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Poporul nostru, alături de mili
oane și milioane de oameni ai mun
cii de pe întreg pămintul, sărbăto
rește aniversarea a 93 de ani de la 
nașterea genialului învățător și con
ducător al celor ce muncesc, înte
meietorul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al primului stat 
socialist din lume, Vladimir Ilici 
Lenin.

Tabloul lumii contemporane se 
'înfățișează ca o strălucită confir
mare pe toate planurile a profunde
lor previziuni leniniste, ca o mărtu
rie elocventă a forței transforma
toare a leninismului. Nici o altă în
vățătură din istoria gîndirii n-a re
purtat asemenea victorii mărețe, 
n-a fost verificată și confirmată în 
practică atît de viguros ca marxism- 
leninismul. învățătura marxist-leni- 
nistă este singura care reflectă pro
fund necesitățile obiective ale dez
voltării sociale, exprimînd interesele 
fundamentale ale maselor celor ce 
muncesc. Pe drept cuvînt, epoca 
noastră este considerată epoca 
triumfului leninismului.

întreaga dezvoltare istorică arată 
că — așa cum a prevăzut Lenin — 
epoca contemporană, al cărei con
ținut principal îl constituie trecerea 
de la capitalism la socialism, este 
epoca luptei celor două sisteme so
ciale opuse, epoca revoluțiilor so
cialiste și a revoluțiilor de elibe
rare națională, epoca prăbușirii 
imperialismului, a lichidării siste
mului colonial, epoca trecerii pe 
calea socialismului a noi și noi po
poare, epoca triumfului socialismu
lui și comunismului pe scară mon
dială. In centrul epocii contempo
rane se află clasa muncitoare inter
națională și vlăstarul ei principal —• 
sistemul mondial socialist, care se 
transformă în factorul hotărîtor al 
dezvoltării societății omenești. Pes
te o treime din omenire construieș
te o viață nouă sub steagul mar- 
xism-leninismului.

Patria lui Lenin, Uniunea Sovie
tică, țara Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, traducînd în 
viață, sub conducerea 
poruncile leniniste, a 
imensul salt istoric de 
gul de lemn la navele 
de Ia mica centrală electrică Voi?- 
hovstroi la giganții hidroenergetici 
de pe Angara și Enisei, de la „țara 
stambei” la țara marilor furnale și 
oțelării, devenind una dintre 
mai mari puteri economice ale lu
mii. în prezent poporul sovietic 
dobîndește noi și noi victorii în în
făptuirea cu succes a construcției 
desfășurate a comunismului. Un șir 
de țări au pășit în etapa făuririi so
cietății socialiste dezvoltate.

Țara noastră, aflată în plin și im
petuos proces de desăvîrșire a con
strucției socialiste, reprezintă ea 
însăși o întruchipare a vitalității și 
rodniciei ideilor leniniste. Condu- 
cînd lupta poporului romîn pentru 
construcția socialistă, partidul nos
tru se călăuzește cu consecvență 
după învățătura marxist-leninistă, a- 
plicînd-o în mod creator la condi
țiile concrete ale țării noastre, des- 
fășurînd o politică realistă, care ți
ne seama de posibilitățile și nevoile 
țării. Sub conducerea încercată a 
partidului, oamenii muncii din țara 
noastră au dobîndit o măreață cu
cerire istorică — victoria deplină a 
socialismului la orașe și sate. S-a 
schimbat din temelii înfățișarea 
țării. Romînia s-a transformat într-o 
țară înaintată, cu o industrie și o 
agricultură socialiste în continuă 
dezvoltare, o țară în care pulsează 
viguros viața social-culturală. înde- 
plinindu-și cu succes funcția sa eco- 
nomico-organizatorică, statul nostru 
socialist asigură dezvoltarea în ritm 
rapid a economiei naționale. Roade
le politicii partidului și statului nos
tru, de industrializare socialistă, 
bazată pe dezvoltarea cu precădere 
a industriei grele, sînt ilustrate 
grăitor de faptul că în 1962 produc
ția globală a industriei a fost de a- 
proape opt ori mai mare decit în 
1948, Pe întinsul țării se înalță noi 
uzine, fabrici, secