONESCU-Ș1ȘEȘTI

----  regiunile mal raci 
ale fării.

Semănăturile de grîu de toamnă au 
fost, desigur, inspectate cu atenție. 
Crovurile de apă au fost fără îndoială 
scurse. Semănăturile ieșite slab din 
iarnă au primit un îngrășămînf azotat 
și anume azotat de amoniu 100—150 kg 
la ha. Acolo unde solul din aceste 
semănături a fost bătătorit și a făcut 
crustă, el a fost afînat, cu ajutorul gra
pei stelate, tăvălugului stelat, sau cu 
grapa cu colfi reglabili. Cînd semănă
tura de grîu a fost parfial dezrădăci
nată, lanul a trebuit tăvălugii cu un 
tăvălug ușor.

în zilele acestea a început în toată 
fara marea campanie de semănat po
rumbul, principala noastră cereală, ală
turea de grîu. De bună seamă, ingine
rul agronom a avut grijă ca tractoarele 
și mașinile de semănat să fie în per
fectă stare de funcționare, a avut grijă 
să aibă sămînfa de porumb din hibri
dul dublu cel mai indicat pentru regi
une, discurile mașinii de semănat 
2 SPC 2 să fie potrivite cu calibrul se
minței 
optimă 
a avut 
cesare 
naturii 
punct.

Odată cu semănatul porumbului, mal 
ales în gospodăriile colective, • reco
mandabil să se semene culturi interca
late, în special fasola și dovleci, bine
înțeles, cu densitatea potrivită spre a 
nu Influenta cultura principală.

inginerii agronomi din gospodăriile

spre a se realiza densitatea 
a plantelor încă de la semănat, 
grijă ca mașinile și uneltele ne- 
întrefinerii ulterioare a semă- 

de porumb să fie bine puse la

ra- 
s-au 

făcut deja din toam
nă lucrări de recu
perare a terenuri

lor erodate n-au omis să controleze mo
dul cum s-au comportat terasele și să 
repare stricăciunile,'iar plantarea po
milor și a vi|ei de vie, dacă nu s-a fă
cut pînă acum, trebuie să urmeze în
tr-un ritm susfinut, pentru că nu mai 
poate dura de cîf cîteva zile.

In gospodăriile cu ferme zootehnica, 
animalele au nevoie primăvara de în
grijiri foarte atente și de hrană sub
stanțială. E de așteptat că gospodăriile 
nu au neglijat să-și facă o provizie su
ficientă de porumb siloz și de nutrejuri 
fibroase și concentrate, pentru a nu 
lăsa animalele să flămînzească în aceas
tă perioadă critică. Scoaterea pe pă
șunile naturale sau pe tarlalele însă- 
mînfate de cu toamnă cu secară pentru 
furaj este indicată numai după ce 
plantele au o înălțime de 10—15 cm, 
iar solul s-a zvîntat suficient, astfel ce 
vegetația să nu fie distrusă prin călca
rea cu copitele animalelor.

După aceste lucrări urgente, din 
care am dat cîteva exemple principale, 
trebuie avut grijă fot în luna aprilie șl 
primele zile ale lunii mai de alte lu
crări importante. De pildă : îngrijirea 
pășunilor și tinetelor naturale ; semă
natul cu mei sau sorg a porțiunilor 
care din cauze de neînlăluraf au rămas 
nesemănate cu porumb, revizuirea și, 
cînd e cazul, repararea construcțiilor.

Se cere deci o mare încordare a 
voinței, o bună utilizare a timpului, o 
organizare desăvîrșită a muncii în ra
port cu urgenfa lucrărilor, un deosebit 
atașament pentru gospodărie. Se cere 
hotărîrea fermă de a birui greutățile, 
o legătură permanentă, cordială și afec
tuoasă cu oamenii ogoarelor, un avînt 
entuziast da fiecare clipă, avînlul pri
măverii triumfătoare.

Laminatori fruntași

BRĂILA (coresp. „Scînteii“). — La 
Uzinele „Laminorul" din Brăila se 
desfășoară o însuilețită întrecere în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai. Munci
torii și tehnicienii din cele două sec
ții de laminare ale uzinei și-au pro
pus să obțină o producție sporită 
de laminate finite de calitate supe
rioară și să economisească în ace
lași timp cit mai mult metal.

Pînă în prezent, în fruntea între
cerii este colectivul laminorului nr. 1. 
In mod deosebit se evidențiază 
schimbul condus de maistrul Ștefan 
Bălan. De la începutul lunii aprilie 
și pînă acum colectivul laminorului 

. nr. 1 a obținut 250 țone laminate, fi
nite peste plan și a redus cu mult 
procentul admis de rebuturi și de
clasate.

Productivitâfea muncii 

în creștere
Colectivul Fabricii „Mătasea popu

lară” din București a obținut în între
cere succese importante. Organizarea 
mai bună a locurilor de muncă, înzes
trarea întreprinderii cu utilaje moderne, 
de mare randament, preocuparea per
manentă pentru calificarea și ridicarea 
calificării muncitorilor — toate acestea 
au dus la depășirea sarcinii de sporire 
a productivității muncii cu 2,5 la sută. 
Tot de la începutul anului și pînă în 
prezent planul de producție à fost de
pășit, fabricîridu-se în plus circa 37 00Q 
baticuri din relon, 2 400 mp țesături 
pentru plăpumi, peste 14 000 mp țesă
turi pentru rochii ș.a.

Produse și economii 
peste plan

BACĂU (coresp. „Scinteii”).— Co
lectivul Fabricii de pielărie și încălță
minte „Partizanul” din Bacău a obți
nut noi succese în întrecerea socia
listă. In prima jumătate a lunii apri
lie colectivul fabricii a produs peste 
plan 1 711 perechi încălțăminte, 1 866 
kg talpă și 175 mp piele.

Rezultate deosebite a obținut co
lectivul fabricii „Partizanul” și în 
realizarea unor economii la piele. In 
perioada amintită s-au economisit, 
ca urmare a unei mai atente croiri, 
o cantitate de piele din care se pot 
confecționa peste 38Q perechi bocanci.

Cum „crește în greutate“ tona de țiței
In oricare din secțiile 

Rafinăriei Teleajen ai 
merge în aceste zile, îți 
dai seama că domnește 
un puternic avînt în 
muncă. Fiecare ope
rator, fiecare distilator 
și lăcătuș este hotărît 
să întâmpine ziua de 1 
Mai cu realizări cit 
mai mari în producție. 
Obiectivul principal al 
întrecerii socialiste — 
pe care îl înfăptuiesc pas 
cu pas, oamenii rafină
riei —. este valorificarea 
superioară a materiei 
prime. Întregul colectiv 
se străduiește să spo
rească productivitatea 
muncii, să reducă con
sumurile specifice de 
materie primă, de chi
micale și alte materiale.

J a secția ulei I,
^angajamentele lua

te în cinstea zilei 
de 1 Maf al1 fi fost 
înfăptuite. Colectivul 
secției a produs, peste 
plan, de la începutul a- 
hului și pînă în pre
zent, 1100 tone ulei ra
finat — fără să consu
me nici o tonă de ma
terie primă în plus — 
și 700 tone bitum. Pe 
întreaga rafinărie s-au 
livrat, peste plan produ
se petroliere în valoare 
de 1 500 000 lei și s-au 
realizat, prin reduce
rea prețului de cost, 
economii suplimentare 
în valoare de peste 
2 000 000 lei. Producti
vitatea muncii a sporit 
cu 1,03 la sută față de 
plan.

In cadrul întrecerii, 
inițiativa muncitorilor și 
tehnicienilor își spune 
din plin cuvîntțil. Rafi
norii de la secția ulei II 
își amintesc și acum de 
consfătuirea de produc
ție care a acut loc aici 
cu două luni în urmă. 
La indicația biroului or
ganizației de bază s-a 
discutat atunci despre 
posibilitățile de a recu
pera rămânerea. în urină 
prin valorificarea mai

bună a fiecărei tone de 
materie primă și de a 
reduce consumurile spe
cifice de materiale și 
chimicale. Măsurile pre
conizate la această con
sfătuire — verificarea li
niilor, aparaturii, de mă
sură și control, repara
rea unor utilaje etc — au 
fost puse. în practică în 
scurt timp. Și de la o 
zi la alta, realizările au

Carnet 
de întrecere

fost tot mai bune. In ul
tima lună sarcinile de 
plan au fost depășite cu 
aproape 10 la sută, aco- 
perindu-se în întregime 
rămânerea în urmă des
pre care vorbeam mai 
înainte. La ultima con
sfătuire de producție 
s-a amintit că printre cei 
evidențiați în întrecere 
,se numără și rafinorii 
Ion Păun, Ion Ștefan, 
Constantin Enescu, me
canicii Marin Tudor, 
Constantin lancovici și 
alții care au muncit cu 
entuziasm pentru bunul 
mers al fabricației.

~P erfecționarea con-
* tinuă a procesu

lui tehnologic stă în a- 
tenția întregului colec
tiv al rafinăriei. In a- 
ceastă privință se aplică 
diferite măsuri la fiecare 
instalație de prelucrare. 
Operatorul Ion Tăbă
ciră, de la deparafinare, 
a observat la un mo
ment dat că la scurgerea 
apei din vasele de sol
vent se irosește o canti
tate apreciabilă de li
chid. El a propus să se 
execute plinii pentru 
captarea scurgerilor și 
să se mărească diame
trul conductei. Această 
măsură, ca și altele ase
mănătoare, aplicate în 
procesul tehnologic la 
instalațiile de deparafi
nare, au contribuit la

sporirea randamentului 
în uleiuri cu aproape 2 
procente. Aceasta în
seamnă lunar cîteva sute 
de tone de uleiuri rafi
nate în plus din aceeași 
cantitate de materie pri
mă prelucrată.

Și în alte secții din ra
finărie se aduc noi îm
bunătățiri procesului 
tehnologic. O lucrare de 
proporții mai mari se e- 
xecută în prezent la in
stalația de dezasfaltare. 
La început unii tehni
cieni erau de părere că 
pentru mărirea produc
ției de uleiuri superioa
re trebuia să se constru
iască în rafinărie o in
stalație de dezasfaltare 
nouă. Colectivul a fost 
însă de altă părere : in
stalația existentă să fie 
mărită printr-o serie de 
modificări. Așa s-a și 
procedat. Calculele a- 
rată că se vor economisi 
astfel circa jumătate din 
fondurile necesare unei 
instalații noi.

T a gazeta de pe- 
rete a organiza

ției de bază de la ate
lierul mecanic a apărut 
zilele acestea un articol 
în care se evidențiază 
succesele mecanicilor 
Constantin Spirea și Ion 
Argliiropol, cazangiului 
Alexandru Dumitrescu, 
lăcătușului Petre Miliăi- 
lescu ; ei au terminat 
revizia unei instalații 
tehnologice cu 40 de 
ore mai devreme.

...lată numai cîteva 
fapte din întrecerea pe
troliștilor de la rafinăria 
Teleajen. Experiența cîș- 
tigată pînă acum în 
lupta pentru îmbunătă
țirea calității produselor 
petroliere, pentru valori
ficarea superioară a fie
cărei tone de țiței, este 
o chezășie că realizările 
vor fi și mai însemnate 
în viitor.

'■ : •’ N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii“

Iată cit de mult s-a dezvoltat întreprinderea noastră — par a spună lăcătușul Gh. Mănolu și maistrul cocător 
Ion Udrolu, de 1« Fabrica de ciment din FlenL (Foto : Gh. Vințilă)
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AMINTIRI BESPRE V. I. LENIN
Publicăm astăzi, după ziarele „Pravda.” și „Izvestia”, fragmente inedite din noua culegere de amin

tiri „Despre Vladimir Ilici Lenin” pregătită pentru tipar de Institutul de marxism-leninism de pe lingă 
C.C. al P.C.U.S.

IN AJUNUL FURTUNII
Ia sfîrșitul anului 1911, Împreună 

cu bolșevicul Grișa Kotôv, din Ural, 
am reușit să evadăm din locul de de
portare situat în regiunea Enisei. In 
martie 1912, am ajuns la Paris.

Aflat la Paris, Vladimir Ilici nu s-a 
izolat niciodată în cercul restrîns al 
secției noastre bolșevice, s-a intere
sat întotdeauna de viața social-poli- 
tică a proletariatului francez, de acti
vitatea partidului socialist din Franța.

Îmi aduc aminte de un miting con
vocat de partidul socialist francez în 
marea sală Wagram din Paris, cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani de la' 
nașterea lui Alexandr Ivanovici Hel
fen. S-a făcut o largă publicitate în 
rîndurile emigranților și de aceea au 
venit aproape 1500 de oameni — 
mult mai mulți decît putea cuprinde 
sala.

In prezidiu! adunării au luat loc cel 
mai de seamă militanți ai mișcării re
voluționare ruse... Primul căruia i ș-a 
dat cuvîntul a lost Plehanov. Cuvin- 
tarea strălucită a lui Plehanov a fă
cut o mare impresie asupra tuturor 
celor prezenți. La un moment dat, 
președintele a anunțat că se dă cuvin-

de I. POLONSKI 
membru al P.C.U.S. din 1907

tul lui Vladimir Ilici Lenin. Prin sală 
trecu un freamăt, apoi-se făcu liniște. 

Cuvîntarea lui Vladimir Ilici a fost 
consacrată nu numai memoriei lui 
Herțen, ci și sarcinilor actuale ale 
mișcării muncitorești internaționale și 
ale viitoarei revoluții din Rusia. Logi
ca de fier a lui Vladimir Ilici, logica 
analizei magistrale pe care a făcut-o 
momentului politic curent, a fost de 
necombătut. Cu o forță nimicitoare, el 
a demascat pe liberali, pe oportuniștii 
de toate nuanțele, tactica lor de to
cire a luptei de clasă și a luptei re
voluționare a proletariatului rus in 
favoarea burgheziei.

Cînd Vladimir Ilici și-a încheiat cu
vîntarea, în sală au izbucnit aplauze 
furtunoase. Am părăsit mitingul însu
flețiți, cu un sentiment de mindrie 
pentru partidul nostru, pentru Lenin 
al nostru și am ieșit din sală cîntînd 
cîntece revoluționare.

La vreo săptămînă după aceasta

ca tipograf în întreprinderea în care 
se tipărea ziarul „Sofial-Demokrat", 
am avut a doua oară prilejul să dau 
de această cuvîntare a lui V. I. Lenin. 
Ea. a apărut în numărul 26 al ziarului 
sub titlul : „In memoria Iui Herțen”. 
Am recitit-o de cîteva ori. Cuvintele 
ei de încheiere : „Furtuna este miș
carea maselor înseși. Proletariatul, 
singura clasă revoluționară p.înă Ia 
capăt, s-a situat în fruntea acestora, 
ridicînd pentru prima oară milioane 
de țărani la lupta revoluționară fă
țișă. Primul val al furtunii s-a dezlăn
țuit în 1905. Valul următor începe să 
crească sub ochii noștri” — au sădit 
un sentiment de încredere în victoria 
forțelor revoluției. Bucuria mea că a- 
ceastă cuvîntare a Iui Vladimir Ilici a 
fost publicată în ziarul nostru și că 
va fi citită de bolșevicii din patria 
mea, a fost fără margini.

Au trecut de atunci 50 de ani. 
S-au șters din amintire multe eveni
mente și intîmplări, diferite scene și 
amănunte, dar chipul fără seamăn al 
lui Lenin, forța influenței sale morale 
asupra, oamenilor, Ie voi ține minte 
toată viața.

Suceava, azi. Printre construcțiile noi din centrul orașului, înttl- 
neștl blocuri-tum cu 9 șl 10 etaje. La un asemenea bloc —■ cel din 
fotografie —• se lac acum ultimele lucrări de iinisaj.

PE SCURT—- - - - - - - - - - - - -
------------- de la corespondenții voluntari

Pe ecranele cinematografelor

părere unanimă
Am avut de mai multe oii marea 

fericire să-l văd și să-l aud pe Vla
dimir Ilici.

Deosebit de bine îmi aduc amin
te de cuvîntarea rostită de Vladimir 
Ilici la marele miting în manejul re- 
g mentulul de grenadieri din cartie
rul Petrograd, la 15 aprilie 1917...

Mitingul se apropia de sfîrșit, 
dar V. I. Lenin încă nu sosise, deși 
un ziar menșevic anunțase partici
parea Iui...

In ultima clipă, cînd președintele 
s-a ridicat să anunțe că mitingul 
a luat sfîrșit, s-a lăsat o liniște neo
bișnuită.

— Lenin, a sosit Lenin — și-au 
Șoptit oamenii unul altuia.

La tribună apăru Lenin. Izbucniră 
aplauze puternice. Vladimir Ilici își 
scoase șapca, cuprinse auditoriul cu 
privirea și-și ceru scuze pentru în- 
tîrzlere, spunînd că anunțul despre 
cuvîntarea sa, publicat în cîteva zia
re, <x fost dat știrea lui, că el 
luase cuvîntul în alt loc...

Cu neslăbită atenție am ascultat 
cu toții cuvîntarea de o oră și ju
mătate a lui Vladimir Ilici. Uitasem 
de oboseală. Lenin și-a încheiat cu
vîntarea în aplauzele furtunoase ale 
celor prezenți. Datorită acestei cu-

de A. BÄLAGUROV 
membru al P.C.U.S. din 1908

vîntări, aproape toți participanții la 
miting, printre care erau puțini bol
șevici, au votat pentru aprecierea 
bolșevică a evenimentelor în curs de 
desfășurare. Rezoluția menșevicilor 
și socialiștilor-revoluționari nici n-a 
mai fost pusă la vot.

Nu mă pot opri să nu povestesc 
despre un dialog între Lenin și as
cultători.

Un soldat din divizia noastră, Gu
sev, muncitor pielar din Siberia, cre- 
zînd că Lenin nu va vorbi despre 
pămînt, a întrebat cu glas tare :

— Dar cum rămîne cu pămîntul? 
Aruncînd o privire în direcția lui, 

Lenin a răspuns la întrebare cu o 
altă întrebare:

— Dar ce-i cu pămîntul?
— Ceva nu este clari — răspunse 

soldatul.
— Așadar, cu pămîntul lucrurile 

încă nu sint clare? — întrebă cu un 
zîmbet vesel Vladimir Ilici.

— Nu sînt clare, nu sînt deloc 
clare, tovarășe Lenin! — au strigat 
deodată cîțiva oameni. La întruniri.

toți vorbitorii spun lucruri diferite.
Lenin a expus platformele tuturor 

partidelor în legătură cu problema 
pămîntului și apoi, adresîndu-se a- 
dunării, a întrebat:

— Aș vrea să-l întreb ceva pe to
varășul care a ridicat primul proble
ma, dar nu-1 știu numele.

— Gusev, Gusev 1 — au spus
cîțiva.

— Tovarășe Gusev — a continuat 
Vladimir Ilici. După părerea dumi- 
tale cum ar trebui rezolvată proble
ma pămîntului?

— Fără nici un fel de răscumpă
rare, tovarășe Lenin! — a răspuns 
Gusev.

— Dar ce cred ceilalți tovarăși ? 
întrebă Vladimir Ilici, adresîndu-se 
tuturor celor prezenți.

— Fără răscumpărare, fără răs
cumpărare; pămîntul trebuie predat 
poporului muncitor — s-a răspuns 
din sală, în aplauzele tuturor.

— Noi, bolșevicii — a spus cu glas 
tare Vladimir Ilici — sîntem tot pen
tru o astfel de rezolvare a proble
mei pămîntului. După cum vedeți, 
sîntem de aceeași părere.

Ultimele cuvinte ale lui Lenin au 
fost acoperite de aplauze puternice, 
îndelungi.

V. L Lenin rostind o cuvîntare în „Piața Roșie" din Moscova, la 25 mai 1919.

ȚESĂTURI DIN IN Șl CÎNEPĂ
în acest on, colettivul filaturii și 

fecioriei de in și cînepă de pe 
sfrada Dristor-București 5-a îngrijit 
de elaborarea unor noi contexturi 
și modele de țesături. Din cele 45 
articole noi prevăzute pe întreg 
anul, în cursul primului trimestru au 
fost realizate 21. Articolele noi au 
fost omologate și urmează ca în 
curînd să fie puse în fabricație. (De 
la Constanța Mihalaehe, funcționară, 
Ioan Zamfira, ajustor).

CU AJUTORUL ARTIȘTILOR 
PROFESIONIȘTI

Colectivul de artiști amatori de 
operetă de la Casa raională de cul
tură din Rm. Vîlcea pregătește în 
prezent spectacolul cu opereta „Plu
tașul de pe Bistrița“ de Filaret Bar
bu. Artiștii amatori au făcut o vizită 
la Teatrul de stat de operetă din 
București, unde au vizionat „Pluta
șul de pe Bistrița" ; ei au primit 
prețioase îndrumări de la artiștii 
profesioniști. (De la Eiena PopeKU, 
studentă).

POPULARIZAREA CĂRȚII TEHNICE 
IN UZINĂ

Biblioteca tehnică a uzinei de uti
laj petrolier Tîrgovișfe este înzes
trată cu 6 500 de volume și peste 
100 de publicații romînești și străine 
de specialitate. Pentru populariza
rea cărților tehnice, bibliotecara 
Mania Niculaie a organizat, în dife
rite secții, 20 de biblioteci volante 
șl vitrine. Ingineri bine pregătiți au

prezentat recenzii ele unor lucrări 
da specialitate axate pe specificul 
muncii fiecărei secții. (De la Marin 
Safar, recepționer).

„CINE ȘTIE MESERIE, ClȘTIGĂ"
în cele 24 cercuri de ridicare a 

calificării de la Fabrica de mobilă 
„23 August" din Tg. Mureș au fost 
încadrați 520 de tineri. Pentru aceș
tia comitetul U.T.M. a organizat un 
concurs „Cine știe meserie, cîștigă".

Tematica concursului, întocmită 
de un colectiv în frunte cu ingine
rul șef al fabricii, a fost legată de 
femele lecțiilor predate la cursurile 
de ridicare a calificării. Cîștigători 
sînt nu numai cei premia)!, dar și su
tele de tineri ai fabricii, care și-au 
îmbogățit cunoștințele profesionale. 
(De la Török Ferenc, muncitor).

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

Zilele trecute, Casa regională a 
creației populare din Craiova a or
ganizat, în sala teatrului din orașul 
Tr. Severin, un schimb de experien
ță. Au participat cîteva formații co
rale din oraș și regiune. Referatele 
privind organizarea formațiilor co
rale, desfășurarea repetițiilor și 
unele probleme de interpretare a 
cîntecelor, precum și cînfecele-lec- 
ții prezentate au stîrnit interes. A 
prezentat un program formația co
rală a ansamblului „Nicolae Bălces- 
cu“ din Craiova. S-au bucurat de 
apreciere și corurile din comuna Si- 
sești, cel al uzinelor mecanice din 
locailitate și altele. (De la Arlsflcă 
Băghlnă, lăcătuș).

In fața unui observator 
receptiv și pătrunzător, 
copilăria își dezvăluie de 
fiecare dată fermecătoare 
aspecte inedite. Ajunge să 
urmărești cu atenție uni
versul. acesta în neconte
nită prefacere, spontanei
tatea și prospețimea „vîr- 
stei de aur”, pentru a des
cifra trăsăturile unei ve
ritabile umanități în de
venire, unind intr-o sinte
ză organică pasiuni și am
biții, candori și inofensive 
viclenii, melancolii și a- 
vînturi entuziaste, timidi
tăți și porniri generoase. 
Privită dintr-un astfel de 
unghi, prietenia puțin, o- 
bișnuită dintre o fetiță de 
11—12 ani — Lenka —• 
și un cal nărăvaș, pe care 
nimeni din sat nu izbu
tește să-l îmblînzească, 
poate căpăta autentice, va
lențe de poezie, revela
toare pentru bogatele dis
ponibilități sufletești ale 
eroinei. Este ceea ce ne

probează — cu finețe șl 
evidentă cunoaștere a lu
mii infantile — realizato
rii filmului cehoslovac 
„Griji” (scenariul : Ian 
Prochazka, regia Karel 
Kachyna).

Departe de a se mărgini 
la o simplă descriere ex
terioară a întîmplării date, 
filmul urmărește nuanțat 
evoluția sufletească a feti
ței, conturînd un portret 
viu și seducător. Lenka se 
deosebește, de la un punct, 
de ceilalți copii de o sea
mă cu ea. loaca fetițelor 
cu păpușile o lasă indife
rentă ; preferă mai curînd 
tovărășia băieților la apă, 
la prins șopirle, la între
ceri de agilitate și curaj, 
deși alte „griji” o frămîn- 
ta în primul rînd. Favori
tul ei rămîne nărăvașul 
Prime, care îi inspiră deo
potrivă teamă și un senti
ment de caldă compasiune 
(de cite ori calul e biciuit,

„Cumpărări un

copilăriei’ 
loviturile răscolesc inimii 
fetei), voința de a-i do
mina sălbăticia. Bineînțe
les, nu prin violență — 
cum procedează vizitiul 
stîmind mînia aprigă șl 
copilăroasă a Lenkăi — ci 
cu hlîndețe și un atașa
ment exemplar, pe care 
instinctul animalului nu va 
întîrzia să. le simtă.

Regizorul pune în va
loare sensibilitatea aparte 
a fetei, curajul și simțul 
de răspundere al micuței 
amazoane, vizînd totodată, 
cu ușoare accente critice, 
lipsa de înțelegere a unor 
oameni mari față de preo
cupările Lenkăi.

In pofida unor părți tre- 
nante, care stînfenesc.rit
mul acțiunii, filmul „Griji” 
se vizionează cu plăcere, 
premiul dobîndit anul tre
cut la Festivalul de la Mar 
del Plata, în Argentina, 
fiind- o confirmare a cali
tăților sale.

balon"

„Un ziditor, un constructor*1

Filmul acesta — copro
ducție în culori, cinema
scop, a studiourilor din 
Austria și R. F. Germană 
— este o comedie mu
zicală fără pretenții de 
originalitate, realizată, de 
un colectiv artistic expe
rimentat.

Doi tineri drăguți — 
întruchipați de fostul 
campion olimpic de schi 
Toni Seiler și talentata 
patinatoare Ina Bauer — 
devin eroii unei povești 
de dragoste, nu fără a a- 
vea de înfruntat o suită 
de obstacole și încurcă

turi comice, provocate, 
firește, de nelipsitul qui
proquo. Cum se întîmplă 
adesea în i filmele de a- 
ceastă factură, firele in
trigii sînt doar un pre
text pentru a oferi publi
cului cîteva melodii agrea
bile, o spectaculoasă re
vistă pe gheață (care ocu
pă ultima parte a peli
culei) și unele peisaje 
alpine în mijlocul cărora 
eroul are prilejul să-și de
monstreze însușirile de 
schior.

„Cumpără-ți un balon" 
este exact ceea ce și-a

propus să fie, adică un 
divertisment realizat, fără 
a se face concesii prostu
lui gust, vulgarității și 
care, de aceea, este apre
ciat de o categorie lar
gă a publicului. Filmul 
ar fi avut de cîștigat cu 
siguranță dacă episoadele 
filmate cu ansamblul vie- 
nez de patinaj artistic ar 
fi deținut mai mult loc, 
iar acțiunea, cu un plus 
de inventivitate din par
tea scenaristului și a re
gizorului (Geza von Czif- 
fra) ar fi evitat clișeele 
ultracunoscute.

M. POP

or—in atențiaCalitatea
organizațiilor de partid

~îmi vine în minte o întîmplare care 
Caracterizează stilul de muncă leni
nist. In decembrie 1917 (nu-mi amin
tesc data exactă), V. I. Lenin a făcut 
propunerea de a se prezenta la o 
ședință a Consiliului Comisarilor 
Poporului un raport asupra indus
triei din Petrograd. Noi, membrii co
misiei executive a Consiliului sindi
catelor-din Petrograd, am primit sar
cina de a participa la pregătirea 
materialelor; aceste materiale le-am 
prezentat lui V. I. Lenin. Raportul 
lui A. G. Șliapnikov la ședința Con- 
slliulhi Comisarilor Poporului nu 
i-a plăcut lui Vladimir Ulei și el a 
cerut lucrătorilor din industrie și ac
tiviștilor sindicali să acorde mai 
multă atenție sarcinilor practice: 
pror’v-cției de cuie, pluguri, țesături. 
Toate acestea, spunea el, sînt nece
sare pentru satele care trebuie să 
ne dea pline.

La sfîrșitul anului 1917, conduce
rea sindiaatului constructorilor din 
Petrograd m-a trimis pe mine, ca de
putat în Sovietul din Petrograd, îm
preună cu P. Bușev și G. Hitrov, la 
Lenin cu probleme care îi frămîntau 
pe constructori. Vladimir Ilici ne-o 
primit și s-a interesat îndeaproape 
de nevoile noastre. I-am spus că an
treprenorii abandonează lucrări ne
terminate, fură materiale și obiecte

de N. BOGDANOV, 
membru al P.C.U.S. din 1914, unul 
din conducătorii sindicatului con
structorilor în primii ani ai Puterii 

Sovietice

din-inventar, nu plătesc muncitorilor 
salariile.

Vladimir Ilici l-a rugai pe F. E. 
Dzerjinski, de față la convorbire, să 
ne ajute să biruim sabotajul patro
nilor, să urmărească să li se plă
tească muncitorilor salariul. Luîn- 
du-și rămas bun, Vladimir Ilici ne-a 
spus:

— Transmiteți muncitorilor că în 
scurt timp vom începe mari luarări 
de construcție, aveți grijă să pu se 
fure materialele și obiectele de in
ventar. Vom avea nevoie de foaie 
acestea în viitor.

Curînd, Ideile leniniste du început 
să fie întruchipate în viață. în de
cembrie 1917, din inițiativa lui V. I. 
Lenin 1 s-a încredințat inginerului 
A. V. Vintei construcția centralei e- 
lectrice din Șatura, iar în primăvara 
anului 1918 sindicatul constructori
lor a trimis, primii muncitori pe șan
tierele centralelor hidroelectrice dp 
pe Volhöv și Svir. Apoi, din iniția
tiva lui Lenin a inceput construcția 
centrale! electrice din Kașira.

Aceste construcții au deschis o

pagină nouă în transformarea socia
listă a țării. Ele au constituit nu
cleul viitorului plan leninist de elec
trificare.

In anii 1918—1922 am avut prile
jul să asist nu o dată la ședințele 
Consiliului Comisarilor Poporului și 
Consiliului Muncii șl Apărării pe 
probleme ale construcțiilor. Am vă
zut cu cîtă pasiune se ocupa Lenin 
de construcții, cum a știut să molip
sească cu entuziasmul său pe mun
citori și pe ingineri. Problemele de 
construcție, cum li se spunea pe a- 
tuncl, erau soluționate întotdeauna 
cu participarea personală a lui Vla
dimir Ilici. Pentru noi aceasta a fost 
o foarte bună școală de gospo
dărire!... .

V. I. Lenin trăiește în amintirea 
noastră ca un ziditor, ca un con
structor. El cerceta ' amănunțit nu 
numai toate proiectele tehnice de 
mare amploare, ci și detaliile și ne
voile mărunte ale construcțiilor. Am 
avut prilejul să aud cît de mult a- 
precia Lenin activitatea constructori
lor. Mi-amintesc zîmbetul de mulțu
mire pe care l-am văzut pe fața lui 
Vladimir Ilici cînd l-am anunțat că pe 
șantierul centralei de la Volhov a fost 
adus cel dintîi excavator — mașină 
a cărei punere în funcțiune a con
stituit primul pas spre izbăvirea con
structorilor de munca manuală grea.

Problema îmbunătățirii continu« 
a calității produselor se află în 
centrul preocupărilor organizațiilor 
de partid. Ele nu se mulțumesc să 
discute în general despre aceasta, 
ci stabilesc măsuri concrete, efica
ce, care duc la ridicarea nivelului 
calitativ al produselor.

într-o plenară recentă a Co
mitetului raional de partid „Tudor 
Vladimirescu“ din Capitală s-a dis
cutat cum muncesc în această pri
vință organizațiile de partid. Au 
participat secretari ai comitetelor 
de partid și ai organizațiilor de 
baza, directorii marilor întreprin
deri din raion, vînzători și merceo
logi din unitățile comerciale. Refe
ratul prezentat în plenară și discu
țiile purtate au arătat că, în ultima' 
vreme, comitetul raional de partid 
s-a ocupat cu mai multă competen
ță și operativitate de activitatea în 
domeniul economic. Colective for
mate din activiști de partid și spe
cialiști din industrie au fost trimise 
în întreprinderi pentru a ajuta or
ganizațiile de partid și sindicale, 
conducerile întreprinderilor, să se 
ocupe cu perseverență nu numai de 
îndeplinirea sarcinilor cantitative 
ale planului de producție, ci și de 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor. Călăuzindu-se după Di
rectivele C.C. al P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii so
cialiste, organizațiile de partid din 
întreprinderile raionului au desfășu
rat o susținută muncă politică și or
ganizatorică pentru a se obține pro
duse de calitate superioară.

Una din căile importante pentru 
îmbunătățirea calității produselor 
este respectarea cu strictețe, pe faze 
de fabricație, a procesului tehnolo
gic. Pentru multe organizații de 
partid din întreprinderile raionului 
aceasta a devenit o preocupare de 
seamă. Bunăoară, la Uzinele „7 No
iembrie’, la propunerea comitetului 
de partid, conducerea administrati
vă a întreprinderii a organizat mai 
multe colective, formate din 
membri de partid — maiștri, tehni
cieni și specialiști de la serviciul 
tehnologic — care, exercitînd un con
trol permanent interfazic, înlătură 
defecțiunile pe parcurs. Birourile 
organizațiilor de bază din întreprin
dere sînt îndrumate să se ocupe 
sistematic de munca politică de 
masă, arată muncitorilor importan
ța îmbunătățirii calității produse

lor. Repartizați po schimburi și 
locuri de muncă, agitatorii organi
zează discuții cu muncitorii, le ex
plică de ce trebuie respectată cu 
strictețe disciplina tehnologică pe 
toate treptele de fabricație. Bune 
rezultate a dat și dă „Vitrina cali
tății". Aici sînt expuse bucăți de 
țesături și fire de bună cali
tate precum și din cele cu defecte 
de fabricație; se arată totodată și 
cine le-a produs. Munca politică și 
organizatorică desfășurată de orga
nizația de partid, măsurile luate de 
conducerea întreprinderii pentru

VIAȚA DE PARTID

întărirea serviciului C.T.C. au dat re
zultate bune. Anul acesta, Uzinele 
„7 Noiembrie" n-au avut nici o re- 
clamație de la beneficiar.

Lupta pentru o calitate superioa
ră îmbracă multe aspecte. Printre 
altele, este necesar să se aplice cele 
mai moderne procedee de fabrica
ție. Pentru ca procedeele înaintate 
să fie cît mai bine cunoscute de 
masa muncitorilor, organizațiile de 
partid de la I.O.R. și „Timpuri Noi’ 
au îndrumat organele sindicale să 
organizeze schimburi de experiență, 
demonstrații practice, cicluri de con
ferințe etc. Conducerile întreprin- 
deriloi' au fost ajutate să asigure 
condițiile necesare pentru aplicarea 
procedeelor tehnice avansate. Acum, 
în aceste întreprinderi se aplică pe 
scară largă turnarea de precizie și 
în cochile, turnarea în forme întă
rite cu bioxid de carbon, așchierea 
rapidă și intensivă, călirea prin cu- 
renți de înaltă frecvență, cementa
rea în mediu gazos și altele. 
Aceste măsuri au contribuit ca în
treprinderile respective să îmbună
tățească simțitor calitatea produse
lor.

Se știe că una din căile impor
tante de îmbunătățire a calității pro
duselor este continua ridicare a ca
lificării muncitorilor, tehnicienilor, 
maiștrilor, îmbogățirea cunoștințe
lor lor. Prin grija comitetului raio
nal și a organizațiilor de partid, în 
toate întreprinderile din raion au 
fost înființate, pentru fiecare mese
rie, cursuri de ridicare a calificării 
și de împrospătare a cunoștințelor. 
Anul trecut, la I.O.R. peste 350 de

muncitori au urmat diferite cursuri 
de calificare; anul acesta s-au în
scris încă 200.

în activitatea de zi cu zi pentru 
produse de calitate superioară, un 
rol de seamă are controlul tehnic 
de calitate. în plenară s-a subliniat 
că organizațiile de partid analizează 
sistematic activitatea C.T.C. și pro
pun conducerilor întreprinderilor să 
încadreze la aceste servicii oameni 
cu o bună pregătire profesională și 
tehnică. La Uzinele „Timpuri Noi", 
pe baza propunerilor comitetului de 
partid, s-a reorganizat întreg servi
ciul C.T.C. încadrarea oamenilor 
s-a făcut pe baza unui examen. 
Au fost luate măsuri pentru întări
rea controlului de calitate și la Uzi
nele „9 Mai“, Fabrica de tricotaje- 
București și altele.

Plenara comitetului raional de 
partid a. criticat și deficiențele exis
tente. în unele întreprinderi în 
ce privește munca pentru îmbună
tățirea calității produselor. în ul
timele luni, organizațiile comer
ciale au respins întreprinderii „Fla
căra Roșie“ multe perechi de în
călțăminte cu diferite defecte, iar 
Fabricii de mătăsuri și cravate — 
mărfuri într-un volum destul de 
mare. în plenară s-a arătat că deși 
defecțiunile în privința calității pro
duselor sînt cunoscute, organizațiile 
de partid din aceste întreprinderi 
n-au desfășurat o muncă politică 
susținută, n-au folosit posibilitățile 
pe care le au pentru a determina 
luarea unor măsuri care să ducă la 
înlăturarea lipsurilor existente.

Mulți participanți la discuții au 
făcut propuneri valoroase. S-a in
sistat ca organizațiile de partid să 
urmărească îndeaproape cum este 
organizată întrecerea pentru cali
tate, cum sînt popularizați frun
tașii și metodele lor, să critice pe 
cei care fac lucru de mîntuială. S-a 
recomandat comițetului raional de 
partid să inițieze mai multe con
sfătuiri între organizațiile de partid 
din întreprinderi care produc ma
terii prime și cele din întreprinderi 
care dau produse finite.

Plenara comitetului raional a a- 
doptat o hotărîre în care sînt pre
văzute măsuri menite să contribuie 
la îmbunătățirea continuă a muncii 
pentru o calitate superioară a pro
duselor.

S. STANEL

Premiere teatrale
Aseară, la Teatrul pentru tineret și 

copii a avut Ioc premiera piesei „Chi- 
rița în provincie" de V. Alecsandri. Re
gia artistică este semnată de Sanda 
Manu, iar decorurile și costumele au 
fost realizate de Sergiu Singer. In dis
tribuție : Arcadie Donos, care interpre
tează în travesti rolul titular, Jana Go- 
rea și Magda Popovici, Florin Vasiliu, 
Tudorel Popa, Jean Teodorescu și Ma
rin Moraru, Gheorghe Gîmă, Alexandru 
Lungu, Vasile Gheorghiu, Neofita Pă- 
trașcu, Ion Gheorghe Arcudeanu, Ilie 
Frimu, Luiza Marinescu, Pompilia Va- 
siu, Margareta Papazian.

A
BOTOȘANI (coresp.. „Scînteii"). — 

Colectivul teatrului de stat „Mihail. 
Eminescu" din Botoșani a prezentat 
ieri seară cea de-a 4-a premieră din ac
tuala stagiune cu piesa „Oceanul" de 
Al. Stein, în regia lui Eugen Aron.

Concursul cultural artistic 
al elevilor

Sîmbătă. a început faza orășenească a 
tradiționalului concurs cultural-artistic 
al elevilor din școli elementare, medii, 
tehnice și profesionale organizat de Co
mitetul orășenesc București al U.T.M. și 
Secția de învățămînt a Sfatului popular 
al Capitalei.

Timp de două zile se întrec pe dife
rite scene bucureștene aproape 150 for
mații de dansuri, orchestre, brigăzi ar
tistice de agitație și coruri, precum și 
un mare număr de soliști vocali, instru
mentiști și recitatori, cîștigători ai faze
lor raionale ale concursului.

Repertoriul tinerilor artiști cuprinde 
cîntece despre partid și patrie, cîntece 
pionierești, programe artistice inspirate 
din realizările regimului democrat-popu
lar, din viața nouă a tineretului nostru.

Cele mai bune formații artistice și cei 
mai huni soliști vocali și instrumentiști, 
clasați pe primele locuri ale fazei oră
șenești a concursului, vor fi premiați.

(Agerpres)

Eipozițic de lotoüralii
STREHAIA (coresp. „Scînteii“). —< 

La casa raională de cultură din Stre- 
haia, regiunea Oltenia, s-a deschis 
zilele trecute o expoziție de fotogra- 
iii organizată de consiliul regional 
al sindicatelor Oltenia. Cele aproape 
200 de iotograiii prezentate oglin
desc aspecte ale dezvoltării econo
mice și social-culturale a regiunii 
Oltenia în anii puterii populare.



© Sîmbătă dimineața, la sediul 
ției Economice a Ambasadei R. S. 
slovac® din București 6-a deschis 
poziție de produse farmaceutice și den
tare organizată de Întreprinderea ceho
slovacă de conerț exterior „Chemapol”.

® O expoziție ungară, organizată de 
întreprinderea de comerț exterior ,,Ar
tex”, s-a deschis sîmbătă dimineață în- 
București. Sînt prezentate porțelanuri, 
giuvaere și articole de markezit, jucării, 
articole de sport și instrumente muzicale, 
covoare, mobilier metalic și altele.

• Prof. Apostolos Dascalakis de la U- 
nlversițatea din Atena, care se află In 
țara noastră, a ținut vineri și sîmbătă 
două prelegeri de specialitate la Faculta
tea de istorie a Universității din Bucu
rești și la Societatea de studii clasice. 
Conferințele au fost urmărite cu interes 
de numeroși studenți, cadre didactice și 
cercetători, științifici.

A asistat ambasadorul Greciei în R, P. 
Romînă, Alexandre Cimon Argyropoulo.

G Sîmbătă seara a sosit în Capitală, la 
Invitația președintelui Sfatului popular 
orășenesc Craiova, o delegație à orașului 
Nanterre din Franța condusă de Raymond 
Barbet, primarul acestei localități.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost Intîmpinațl de reprezen
tanți al Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei și ai Sfatului popular 
al orașului Craiova.

■ (Agerpres)

Agen- 
Ceho- 
o Ex-

TELEGRAME EXTERNE

Filatura do lînâ pieptănată a Fabricii do postav din Buhuși 
este utilată cu mașini de înaltă productivitate. Aici lucrează multe 
muncitoare tinere, calificate în școala profesională a fabricii. Domnica 
Gafton este una dintre acestea. Ea a devenit o muncitoare cu multă în
demânare în meserie, reălizînd produse de bună calitate.

Sîmbătă, în sala de marmură a 
„Casei Scînteii", a avut loc o adu
nare organizată de Uniunea Ziariș
tilor din R. P. Romînă consacrată 
Săptămînii de solidaritate interna
țională cu ziariștii persecutați din 
țările capitaliste. Au luat parte con
ducători ai organelor centrale de 
presă, numeroși redactori, cores
pondenți ai presei străine la Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor din R.P. Romînă.

Tovarășul Valeriu Pop, redactor 
șef adjunct al ziarului „Scînteia", 
membrii al Comitetului de condu
cere al Uniunii Ziariștilor din R. P. 
Romînă, a arătat că în țara noas
tră, ca și în întreaga lume, s-a 
desfășurat între 15 și 21 aprilie, la 
chemarea Prezidiului Organizației 
Internaționale a Ziariștilor, „Săptă- 
mîna internațională de solidaritate 
cu ziariștii persecutați“. împreună 
cu ziariștii din toate țările socialiste, 
cu gazetarii comuniști și dernocrați 
din întreaga lume — a spus- vorbi
torul — socotim ca o datorie inter-

naționalistă să ridicăm cu hotărîre 
glasul și să cerem să înceteze per
secuțiile la care sînt supuși atîția 
zeci și zeci de ziariști în țările ca
pitaliste, sub regimurile despotice. 
Noi, ziariștii romîni, ne exprimăm 
întreaga noastră solidaritate cu zia
riștii progresiști care suferă prigoa
na reacțiunii, îi asigurăm că vom fi 
mereu alături de ei, în lupta pen
tru triumful adevărului, păcii, pro
gresului și prieteniei între popoare.

(Agerpres)

ConsffituJre privind tratamentul 
prin carDonitrurarc

SINAIA 'coresp. „Scînteii"). —, 
Din inițiativa Direcției generale teh
nice din Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, la Uzina 
Metalurgică din Sinaia a avut loc 
ieri o consfătuire avînd ca scop 
extinderea experienței cîștigate de 
colectivul acestei uzine în aplicarea 
tratamentului termochimic de car- 
bonitrurare. După o demonstrație 
practică de aplicare a acestui înain
tat procedeu de lucru, inginerul 
Alexandru Teodorescu, metalurg- 
șe£ al uzinei din Sinaiaj a. ținut în 
fața celor prezenți o expunere des
pre teoria procesului de carbonitru- 
rare. S-au mai prezentat și alte ex
puneri despre tehnologia acestei 
metode. Cu prilejul consfătuirii a 
fost stabilit un-plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice în vederea ex
tinderii carbonitrurării la Uzinele de 
tractoare din Brașov, „Timpuri 
Noi“-București și în alte uzine din 
țară.

Prezențe romînești 
peste hotare

TOKIO. Participarea R. P. Romîne 
la Tîrgul internațional ce se desfășoară 
în prezent la Tokio — d cincea prezen
ță românească la manifestările economi
ce internaționale organizate în Japonia — 
se bucură de un frumos succes. Pavi
lionul romîneșc este vizitat zilnic de 
oameni de afaceri și un numeros pu
blic. Televiziunea locală a prezentat di
ferite aspecte din pavilionul roniîneso, 
iar în presă au apărut articole despre 
dezvoltarea economică a R. P. Romîne 
și a comerțului ei exterior precum și 
despre lărgirea schimburilor comerciale 
romîno-japoneze.

PRAGA. La ambasada R. P. Romîne 
din Praga a avut loc îh ziua dè 20 apri
lie festivitatea înmînării Medaliei de 
bronz acordate lui O. Ladislav, pentru 
fotografia color „Căpșunile", expusă la 
cel de-al treilea Salon internațional de 
fotografii de la București. Cu același 
prilej, Mäsin Adolf, secretarul expoziției 
internaționale permafiente dé la Tepli- 
ce, a remis ambasadei R. P. Romîne 
trei medalii de aur decernate partici- 
panților romîni la ’ expoziția de la 
Teplice : A. ’Mihailopol, Edmund Höf
fer și Iosif Ljcă. Pentru participarea la 
această expoziție, sectorul „Fotografia 
artistică din R. P. Romînă" a fost dis
tins cu Cupa de cristal.

Julian Grimau a fost executat
t-

MADRID 20 (Agerpres). — în urma refuzului guvernului spaniol de a comuta sentința de con
damnare la moarte pronunțată de un tribunal militar, Julian Grimau, membru al Comitetului Central 
al P.C. din Spania, a fost executat in zorii zilei de sîmbătă.

(Urmare din pag. I-a)

Semnarea comunicatului 
comun indonéziano-chinez
DJAKARTA 20 (Agerpres). — în 

dimineața de 20 aprilie la Palatul Mer- 
deka din .Djakarta a avut loc semnarea 
comunicatului comun indoneziano-chi- 
nez în urma vizitei oficiale făcute în 
Indonezia de președintele R. P. Chi
neze, Liu Șao-ți. Comunicatul a fost 
semnat de președintele Indoneziei, dr. 
Sukarno, și președintele R. P. Chineze, 
Liu Șao-ți.

în el se arată că în cursul tratative
lor părțile au făcut un schimb de pă
reri în problemele întăririi continue a 
relațiilor de prietenie și colaborare în
tre celé dotiă țări și în problemele in
ternaționale care prezintă interes pen
tru ambele țâri. •

în comunicat se subliniază că pen
tru menținerea păcii în întreaga lume 
este necesară o politică de coexistență ■ 
pașnică între țările cu orînduiri sociale 
diferite. Afirmîndu-și sprijinul cu lupta 
popoarelor pentru realizarea și întărirea 
independenței naționale, împotriva neo- 
colonialismului și imperialismului, păr
țile au declarat că sprijină- cu hotărîre 
lupta eroică a popoarelor din Kaliman- ■ 
tanul de nord pentru autodeterminare 
națională și independență.

Președintele R. P. Chineze a părăsit 
sîmbătă, pe calea aerului, Indonezia.

Julian Grimau, fiu devotat al eroicului popor spaniol, vaj
nic luptător antifascist, membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spania, condamnat joi la moarte 
prinfr-o sentință samavolnică a Consiliului de Război din 
Madrid, a fost răpus, în zorii zilei de sîmbătă, de gloanțele 
plutonului de execuție. Fărădelegea călăilor franchiști a 
zguduit de mînie și indignare inimile tuturor oamenilor 
cărora le este scumpă cauza democrației, păcii, progresului 
omenirii.

Pentru salvarea vieții lui Grimau s-a desfășurat, atît în 
zilele premergătoare mascaradei judiciare, cît și în orele de 
după pronunțarea odiosului verdict, o 
largă și puternică mișcare de solidari
tate internațională. La Paris, Londra, 
Stockholm, Copenhaga, Roma și în alte 
capitale din Europa occidentală au a- 
vut loc manifestații în fața ambasade
lor franchiste; în alte zeci și zeci de 
orașe de pe toate continentele s-au ți
nut adunări și mitinguri în cadrul căro- 
ra participanții și-au exprimat adînca 
indignare față de oribila înscenare 
și au cerut salvarea vieții lui Grimau. 
Numeroase partide ș: organizații poli
tice vest-europene au înfierat crima 
pregătită de fasciștii spanioli La Ma
drid a sosit cu avionul o delegate de 
laburiști englezi pentru a apăra viața 
fruntașului antifascist. Au interveni! în 
favoarea lui Grimau șefi de state, re- 
gina-mamă Elisabeta a Belgiei, perso 
nalități de cele mai diferite orientări, 
doi cardinali francezi etc. Și-au ridicat 
de asemenea glasul, cerînd anularea 
sentinței, Federația S:ndicală Mondială, 
Liga Drepturilor Omului; 
mesaje au fost adresate 
general al O.N.U. Soția lui 
adresat președintelui S.U.A. 
lui de externe al Angliei.

In țara noastră, oamenii

numeroase 
secretarului 
Grimau s-a 
și ministru-

muncii adunați în mitinguri în 
întreprinderi și instituții de cultură și-au exprimait senti
mentele de solidaritate cu Grimau și, alături de milioane 
de oameni din celelalte țări socialiste, din lumea întrea
gă au cerut să fie oprită mîna călăilor, să fie salvată viața 
neînfricatului luptător comunist.

Regimul despotic de la Madrid a refuzat însă să dea 
ascultare glasului oamenilor cinstiți; asasinîndù-l pe Julian 
Grimau ei au aruncat o sfidare opiniei publice progresiste 
din toată lumea. încă vineri seara agenția „France Presse“ 
avertiza: „Dacă sentința va fi aplicată, guvernul spaniol 
se va trezi fără îndoială în fața unei violente campanii 
an-iifranchiste și asta chiar în momentul cînd conducătorii 
spanioli se străduiesc să demonstreze liberalizarea regimu
lui“.

Da, călăi1 de la Madrid cunoșteau acest risc și nu este 
întîmplător că — după cum au relatat agențiile de 
— ei s-au hofărît să pună în aplicare sentința, 
ședințe îndelungate a'e consiliului de miniștri, care 
vut loc în cursul zilei de vineri. Gestul la care s-au
în cele din urmă se explică tocmai prin teama disperată

presă 
după 
au a- 
decis

Simpozion
La Consiliul regional al sindicate

lor Cluj a avut loc sîmbătă un sim
pozion cu tema: „Economia de ener
gie în sectorul industrial al regiu
nii Cluj. Dinamica indicilor de con
sum energetic în lumina Directive
lor celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R., pe perioada planului de 
șase ani .

In cadrul simpozionului au fost 
prezentate referate privitoare la 
preocuparea și realizările obținute 
de colectivele întreprinderilor re
giunii Cluj în gospodărirea chib
zuită a resurselor energetice. De a- 
semenea, au fost analizate posibi
litățile existente și măsurile, , ce 
trebuie luate în vederea folosirii și 
mai raționale a energiei în între
prinderile cluj ene. (Agerpres )

Mergînd prin gospodăriile de stat 
din Trustul Constanța se pot con
stata însă și unele deficiențe care fac 
ca. lucrările de înșămjnțare s.ă nu șe.. 
desfășoare peste tot din plin. Gos
podăria de stat Negru Vodă are de 
însămînțat 1 295-ha cu porumb. Din 
acestea a realizat, pînă acum, mâi 
puțin de 300 ha. Rămînerea în urmă 
se dâtorește în primul rînd lipsei de 
organizare a muncii. Un singur exem
plu : Însămînțarea porumbului a în
ceput pe data de 17 aprilie. A doua 
zi, lucrarea a fost întreruptă. De ce ? 
Pentru că — așa cum ne spunea Ma
rin Ilie, șeful brigăzii a V-a de trac
toare — tractoriștii au fost chemați 
la sediul gospodăriei pentru a primi 
noi instrucțiuni. Toate acestea 
se puteau face . cu mult timp 
înainte de începerea însămînțărilor, 
nu acum în toiul campaniei. Multe 
tractoare nu sînt folosite la semănat. 
La brigada l-a, din 6 tractoare nu
mai unul lucra la semănat și două la 
discuit. Celelalte, fie că erau defecte, 
fie că erau folosite la'diferite trans
porturi. Aci există, lipsuri și în ce 
privește aprovizionarea cu apă, com
bustibil și piese de schimb. Nici con-

' trolul din partea conducerii gospodă
riei nu se execută în bune condi
ții. La. cele 4 brigăzi pe care le-am 
vizitat vineri, în tot cursul zilei nu 
trecuse nici un inginer sau tehnician.

■ Lucrurile nu stau prea bine nici la 
G.A.-S. Negrești. Din cauză că mași
nile n-au fost bine reparate se în- 
tîmplă dese defectări. împreună cu 
tov. Ion Dinescu, inginerul șef al 
gospodăriei, am fost la una din bri
găzile de tractoare. Aci erau defecte 
un tractor și un discuitor. Alte două 
semănători erau incomplete. Calita
tea lucrărilor ce se execută lasă une
ori de dorit. Din cauza instructajului 
slab . care a fost făcut cu mecaniza
torii, nu toți cunosc indicațiile cu pri
vire la viteza și adincimea de semă
nat. Nu întîmplător, tractoristul 
Cristu Domniei merge cu viteză prea 
mare, tractoriștii’ Dumitru Bidoaie și 
Vasile Cioc seamănă la adîncimé de 
numai 7 cm.

Deficiențe în această campanie mai 
sînt și la gospodăriile dé stat Țepeș 
Vodă, Cerna Vodă, Maior Chiri'aces- 
cu și altele.

Pentru a termina semănatul porum
bului în timpul optim, este necesar 
ca asemenea neajunsuri să fie reme
diate în timpul cel mai scurt.

retur

în Argentina situația poiitică 
se menține încordată

BUENOS AIRES. 20 (Agerpres). 
Știrile transmise în ultimele zile de 
corespondenții din Buenos Aires ai 
agențiilor occidentale de presă arată 
că situația politică din Argentina 
continuă să fie încordată. Potrivit 
agenției Reuter, la 19 aprilie, în ca
pitala Argentinei au circulat zvo
nuri persistente privind demisia 
președintelui Jose Maria Guido, ca 
urmare a unui conflict cu ministrul 
de interne, generalul Rauch. Guido 
l-a acuzat pe Rauch că a ordonat 
arestarea, în ultimele zile, a unui 
număr de politicieni, ziariști, oa
meni de afaceri, cunoscuți drept 
sprijinitori ai fostului președinte 
Frondizi, fără să se fi consultat în 
prealabil cu președintele țării. ’ în 

: seara de vineri, aceste zvonuri au 
fost dezmințite de cancelaria pre
ședintelui dar agențiile relevă că 
disensiunile dintre membrii guver
nului nu au fost aplanate.

în același timp, corespondentul a- 
genției Associated Press a relatat 
că unități ale armatei argentiniene 
au fost puse din nou în stare de 
alarmă, și militarii au ocupat punc
tele strategice din Buenos Aires, ca 
„o măsură de prevedere față de 
eventualitatea unei noi tentative de 
rebeliune".

Sala Floreasca : meciul 
de volei masculin Rapid Bucu- 
rești-Legia Varșovia, din 
semifinalelor „Cupei campionilor 
europeni“ (ora 19,30).

Stadionul „Progresul" : meciul 
internațional de tenis de cîmp 
R P. Romînă-U.R.S.S. (de la ora
10.30) .

Sala „Dinamo“, campionatul 
republican de scrimă — proba de 
floretă femei (ora 8 și ora 17,30).

Stadionul „23 August" — Cu
plaj de fotbal : Dinamo Bucu- 
rești-Progresul (ora 14,30), Rapid- 
Steaua (ora 16,30).

Stadionul „Dinamo", cuplaj de 
rugbi : Dinamo-Știința Cluj (ora
9.30) Grivița Roșie-Steaua (ora 11).

Stadionul „Giulești“ : 
de handbal masculin : 
Rafinăria Teleajen (ora 
pid-București—Tractorul 
(ora 11,15).

Stadionul „Tineretului“ : între
ceri sportive cu prilejul împlinirii 
a 5 ani de la înființarea Clubului 
sportiv școlar-București. De la 
ora 9, competiții și demonstrații 
sportive de baschet, handbal, at
letism, rugbi etc.

cadrul

meciurl 
Steaua- 
10), Ra-

Brașov

Meciul de șah
Botvinnik-Petrosian

MOSCOVA 20 (Agerpres).— Partida a 
12-a a meciului pentru titlul mondial 
de șah, disputată sîmbătă, s-a întrerupt 
la mutarea 42-a, în următoarea poziție: 
Alb (Botvinnik) • Rbl, Dgl, Tfl, Tgo, 
pioni la a2, b2, h5 ; Negru (Petrosian): 
Ra7, Dd4. Te4 Te7, pioni la a6, b7, c4, 
g7. Botvinnik a dat mutarea 42-a în 
plic. Partida va fi continuată astăzi. Re
amintim că scorul meciului este de 6—5 
în favoarea lui Petrosian.

Campionatul republican de scrimă
In sala Dinamo 

din Capitală au în
ceput ieri finalele 
campionatelor repu
blicane de scrimă. 
Prima probă — flo
retă bărbați — a 
fost cîștigată de Tă- 
nase Mureșanu, stu
dent la I.C.F., cu 7 
victorii. Pe locurile 
următoare s-au cla
sat în ordine : A. 
Csipler, S. Poenaru, 
I. Drîmbă etc.

In fotografie : 
una din întîlnirile 
de ieri.
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BOX. La apropiatul campionat euro

pean — care va avea loc la Moscova 
între 25 mai și 2 iunie — s-au înscris 
pînă acum pugiliști din 20 de țări. Vor 
prezenta echipe complete la toate cele 
10 categorii de greutate 11 țări: R. P. 
Polonă, Anglia. R.P. Romînă, Italia, R.P. 
Bulgaria, R. P. Ungară, Finlanda, R. D. 
Germană, R. F. Germană, Franța și 
U.R.S.S. Federațiile cîtdrva țări au cerut - 
ca termenul de înscriere 
git pînă la 24 aprilie. Se 
campionate să participe 
boxeri.

să fie prelun- 
așteaptă ca la 
peste 240 de

*
CICLISM. Federația de 

Ungare a alcătuit echipa 
care va participa la cea de-a 16-a ediție 
a „Cursei Păcii’’. Din echipă fac parte : 
Megyerdi, Balasko, Arany, Mezei, ’ Juhasz 
si Meszaros.

ciclism a R.P. 
reprezentativă

★

FOTBAL. Au fost stabilite datele intîl- 
nirilor dintre echipele de fotbal Ferencva. 
ros Budapesta și Dvnamo Zagreb, din ca
drul semifinalelor ..Cupei orașelor tîr- 
guri”, Primul meci va avea loc la 24 a- 
prilie la Budapesta, iar cel de-al doilea 
la 8 mal la Zagreb.

SCRIMĂ. La Heidenheim (R. F. Germa
nă) se desfășoară în prezent întrecerile 
celei de-a 3-a ediții a „Cupei Europei” la 
spadă. Iată primele rezultate : Buda
pesta—Heidenheim 9—0 I Helsinki—Ha- 
novra 8—7 ; Graz—-Belgrad 9—6 i Varșo
via—Paris 9—5 ; Geneva—Copenhaga 
9—3 I Goteborg—Londra 10—6.

’★
BASCHET. Intr-un meci amical de bas

chet desfășurat la Zrenianin, echipa mas
culină, a Iugoslaviei a învins cu scorul de 
89—69 (52—24) echipa R.P. Ungare.

Echipa masculină de baschet a U.R.S.S. 
șl-a început turneul în Franța, jucînd 
Lyon cu reprezentativa țării. Gazdele 
obținut b surprinzătoare 
58—54 (25—28).

★

ȘAH. Cu o rundă înainte 
rea turneului de selecție

victorie

la 
au 
cu

de términa- 
a șahiștilor 

noștri fruntași, în fruntea clasamentului 
se află Drimer si Pavlov, cu cîte 3 puncte 
fiecare, urmați de Ghițescu - 2,5 punc
te, Ciociltea — 1,5 puncte. In runda- a 
5-a, Ghițescu a cîștigat cu albele la Cio
ciltea, în timp ce Drimer șl Pavlov au 
făcut remiză,

față de propriul lor popor, care, sub conducerea comuniș
tilor, și-a întețit în ultimii ani lupta pentru o Spanie liberă, 
democratică, pașnică.

întemnițarea, schingiuirea și asasinarea lui Grimau, îm
preună cu represiunile împotriva altor antifasciști, aveau 
drept scop să intimideze pe muncitorii Barcelonei și pe 
minerii Asfuiiei, care au desfășurat admirabile bătălii de 
clasă, pe toți patrioții spanioli, care în ultima vreme își 
unesc tot mal mult forjele, se organizează și întreprind 
acțiuni curajoase de luptă antifranchisfă. Cu atît mai 

dori în aceste momente Franco și camarila sa 
să reducă la tăcere poporul spaniol cu 
cît ei se ’pregătesc să comită no-i acte 
de trădare a intereselor naționale, să 
pună și mai mult la mezat independen- 
ja țării, să tîrguiască prelungirea baze
lor militare americane, să ceară intra
rea în Pactul Atlanticului șl în Piața 
Comună.

Dar, fără îndoială, odioasa dictatură 
franchistă și-a greșit socotelile. în
scenarea judiciară împotriva lui Gri
mau și executarea lui au scos și mai 
mult în evidență slăbiciunile ei. Față 
cu acest regim ce se menține cu forța 
baionetelor, cît de impunătoare 
a apărut la proces forța morală a co
muniștilor spanioli, avangarda eroicei 
Spânii luptătoare. Julian Grimau a 
fost tîrîf în fața instanței după ce în 
închisoare a fost supus unor cumplite 
torturi. Nimic — nici schingiuirile, nici 
perspectiva sentinței fixate și cunoscute 
dinainte — nu au reușit să frîngă fer
mitatea șl demnitatea luptătorului co- 
munist, „Nu mă sperie sentința — o 
declarat el în fața tribunalului tranchist. 
Am fost comunist 25 de ani șl voi ră- 
mîne comunist“.

soldat devotat al Partidului ComunisfIntr-adevăr, C'a
din Spania, Grimau a fost la postul său de luptă în timpul 
războiului civil; trimis din nou, de partid, din emigrație pe 
pămîntul patriei, el a desfășura* o bogafă activitate pen
tru interesele fundamentale ale poporului spaniol, în con
dițiile cruntei ilegalități. El și-a făcut pînă în ultima clipă 
datoria de comunisf, apărînd la proces nu ca acuzat, ci ca 
acuzator al dictaturii franchisfe. Figura luminoasă a lui 
Grimau va dăinu-’ în veci ca o pildă vie de slujire plină 
de abnegație a intereselor clasei muncitoare, a poporului 
său, a cauzei comunismului.

Experiența istorică a arătat întotdeauna că în locul fie
cărui luptător comunist căzut sub gloanțele reacfiunii, se 
ridică alți zeci și zeci, care duc mai departe steagul lup
tei. Nu încape îndoială că noua crimă a călăilor franchișt' 
care se adaugă la nesfîrșiful lan( de crime și fărădelegi 
nu numai că nu va intimida pe luptătorii spanioli, dar va 
îndîrji și ma; mui: masele, va ofeli spiritul lor de luptă, 
va întări încrederea lor în victoria luptei lor drepte.

Comuniștii, tofî oamenii muncii din tara noastră, înfie
rează crima fasciștilor de la Madrid și trimit comuniștilor, 
poporului spaniol expresia caldei lor simpatii și a 
solidarității frăfești cu lupta lor invincibilă.

Puternic val de proteste în întreaga lume
Aflînd despre executarea sentinjei de 

moarte împotriva lui J.ulian Grimau, Ma- 
nolis Glezos, care în prezent se află 
în Anglia, și-a exprimat mîhnirea și in
dignarea sa profundă. Intr-o convorbire 
cu un corespondent al agenției TASS, . turor oamenilor este dé a face fot ce 
el a declarat: le stă în puteri spre a se pune capăt

Pentru mine este de neconceput că 
-în epoca cînd omenirea cercetează 
Cosmosul, oamenii, sînt orțiorîji pentru 
convingerile lor politice. Trebuie să se 
pună capăt acestor crime. Datoria tu-

Crima s-a săvîrșit...
Încă o dată, pămîntul trist și fru

mos, orb de atîta întuneric și însetat 
de lumină al. Spaniei a fost silit să 
soarbă sîngele unuia dintre cei mai 
mîndri fit. ai săi. Bestialitatea a ridi
cat încă o dată barda, și capul încă 
unuia dintre eroii umanității s-a ros-r 
togolit, pentru lumină, ■ " , __ ;
monștrilor, pentru libertatea și dem- n-a putut fi executată. Cauza pentru 
nitatea omului. care s-a jertfit nu poate fi executată.

Căci, precum spune poetul Bias 
de Otero, unul dintre glasurile cele 
mai vii ale adevăratei Spânii, Spania 
poporului, nici linul dintre luptătorii 
împotriva beznei nu este singur : 

„Oh; no. Nosotros. Aticho 
mar. Oidnos”.
(„Oh, nu. Sîntem noi toți. 
Mare imensă. Așcultâfi-ne“).

EUGEN JEBELEANU

bul pămtntesc, sîngele țîșnit acoperă 
mîinile criminalilor, el strigă.

Criina nu va fi uitată niciodată. -
Ecourile ei sînt totatîtea proiec

tile îndreptate spre putreda Spanie 
franchistă, Spania dictatorială și ro
bită, cu scadență iminentă.

Nu, vocea lui Grimau n-a putut 
împotriva fi executată. Conștiința lui de erou

acesfei situații. Vărsînd sîngele lui Gri
mau, Franco stîrnește și -mai mult mînia 
poporului spaniol.

BERLIN. La 20 aprilie, secretaria
tul Federației Democrate Interna
ționale a Femeilor a adresat soției 
patriotului spaniol Julian Grimau, 
Angela Grimau, o telegramă. în care 
se spune:

Vă exprimăm puternicul nostru 
sentiment de prietenie. Sîntem in
dignate de crima monstruoasă și 
josnică — asasinarea soțului dv., 
marele patriot spaniol Julian Gri
mau. Această crimă este o încălcare 
a drepturilor omului, o sfidare la a- 
dresa opiniei publice internaționale.

Arestat, în ziua de 1 Noiembrie, la 
Madrid, supus tuturor torturilor mo
dernei supra-inchiziții, începînd cu 
cele de la „Direction General de 
Seguridad“ și terminînd cu cele ima
ginate de „Brigada politico social", 
Grimau nu a putut fi înfrînt. El a 
fost asasinat, dar nu înfrînt.

Ecourile gloanțelor trase în inima 
lui Grimau au umplut de oroare glo-

Merchant in „misiune de explorare"H

ROMA. Executarea lui Grimau a 
stîrnit un val de proteste nu numai 
în rîndurile oamenilor muncii, ci și 
în cercurile catolice din Italia. Zia
rul „Popolo", organul partidului de- 
mocrat-creștin din Italia, denumește 
sentința Tribunalului militar de la 
Madrid o „josnicie“ și subliniază că 
ea a Jost dictată „nu de simțul 
dreptății, ci de spiritul răzbunării 
politice".

LONDRA. — Știrea despre crima 
monstruoasă a călăilor franchiști 
care l-au asasinat pe Julian Grimau 
a^ străbătut fulgerător Anglia. La 
cîteva ore de la publicarea acestei 
vești tragice, în fața ambasadei 
spaniole s-au adunat oameni pentru 
a protesta hotărît împotriva tiraniei 
din Spania.

După escalele sale la Londra și 
Haga, Merchant, care a primit din 
partea președintelui Kennedy însăr
cinarea de a discuta cu „aliații“ 
S.U.A. proiectul „forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O.", a sosit 
miercuri seaia la Atena. Presa lo
cală a anunțat că el vine în cadrul 
„unei misiuni de explorare“. Ziarele 
guvernamentale s-au ferit însă să 
spună că acest plan este dezapro
bat de opinia publică din țările vi
zitate pînă acum de Merchant și că 
el întîmpină rezerve și din partea 
unor cercuri oficiale din unele țări, în
deosebi atunci cînd discuțiile ajung 
la capitolul participării la cheltuieli.

Convorbirile lui Merchant la Atena 
au durat doar două ore, deși pro
blema discutată are implicații se
rioase. La sfîrșitul celor două ore, 
reprezentantul american a declarat 
că schimbul de vederi a fost foarte 
util. Declarația dată publicității ulte
rior nu arată în ce constau obliga
țiile viitoare ale Greciei. Ea anunță 
numai că Grecia a acceptat ,4n prin
cipiu“ constituirea forțelor nucleare 
dotate cu rachete Polarie. <____
de a lua parte la 
de înarmare nucleară, 
riscurile ce decurg din aceasta, 
este „Justificată“ de ziarul guverna
mental „Akropolis" prin 
tea Greciei cu țările socialiste", 
deși, după cum se știe prea bine, 
aceste țări doresc să trăiască în 
pace cu toate popoarele, să dezvol
te relațiile de bună vecinătate cil 
țările din regiunea geografică din 
care fac parte,

în timp ce presa guvernamentală 
recurge la argumente uzate spre a 
convinge opinia publică de necesi
tatea participării Greciei la acest 
nou plan agresiv american, alte zia
re burgheze oglindesc îngrijorarea 
firească a opiniei publice față de 
marea răspundere pe care șl-o asu-

mă statul grec intrînd în cadrilul nu
clear. Ele relevă pericolul grav pe 
care-1 prezintă cursa înarmărilor nu
cleare și se pronunță împotriva asu
mării unor noi obliqații financiare 
costisitoare pentru Grecia. „Nu ve
dem — scrie ziarul „ELEFTHERIA“, 
care exprimă punctul de vedere al 
partidului Uniunea de centru — de 
ce trebuie să fim amestecați în ches
tiunea înatmării nucleare, ba chiar 
mai mult, să ne asumăm răspunderi 
și obligații în această privință, căci 
mai presus de interesele Occidentu
lui și ale alianței N.A.T.O., stau exis-

„Se moare la Madrid“

națio-
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tența și supraviețuirea țării noastre". 
Cunoscutul cronicar Psatas se întrea
bă, într-un comentar publicat în „TA 
NEA“, ziarul de opoziție burghez cu ' 
cel mai mare tiraj, „cum se face că 
guvernul grec acceptă convorbiri de 
o importanță atît de excepțională 

Graba ou reprezentantul lui Kennedy, fără 
proiectele consultarea opoziției cînd este vorba 
cu toate da probleme de viață și de moarte 

pentru țara noastră ?". Ziarul „ETH
NOS“ este de părere că misiunea lui

Sub acest titlu, ziarul burghez ,Le 
Monde“, care apare la Paris, a pu
blicat sîmbătă un editorial, în care 
se spune, între altele:

„Capitolul războiului civil din Spa
nia nu este încheiat. La 25 de ani 
după victoria armatelor franchiste, 
oamenii continuă să moară la Ma
drid.

Julian Grimau a fost ucis într-una 
din curțile sinistrei închisori Cara- 
bancel. Printr-o alegere, se pare de
liberată, plutonul de execuție era 
compus din soldați ai unui vechi re
giment marocan care a devenit fai
mos încă în 193S—1939 cînd Spania 
neagră a pornit la asaltul guvernu
lui, zdrobindu-1 cu ajutorul legiunii 
Condor și al trupelor musoliniene.

Nimeni nu voia să creadă în acest 
deznodărnînt anacronic".

Referindu-se la „procedura mai 
mult decil sumară folosită pentru 
judecarea unui om, ale cărui delicte, 
în cazul în care este vorba de de
licte, datează de aproape un sfert 
de secol“, ziarul scrie r-„Julian Gri
mau nu putea cita nici un martor 
pentru a combate rechizitoriul acu
zării bazat nu pe mărturii directe, ci 
pe documente de mîna a doua“.

Regimul spaniol — continuă „Le 
Monde“ — și-a afișat „independen
ța“ sa adică indiferenta față de ma
rile curente ale opiniei publice in- 
lernaționale...

După cum a remarcat Daily He- 
-ald. executarea lui Julian Grimau 
apare nu ca un act de dreptate, ci 
ca o -ăzbunare oolitică". „Făcînd să 
curgă din nou sîngele la Madrid, 
— încheie „Le Monde“ — generalul 
Franco a încercat să arate că se 
sinchisește prea puțin de protestele 
făcute în străinătate. Poate că el a 
subapreciat consecințele politice ale 
reprobării morale a faptei aale“,

Ce perspective deschide Greciei 
participarea la planul american? 
Ziarul „Avghi“ răspunde la aceasta 
arătînd că „Grecia devine un fel de 
„Canaveral (aluzie la localitatea din 
S.U.A. unde se fac experiențele ame
ricane cu rachete — -n.r.) balcanic“, 
și un depozit nuclear al S.U.A. Gu
vernul, arată ziarul, a acceptat prin
cipiul constituirii forței nucleare 
multilaterale și participarea la a- 
ceasta împotriva intereselor 
nale".

Iată și cîteva din primele reacții 
ale opiniei publice față’ de perspec
tivele ce ee conturează. Intr-un car
tier din Salonic a fost instalat un 
panou mare cu lozincile : „Nu vrem 
război 1 Nu catastrofei nucleare 1“. 
Aceleași lozinci au început să apară 
în orașe pe zidurile’caselor. Cunos
cutul scriitor acad. Mirivilis a de
clarat presei că se pronunță împo
triva înarmărilor niicleare și cere 
intelectualilor să la atitudine împo
triva lor. Comitetul pehtru apărarea 
păcii din Salonic a publicat un 
apel în care se spune „Pro
testăm și avertizăm fiecare con
știință greacă asupra primejdiei. 
Greci, spuneți din nou „nu" 1“. Comi
tetul se pronunță în continuare îm
potriva transformării pămîntului și 

, ’ _ _ ’__ j nucleare
permanente sau plutitoare.

Este semnificativ că. în timp ce 
Merchant vine într-o- asemenea „mi- 

.siune de explorare" în Grecia, mar
șul păcii pe distanța Maraton — A- 
lena, pe care Asociația tineretului 
grec penlru dezarmarea nucleară l-a 
convocat pentru 21 aprilie, a fo6i 
interzis d-e autorități Cu toate aces
tea, o serie de personalități marcan
te din viața publică greacă, de dife
rite convingeri politice, au anunțai 
că vor participa la acest marș al pă- 
oii pe câte inițiatorii lui au refuzai 
să-l anuleze.

AL. GHEORGHIU

.vecinăta- Merchant nu este o misiune de ex- apei0I Greciei în baze
plorare, deoarece guvernul grec cu
noaște bine părerile părții ameri 
cane. „După cît se vede — constata 
„ESTIA" — Merchant, nu a venit ac 
ca să discute, ci ca să dea ordine 
asupra unul fapt consumat".

împotriva unor noi și împovără- 
loare obligații financiare pe care le 
poate implica din partea Grecie’ 
participarea la forța nucleară multi
laterală se pronunță diferite ziare 
ca „ELEFTHERIA",..ETHNOS", „NIKI“ 
„ESTÎA“. „Grecia— scrie în legătură 
cu aceasta „ELEFTHERIA" — oferă 
deja sume mult peste posibilitățile 
•1, pentru înarmări".

)
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J. Kennedy despre

A. MUNTEANU
de

Cuvîntarea lui de Gaulle

unde fiecare 
îți amintește

lo- 
Și

fafa fraefiunii P.C. (b) R. la Congresul 
al VIIMea al Sovietelor din 21 decern, 
brie 1920.

Notă externă

aceste zile cea

„Lenin în

R. S. Ceho 
slovacă

GENEVA 20 (Agerpres). — în ca
drul celei de-a 18-a sesiuni a Comi
siei economice O.N.U. pentru Eu
ropa, au început la Geneva discuțiile 
în legătură cu activitatea diferitelor 
comitete.

Vorbind despre activitatea Comi
tetului pentru problemele agricole, 
Titus Sinu, reprezentant al R. P. 
Romîne, a arătat că încheierea pro
cesului de colectivizare a agricul
turii în Romînia a determinat mo
dificări profunde în acest sector de 
activitate. Reorganizarea conducerii

Zilele acestea, în Japonia au avut 
loc alegeri municipale. Particulari
tatea campanie: electorale care le-a 
preceda* constă in faptul că parti
dele progres;ste au adoptat o plat
formă unică într.o serie de prefec
turi și orașe. Pentru înlîia oară (oale 
forjele democratice au sprijinit un 
candidat comun în alegerile pentru 
funefia de primar al orașului Tokio. 
Partidele democratice au mers mină 
în mînă și în prefecturile industri
ale Fukuoka, Osaka și altele.

Mai multe ziare japoneze relevă 
că sufletul frontului unic realizat în 
acesle alegeri au fost comuniștii și 
socialiști,. Roadele înțelegerii din
tre partidele progresiste n-au întîr- 
ziat să se vadă. Conservatorii au 
pierdut posturile de primar în cinci 
mari orașe, iar cele de guvernatori

agriculturii, a spus el, a creat po
sibilitatea participării directe a ce
lor mai bune cadre de specialitate 
la elaborarea și traducerea în prac
tică a măsurilor menite să determi
ne creșterea producției agricole.

în intervenția sa, delegatul romîn 
a subliniat progresele obținute anul 
trecut de către Comitetul pentru 
problemele agricole al Comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa în 
dezvoltarea cooperării internaționa
le în domeniul agriculturii. Vorbi
torul a formulat sugestii și propu
neri pentru continua îmbunătățire 
și dezvoltare a activității acestui co
mitet.

în cadrul discuțiilor cu privire la 
activitatea Comitetului pentru pro
blemele locuințelor a luat cuvîntul 
reprezentantul R. P. Romîne Iacob 
Ionașcu.

Volumul de construcții de locu
ințe în 1961 raporlat la 1 000 de 
locuitori, a spus el, situează Romî
nia printre primele țări în Europa 
din punct de vedere al ritmului 
construcțiilor. Delegația romînă par
ticipă cu interes și apreciază în 
mod pozitiv lucrările Comitetului 
pentru problemele locuințelor al 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
Europa. Studiile elaborate de co
mitet cu privire la aspecte ale pro
blemei locuințelor, cum ar fi ten
dința și politica construcțiilor de 
locuințe în Europa, costul construc
țiilor în diferite țări, aspecte teh
nice și economice ale duratei 
cuințelor au fost interesante 
utile pentru țările participante.

Republica Populară Romînă,

Muncitorii sînt hotărîți 
să continue lupta

Un puternic conflict social este în plină 
desfășuiaie în Norvegia. Drept răspuns 
Ia revendicările prezentate de princi
palele sindicale muncitorești, cercurile 
patronale, grupate într-o confederație, 
amenință cu declararea unui lock-out 
de amploare, care ar afecta situația a 
180 000 de oameni ai muncii. Anunțată 
inițial pentru 20 aprilie, declararea 
lock-outului a fost amînată în ultimul 
moment cu trei zile, 
legat guvernamental 
va încerca din nou

perspectivele de - ■ . . -■ ■ -.... —
reușită sînt reduse.
De pe acum se vede că patronii folosesc 
acest nou răgaz pentru a duce un ade
vărat „război al nervilor“ împotriva 
muncitorilor și pentru a exercita, în a- 
celași timp, noi presiuni asupra guver
nului. Muncitorii sînt hotărîți însă să nu 
cedeze. Ei au anunțat că vor lupta prin 
toate mijloacele, recurgînd și la arma 
grevei generale, pe care nu au mai fo
losit-o de 32 de ani, pentru a obține 
satisfaceiea revendicărilor și a respinge 
amenințările patronilor.

Ca și în alte țări capitaliste din Eu
ropa, în Norvegia actuala mișcare re
vendicativă a clasei muncitoare este 
determinată de creșterea tot mai accen
tuată a prețurilor, de înrăutățirea con
dițiilor sale de muncă și de trai, ca 
urmare a cheltuielilor militare impuse 
de participarea la Pactul Atlantic. Oa
menii muncii au cerut inițial o majorare 
a salariilor cu 10 la sută, ceea ce cercu-

rile patronale au refuzat. Ele nu oferă 
decît 1 la sută.

Cercurile patronale sînt încurajate în 
atitudinea lor și de faptul că guvernul 
a declarat că economia țării nu ar dis
pune, chipurile, de „posibilități” decît 
pentru o majorare de 2 la sută. Devine 
tot mai clar că patronii își pun speran
țele în guvern, căruia îi cer să prezinte 
parlamentului o lege cu privire la ins
tituirea unei instanțe judecătorești pen

tru stabilirea salarii
lor, ale cărei hotă- 
rîri să fie definitive. 
Or, aceasta ar echi
vala cu a impune 
muncitorilor o rezol- 
de muncă, care săvare a conflictelor 

anuleze de fapt dreptul lor de a-și spu
ne cuvîntul asupra salariilor și a con
dițiilor de muncă.

Politica guvernanților social-democrați 
de favorizare a patronatului nu va în- 
tîrzia, fără îndoială, să aibă efecte în
tr-un viitor apropiat pe planul politicii 
interne.

în legătură cu declararea lock-outu
lui, sîmbătă s-a anunțat că secreta
riatul Uniunii centrale a sindicatelor a 
convocat pe reprezentanții muncitorilor 
la o ședință care va avea loc la 24 apri
lie. Totodată patronii au anunțat un 
lock-out pentru alți 40 000 muncitori. 
Muncitorii sînt hotărîți să continue 
lupta atît pentru actualele lor revendi
cări de ordin material cît și împotriva 
unor legi care le-ar răpi drepturile lor 
legitime.

tivă nouă. Cea mai re
centă inițiativă apar
ține maistrului Perov- 
ski și are ca obiectiv 
ridicarea continuă a 
productivității muncii 
și folosirea mai largă 
a rezervelor produc
ției. Inițiativa și-a gă
sit un larg răsunet 
printre muncitorii u- 
zinelor din Moscova. 
...Să facem acum îm
preună o scurtă călă
torie pe drumurile 
străbătute cîndva de 
Lenin ; să ne oprim 
de exemplu la Ulia-

In aceste zile din 
preajma aniversării 
nașterii lui V. 1. Lenin, 
este cu adevărat im
presionantă însufleți
rea cu care oamenii 
sovietici cinstesc a- 
mintirea lui Ilici, a 
cărui viață și activita
te este de nedespărțit 
de viața șt munca con
structorilor comunis
mului. In librării, 
mii de cititori răs
foiesc cu emoție noile 
volume editate cu a- 
cest prilej. Ziarele în
chină articole și pa
gini întregi activității novsk, orașul natalul 
și operei genialului ‘ "■
conducător al prole
tariatului internațio
nal, televiziunea pre
zintă filme despre via
ța lui Lenin. în adu
nări festive milioane 
de oameni evocă' în 
aceste zile figura lui 
Vladimir Ilici.

Să ne oprim pentru 
cîteva clipe în incinta 
uzinei moscovite de 
mașini electrice „Vla
dimir Ilici“. Aici a 
rostit pentru prima

L Lenin

în trei prefecturi : Fukuoka, Iwale 
ți Oița. In loale aceste posturi au 
fost aleși candidafii susținuți 
frontul unic. Participînd activ la 
campania eleclorală, Partidul Co
munist Japonez a chemai popu
lația să voteze pentru candidajii 
frontului unic și a sprijinit în ace
lași timp oe proprii săi candidați. 
Numărul mandatelor partidului în 
prefecturi este acum de 22 fajă de 
10, cîte au fost pînă la ale
geri. Este semnificativ faptul că 
reprezentanți ai partidului comunist 
au tos! penlru înlîia oară aleși în 
adunările unor prefectur agrare, 
cum sînt Akita, Koti, Aomori, No- 
gano. Un succes remarcabil a obji- 
nut partidul socialist, care ți-a 
mărit numărul reprezentanților săi 
în adunările locale cu aproape 100 
de persoane. în același timp, parti
dul liber-democrat de 
a pierdut 
locuri.

Forjele 
apreciază 
„școală a unității“. Președintele Par
tidului Comunist din Japonia, Sanzo 
Nosaka, a subliniat importanja pe 
cars a avut-o pentru obținerea aces
tor succese unitatea de aefiune a tu. 
furor partidelor democratice. El a 
declarat că alegerile au întărit po- 
zifia partidului comunist, ceea ce 
constituie o bază pentru objinerea 
unor noi succese în viitor.

în aceste
guvernămîni 
adunări 108

democratice
recentele alegeri ca o

din Japonia

a 
spus vorbitorul, va avea prilejul, 
în conformitate cu planul de studii 
al comitetului, să primească în vii
torul apropiat experți din țările 
membre ale Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa și speră ca 
rezultatele acestui voiaj de studii 
să fie utile și pentru participanți.

WASHINGTON 20 (Agerpres).— La 
19 aprilie, John Kennedy, președinte
le S.U.A., a rostit un discurs la Con
gresul anual al Asociației americane 
a redactorilor de ziare.

Kennedy a citat o serie de date pen
tru a sublinia necesitatea adoptării de 
către Congres a proiectelor de lege 
și programelor prezentate de el. El 
a respins reducerea bugetului fede-

AL. C.

PARIS 20 (Agerpres).— In seara de 
19 aprilie, președintele Franței, de 
Gaulle, a rostit un discurs la postu
rile de radio și televiziune în care 
s-a ocupat de unele probleme pri
vind N.A.T.O. și de situația internă 
din Franța.

De Gaulle s-a declarat împotriva 
concepțiilor anumitor guverne occi
dentale care preconizează crearea 
unor organe „supranationale" menite 
să dirijeze activitatea statelor mem
bre în proiectata „Uniune Europea
nă" (proiectul unei Piețe comune 
lărgite — n.r.).

Președintele de Gaulle a lăsat să 
se înțeleagă în mod clar că Franța 
nu intenționează să facă concesii în 
problema condițiilor de aderare a An
gliei la Piața comună, afirmînd că 
Anglia trebuie să se supună prevede
rilor înscrise în tratatul cu privire 
la Piața comună.

De Gaulle a declarat că Franța nu 
ar putea să se lipsească de arma ato
mică. El a căutat să prezinte argu
mente în sprijinul politicii cursei 
înarmărilor nucleare promovate de 
cercurile guvernamentale franceze în

vederea creării unei forțe de șoc a- 
tomice proprii, declarînd că „Franța 
trebuie să meargă înainte pe calea 
destinului ei”.

Referindu-se la această parte a cu- 
vîntării președintelui de Gaulle, agen
ția Reuter consideră că politica gu
vernului francez în acesț sens urmă
rește să aibă „mai multe tunuri decît 
mai mult unt”.

Analizînd situația economică din 
Franța, președintele a încercat s-o 
prezinte în culori trandafirii. El a re
cunoscut că au existat „unele erori" 
în legătură cu recenta grevă a mine
rilor francezi 
timp atenția asupra pericolelor in
flaționiste din 
exprimîndu-și nemulțumirea față de 
faptul că sindicatele franceze apără 
interesele oamenilor muncii, preșe
dintele le-a cerut să dea dovadă de 
„spirit de colaborare națională” în re
lațiile lor cu guvernul.

Agenția U.P.Ï. subliniază că dis
cursul președintelui Franței a repre
zentat în fapt „o nouă respingere a 
planului american de creare a for
țelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.”.

Revista presei occidentale

și a atras in același

tară. Pe de altă parte,

situația din S. L A.
ral cu 15 miliarde de dolari, propusă 
de republicani.

Potrivit spuselor lui Kennedy, în
tr-o localitate oarecare, numită con
vențional „Random Village”, în care 
trăiesc 100 de oameni, familiile pot 
cu greu să-și agonisească banii ne
cesari pentru cazul de boală sau pen
tru a suporta cheltuielile legate de 
învățămîntul copiilor lor la colegii.

Din 16 tineri americani absolvenți 
ai școlii secundare, șapte nu se vor 
putea înscrie la colegiu, deoarece 
taxele de învățămînt sînt prea ridi
cate — 1 500 dolari pe an la univer
sitatea statului sau 2 200 dolari în
tr-un institut particular.

Președintele a subliniat în conti
nuare că, din cauza discriminării ra
siale, cîștigul familiilor de negri din 
„Random Village” reprezintă jumăta
te din cîștigul familiilor de albi, 
copiii negrilor au de trei ori mai pu
ține șanse de a absolvi școala secun
dară. Posibilitatea de a rămîne șo
meri este dublă față de cea a al
bilor.

Referindu-se apoi la problema cu- 
bană, Kennedy a declarat că Statele 
Unite vor înfăptui ca și înainte poli
tica de „înfrînare a comunismului în 
Cuba”. Nu socotim însă, a adăugat 
el, că o invazie în Cuba ar cores
punde intereselor S.U.A. și ale 
emisferei occidentale. Nu putem să 
nu ținem cont de implicațiile pe care 
o asemenea acțiune le-ar avea în în
treaga lume, a spus președintele.

Răspunzînd la întrebările redactori
lor de ziare americane, Kennedy și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
faptul că „numeroși refugiați cu- 
bani” s-au înrolat in forțele armate 
ale S.U.A. și a afirmat speranța că 
acești contrarevoluționari se vor do
vedi „oameni utili”.

mii»

lui Ilici. Strada Le
nin a orașului este 
în ” . .
mai animată. Grupuri 
de oameni se îndreap
tă spre „Casa muzeu“, 
casa în care s-a născut 
și a trăit Lenin. Aci se 
vorbește în cele mai 
diferite limbi ale pă
mîntului. Sînt vizita
tori din întreaga U- 
niune Sovietică, ca și 
din numeroase țări 
ale Europei, Africii, 
Asiei. Ghanezul. Sheck 

oară Lenin celebrele 
cuvinte : „Comunis
mul este puterea so
vietică plus electrifi
carea întregii țări". 
Pe locul acela munci
torii au așezat un bust 
al lui Ilici. In fiecare 
zi ei depun în jurul 
bustului flori proas
pete și tot aici se 
string de fiecare dată 
cînd pornesc o iniția

acolo 
stradă 
de Mareie Octombrie 
și să ne oprim puțin 
la gara finlandeză, în 
fața micii locomotive 
cu numărul 203, cea 
care l-a adus pe Ilici 
din Finlanda la Pe
trograd, în ajunul re
voluției proletare. In 
aceste zile la gara fin
landeză l-am întîlnit 
pe mecanicul Volde
mar Matveevici Viro- 
■lainen, acum bătrîn 
pensionar. In jurul 
lui, sute de oameni 
ascultau evocarea a- 
celor zile. De atunci, 
multe s-au schimbat 
în gara finlandeză. 
Noua gară este o clă
dire modernă, din sti
clă și beton, care se 
impune privirilor de 
departe. Din cinci în 
cinci minute pleacă 
de aici, dirijate de un 
dispecer electronic, 
trenuri electrice în 
cinci direcții.. Bătrî- 
nul Virolainen îmbră
țișează cu privirile 
noua gară și spune: 
;,E așa cum ar fi do- 
rit-o' Ilici".

Mii de vizitatori

de mii de cetățeni din Uniunea So
vietică, Romînia, Polonia, R. D. Ger
mană, Ungaria, Bulgaria, Cuba, ca 
și din numeroase alte țări ale lu
mii, care l-au vizitat. In mulțimea 
de exponate, un loc însemnat îl o- 
cupă acelea legate de a Vl-a Con
ferință generală a P.M.S.D.R., care 
a avut loc în această clădire, între 
18 și 30 Ianuarie 1912.

Printre manifestările din aceste 
zile închinate aniversării se numă
ră și serile festive ce vor avea loc 
în numeroase orașe, prilej cu care 
se vor face expuneri despre viața 
și activitatea lui V.I. Lenin. Sînt or
ganizate, de asemenea, conferințe 
la casele de cultură, numeroase 
convorbiri în întreprinderi și insti
tuții, la cooperativele agricole șl în 
școli.

H. L.
în anii puterii , 

R. P. Mongolă .populare au fost> 
traduse și edi

tate în limba mongolă peste 150 de 
opere ale lui V. I. Lenin. Printre 
ele : „Sarcinile imediate ale Puterii 
sovietice“, „Ce sînt „prietenii po
porului" și cum luptă ei împotriva 
social-democratilor ?", „Ce-i de fă
cut ?“, „Un pas înainte, doi pași 
înapoi", „Stîngismul“ — boala co
pilăriei comunismului" și altele.

In prezent se înfăptuiește edita
rea operelor complete ale lui V. I. 
Lenin.

„mmiE summit la bom
Presa occidentală acordă o aten- ; 

ție din ce în ce mai mare chestiunii i 
desemnării unui succesor în postul 
de cancelar al R.F.G. deținut de 
Adenauer. în tonul și stilul lor ca
racteristic, ziarele și agențiile de 
presă vest-europene comentează pe 
larg ceea ce ele numesc „chinurile" 
sau „criza succesiunii“. „Lupta pen
tru moștenirea lui Adenauer în 
fruntea guvernului vest-german se 
ascute" — transmite din capitala 
R.F.G. agenția Associated Press. 
Ziarul „Le Monde" își intitulează 
un comentariu consacrat acestei 
teme „Războiul succesiunii continuă 
la Bonn“, iar agenția France 
Presse menționează că „relațiile 
dintre cancelarul Konrad Adenauer, 
în vîrstă de 87 de ani, și vicecance
larul și ministrul economiei, prof. 
Ludwig Erhard, în vîrstă de 66 de 
ani, sînt din nou încordate“.

în presă se arată că soluția nu 
este ușor de găsit întrucît, după 
cum se știe, atît în interiorul parti
dului lui Adenauer, Uniunea creștin- 
democrată (U.C.D.), cît și în cadrul 
coaliției guvernamentale există pă
reri divergente în legătură cu per
soana care să ocupe postul de 
cancelar.

Nu de mult disputa în jurul aces
tei probleme a crescut în intensi
tate odată cu apariția în revista 
vest-germană „Quick" a unui inter
viu în care cancelarul revenea (pen
tru a cîta oară?) asupra promisiu
nii sale de a se retrage din viața po
litică în toamna acestui an. Adena
uer își exprima nemulțumirea față 
de discuțiile ce se poartă în chesti
unea demisiei sale, menționînd că 
„nu înțelege să fie un cancelar pe 
termen fix“, că „nu înțelege ce aș
teaptă germanii de la el" și că, în- 
sfîrșit, lucrul cel mai bun ar ti fără 
îndoială să se țină, alegeri generale, 

în același timp, după cum men
ționează ziarul „Le Monde", minis
trul muncii, Blank, sugera că Ade
nauer ar trebui să rămînă în postul 
său pînă la alegerile din 1965.

Coincidența acestor două luări de 
poziție n-a părut a fi întîmplătoare

grupului influent de politicieni din 
cadrul U.C.D. care cer schimbarea 
cancelarului și în rîndurile căruia 
iritarea a crescut. Comentînd decla
rațiile făcute revistei „Quick“, săp- 
tămînalul „Der Spiegel" menționea
ză că „în lupta sa împotriva candi
daturii lui Erhard, Adenauer a vrut 
să-i pună pe creștinii-democrați în 
fața alternativei : ori vor renunța 
la Erhard, ori vor suporta și după 
toamna aceasta jugul domniei sale". 
Ca răspuns, ministrul federal al e- 
conomiei a declarat că nu intențio
nează să-și mențină funcția sub un 
alt cancelar.

Lucrurile au ajuns pînă acolo in
cit, după cum scrie „Der Spiegel“, 
„Cei doi prinți electori ai U.C.D., 
von Brentano și Duphues, au conve
nit să-l avertizeze pe cancelar că, 
în caz de nevoie, acesta va fi desti
tuit printr-un vot de neîncredere 
exprimat de Bundestag, iar cance
lar federal va fi ales Erhard. In a- 
fără de aceasta, Brentano și Dup
hues au căzut de acord ca schimba
rea cancelarului să aibă loc nu în 
toamnă ci în cursul verii, pentru a 
feri U.C.D. de noi pierderi, deoarece 
organizațiile din landuri insistă a- 
supra unei rezolvări urgente a pro
blemei succesiunii".

Ce s-a întîmplat că tocmai în rîn
durile partidului creștin-democrat 
— pe care Adenauer

atîția ani — se cere cu atîta insis
tență îndeplinirea unei promisiuni 
de retragere la un moment dat din 
funcție, făcute de cancelar par
tidului liber-democrat, cu spriji
nul căruia s-a format actuala coali
ție guvernamentală după alegerile 
generale din 1961 ?

Ziarele arată că răspunsul la în
trebarea de mai sus îl dau rezulta
tele alegerilor parțiale (de land) 
care au avut loc din 1961 pînă în 
prezent.

Referindu-se la alegerile care au 
avut loc acum cîteva săptămîni în 
landul Renania-Palatinat, agenția 
„Reuter“ sublinia : „Continuă să se 
mențină tendința care s-a manifes
tat la cele cinci alegeri de land din 
ultimul an și jumătate, în care, fără 
excepție, partidul creștin-democrat 
a pierdut un număr important de 
voturi".

în această situație critică, liderii 
U.C.D. încearcă să găsească o soluție 
salvatoare. Astfel, Lemmer, vicepre
ședintele fracțiunii parlamentare 
U.C.D.—U.C.S., într-un articol publi
cat în ziarul „Welt am Sonntag“, 
scrie că U.C.D. are nevoie de „o 
schimbare din cap pînă în picioare, 
dacă nu dorește să fie înfrîntă în

îl conduce de

(Desen de TEU 
GEN TARU)

ADENAUER I
Eu a? avea în ve
dere un succe
sor 1

viitoarele alegeri pentru Bundestag". 
In treacăt fie spus, Lemmer, al cărui 
fief electoral se află în Berlinul oc
cidental, a făcut parte în calitate 
de ministru din unele guverne de la 
Bonn și a contribuit la elaborarea 
și aplicarea tocmai a acelei politici 
care — prin caracterul ei nerealist 
și aventurist — a adus partidului 
său pierderile electorale din ultimii 
ani.

Și din acest fapt, ca și din dispu
tele purtate asupra desemnării suc
cesorului lui Adenauer se vede des
tul de clar că U.C.D. nu se gîndește 
nici pe departe la o schimbare ra
dicală, de conținut, a politicii pro
movate pînă acum. „Schimbarea 
care va surveni — apreciază ziarul 
„Die Welt“ — este într-o măsură 
mai mică o schimbare a orientării 
politice... ci mai mult o schimbare 
a atmosferei“.

In presă se apreciază că ceea 
ce se urmărește este găsirea unei 
personalități politice mai puțin a- 
tinșe de eșecurile de pînă acum ale 
politicii U.C.D. După cît se pare, cei 
mai numeroși partizani întrunește, 
în sînul partidului, profesorul Lud
wig Erhard, vicepreședinte și mi
nistru al economiei. De aceea toate 
organizațiile U.C.D. din landuri „îl 
consideră pe Erhard cel mai bun 
magnet în alegeri“, după cum scrie 
presa vest-germană.

In fața presiunilor pe care le 
exercită asupră-i liderii propriu
lui său partid, Adenauer a în
treprins o nouă manevră. El a reve
nit asupra declarațiilor făcute re
vistei „Quick“ în ce privește terme
nul retragerii sale. Intr-un interviu 
acordat televiziunii vest-germane 
cancelarul a spus că-și va prezenta 
demisia, așa cum s-a anunțat, în 
octombrie sau în noiembrie 1963. 
„Dar aceasta — scrie „Der Spiegel” 
— a fost singura concesie făcută 
prietenilor săi... Condiția sa: „Er
hard niciodată", a rămas neschim
bată".

între timp, în cercurile partidului 
creștin-democrat agitația provocată 
de obstrucția lui Adenauer crește. 
„Poziția cancelarului, adoptată în 
pofida dorinței majorității partidu
lui creștin-democrat — transmi
te din Bonn agenția United Press 
International — creează noi nori de 
furtună în problema succesiunii. Li
derii U.C.D. se așteaptă la o nouă 
criză datorită poziției adoptate de 
Adenauer".

P. STÄNCESCU

Ies scrie în cartea . frecventează în zilele 
de impresii: „Lenin acestea locurile isto- 
e prietenul popoare- 
lor. 11 iubește în
treaga Africă, întreaga 
lume. E o fericire 
pentru mine să mă 
găsesc la Ulianovsk, 
acolo unde s-a născut 
el".

...Să străbatem îm
preună Leningradul,

\-

ta Varșovia și 
R. P. Polonă în alte orașe po

loneze, în cadrul 
„Zilelor leniniste", au fost organi
zate numeroase manifestări. Astfel, 
vineri a avut loc la „Casa culturii 
sovietice" vernisajul expoziției de 
pictură a lui W. L. Zakrzewski, re
prezentând ciclul de lucrări intitulat

rice de la Razliv, de 
la.Smolnîi, din Vîborg 
etc. Întreg poporul so
vietic evocă în aceste 
zile figura lui Lenin, 
întemeietorul glorio
sului Partid Comit- .
nist al Uniunii Sovie- „Pe urmele lui Lenin". în același 
tice, al statului sovie
tic.

O lucrare inedita 

a lui V. I. Lenin

In ultimul număr (6) al revistei 
„Kommunist'', organ teoretic și politic 
al C.C. al P.C.U.S., este publicat pen
tru prima oară Cuvîntul de închide
re pe marginea Raportului cu privire 
la concesiuni, rostit de V. I, Lenin în

In urmă cu cîte
va luni, Muzeul 
V. I. Lenin din 
Praga a înregis

trat cifra de un milion de vizitatori. 
Cartea de impresii a muzeului 
vorbește deopotrivă despre zecile

loc va ii organizată o seară mu- 
zical-literară pe tema 
poezie și muzică“, iar la Muzeul 
Lenin din Varșovia se va desfășu
ra o seară a poeziei revoluționare 
închinată lui Lenin.

In școlile varșoviene vor avea 
loc manifestări destinate tineretu
lui, pe tema „V. I. Lenin — priete
nul tineretului". Clubul studenților 
din Varșovia, secția de poezie 
„Wl. Bioniewski", a pregătit un 
montaj de recitări și muzică intitu
lat „Omul veșnic viu", a cărui pre
mieră va avea loc în localitatea 
Poronino, unde a trăit și a lucrat 
un timp V. I. Lenin.

SCURTE
MOSCOVA. La 20 aprilie, N. S. 

Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a primit în cabi
netul său de lucru din Kremlin pe 
Ali Sabri, președintele Consiliului 
Executiv al R.A.U.

RIO DE JANEIRO. La Rio de Ja
neiro și-a început lucrările comisia 
guvernamentală pentru dezvoltarea 
comerțului Braziliei cu țările socia
liste (Coleste). La lucrările comisiei 
participă miniștrii brazilieni ai finan
țelor, minelor și energiei, industriei 
și comerțului. Cu acest prilej s-au 
discutat rapoartele privind vizitele 
făcute de diferite misiuni comerciale 
braziliene în mai multe țări socia
liste din Europa. Agenția France 
Presse subliniază că ministrul finanțe
lor, Santiago Dantas, acordă o mare 
însemnătate relațiilor de colaborare 
cu aceste țări.

NAIROBI. La 18 aprilie, autoritățile 
colonialiste engleze au dat publici
tății la Nairobi constituția provizorie 
a Kenyei. Comentînd noua constitu
ție, ziaiul englez „Times“ recunoaște 
într-un. editorial că potrivit acesteia 
„Kenya continuă să rămînă o colo
nie engleză cu un guvernator care 
va continua să dețină puteri deo
sebite“.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R.P. Romîne: Spărgătorul de nuci — 
(orele 11); Oedip — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă: Rosemarie — (orele
10.30) ; Intîlnire cu dragostea — (orele
19.30) . Filarmonica de stat „George Enes- 
cu" (Ateneul R.P. Romîne): Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Basarab — (orele 
11); Concert de muztcă populară rornî- 
nească, dat de orchestra ,.Barbu Lăuta- 
ru'. Dirijor : Nicu Stănescu — (orele 17). 
(Sala mică a Palatului R. P. Romîne) : 
Concert lecție pentru elevi — (orele 10). 
Teatrul Național ,,I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia): Orfeu în Infern — (orele 10); 
Febre — (orele 15); Cuza Vodă — (orele
19.30) . (Sala Studio): Mașina de scris — 
(orele 10); Fiicele — (orele 15,30); Adam 
și Eva — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Not
tara“ (Sala Magheru): Frații Karamazov
— (orele 10); Vlaicu Vodă — (orele 15,30); 
Pygmalion — (orele 19,30). (Sala Studio): 
Patru sub un acoperiș — (orele 10,30): 
Bucătăreasa — (orele 16); Băieții veseli
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu- nr. 1) : 
Cum vă place — (orele 10); Mamouret — 
(orele 15 și orele 19,30). (Sala Studio — 
str. Alex. Sahia nr. 76): Cred în tine — 
(orele 19,30) Teatrul pentru tineret șl 
copii (Sala C. Miile — Spectacolele Tea
trului de stat din Bacău) : O felie de 
lună — (orelë 11); Montserrat — (orele
16.30) ; Avarul — (orele 20). (Sala Liber
tatea): Emil șl detectivii — (orele 10) ; 
Foștii copii — (orele 16). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Glulești: Băiat bun. dar... 
cu lipsuri — (orele 10); Hoții și vardiștii
— (orele 15); Faraonii — (orele 19,30). In
stitutul de artă teatrală șl cinematogra
fică „I. L. Caragiale“ (Studioul de tea
tru — str. 30 Decembrie 9): Trei gemeni 
venețieni — (orele 10,30); Ani de pribe
gie — (orele 20) Teatrul Evreiesc de 
Stat: Recital de dansuri, versuri și cîn- 
tece populare evreiești — (orele II); Mer- 
cadet — (orele 20). Teatrul satiric muzi
cal „C. Tänase“ (Sala Savoy): Muzica 
bat-o vina — (orele 16); Ca Ia revistă — 
(orele 20). (Sala din calea Victoriei 174): 
Ocolul pămîntului In 30 de melodii — 
(orele 20). Ansamblul de cîntece șl dan
suri al C.C.S.; Visuri îndrăznețe — (o- 
rele 20). O.S.T.A, (Sala Palatului R. P. 
Romîne): Concert extraordinar de muzică 
ușoară dat de Ines Taddlo (Italia), Peter 
Hinnen (Elveția) și o formație orchestra-

LEOPOLDVILLE. Chombe, adversar 
înveterat al unității Congoului, a adre
sat la 19 aprilie ministrului rezident al 
guvernului central la Elisabethville, 
Ileo, o scrisoare redactată în termeni 
violenți în care își exprimă nemulțumirea 
Îientru activitatea organelor guvernu- 
ui central în Katanga și afirmă că în

GH. G.

cazul în care autoritățile centrale „nu-șl 
vor modifica în mod radical poziția față 
de guvernul katanghez", el va demi
siona. Amenințînd că aceasta va avea 
„consecințe dezastruoase", Chombe se 
consideră în acest caz dezlegat de an
gajamentele pe care și le-a luat de a 
respecta unitatea Congoului.

GENEVA. Demonstratio pentru dezarmare In lata Palatului Națiunilor.

j aMMi
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lă vleneză condusă de Willi Fantei — 
(orele 20). Circul de stat : Spectacolul 
primăverii — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Cum- 
părâ-ți un balon — cinemascop: Sala 
Palatului R.P. Romîne (orele 10, seria de 
bilete 749), Republica (8,30; 10,30; 12,30; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), 1 Mai (10,45; 13; 15,15; 17,45;
20) , Gh. Doja (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
21) , 23 August 9; 11; 13,30; 16; 18; 20).
Ștefan cel “Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Chiriașul: rulează la cinematografele Ma- 
gheru (10; 12: 15; 17; 19; 21), Elena Pavel 
(9,15; 11,15; 13,15; 15.15; 17,15; 19,15; 21,15), 
Grivița (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Flacăra (12; 16; 18,15; 20,30). Griji — ci
nemascop: rulează la cinematograful 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Van 
Gogh: rulează la cinematograful V. Atec- 
sandri (14; 16.30; 19; 21,30). Violență în 
piață: rulează la cinematografele I. C. 
Frimu (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45), G. 
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19;. 21). La începu
tul secolului: rulează la cinematograful 
Tineretului (10,30; 12,30; 14; 16; 18; 20).
Intre două iubiri: Central (10,30; 12,30 ; 
16,30; 18.45; 20,45). Frați în Cosmos: Lu
mina (rulează în. continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amiază 16,15 ; 
18,15; 20,30), 8 Martie (16; 18; 20). Cetatea 
Huramzamin: 8 Martie (11). Program 
special pentru copii: 13 Septembrie (o- 
rele 10). Lanterna cu amintiri ; 13 Sep
tembrie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
Miorița (rulează în continuare de la o- 
rele 10,15 pînă la orele 12, după-amiază 
15; 17: 19; 21). Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 
21). Bunica Sabella : rulează la cinema
tograful V. Roaită (9,30; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Program de filme documen
tare rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21 la cinematograful Tim
puri Noi. Șapte dădace : rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (11: 15; 17; 
19; 21). Turneul veseliei : înfrățirea în
tre popoare (10; 16; 18; 20), Alex. Sa- 
hia (10; 12; 15; 17; 19; 21), Floreasca (12; 
15; 17; 19; 21), B. Delavrancea (11; 14; 16; 
18; 20), 16 Februarie (16; 18; 20). Divorț 
italian: Cultural (10,30: 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30- 20,30). Festivalul Chaplin: Alex. 
Popov (rulează in continuare de la o- 
rele 10 pînă la orele 21), T. Vladiml- 
rescu (11; 15,30; 18; 20,30). Dosarul furat:

rulează la cinematograful C-tln David 
(11,30; 16; 18,15; 20,30). Clinele sălbatlo 
Dingo: Unirea (16; 18; 20). Alibiul nu a- 
junge: Munca (12; 16; 18,15; 20.30). Re
belul: Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). Car- 
mela — cinemascop: Popular (10,30; 15 ;
17; 19,- 21). Povestea anilor înflăcărați — 
cinemascop: Arta (12; 16; 18,15; 20,30). Ca
melia: Moșilor (15; 17; 19; 21). Lupeni 2» 
— cinemascop (ambele serii) : M. Emi- 
nescu (11; 16; 19). Pcdro pleacă în Sierra: 
rulează la cinematograful Ille Pintille 
(16; 18; 20). Kîul și Moartea: rulează la 
cinematograful Libertății (10; 12; 14; 
16 30; 18,30; 20,30). Un erou în papuci: 
Luceafărul (10,30; 15; 17; 19; 21). Omul 
merge după soare: rulează la cinemato
graful G. Bacovia (11,30; 15: 17; 19; 21). 
Baronul de Münchhausen: rulează la ci
nematograful Olga Bancic (16; 18; 20). 
Vacanță la mare — cinemascop: Drumul 
serii (11; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 30 De
cembrie (10; 15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 8 50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
misiunea pentru copii șl tineretul școlar. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi
siunea pentru sate. In jurul orei 15.30 — 
transmisie de la stadionul ,,23 August" : 
repriza a doua a intîlnirii de fotbal din
tre echipele Dinamo București — Pro
gresul Și întîlnirea dintre echipele Ra
pid și Steaua. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,15 — ,,Pe un picior de plai“ — 
emisiune de cîntece și versuri populare 
romînești. 20,00 — „Concursul internațio
nal de sărituri de la trambulină-ski, de 
la Planica — film documentar. 20.15 — 
Filmul artistic : „Baronul de Münchhau
sen“ — o producție a studiourilor din 
R. S. Cehoslovacă. 21,45 — „Grație șl 
ritm“. In încheiere: Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 22. 23 

și 24 aprilie : vreme schimbătoare, cu cer 
temporar noros. Pe alocuri vor cădea 
ploi de scurtă durată. Vînt potrivit, tem
porar tare din sectorul 
tura în scădere ușoară, 
cuprinse între 2 grade 
mele între 10 și 20.

In București : vreme 
cer variabil. Ploaie slabă, vînt potrivit, 
temporar tare din sectorul estic. Tempe
ratura tn scădere ușoară.

estic. Tempera- 
Minimele voi' fi 
și 12, iar maxl- 

schimbătoare cu
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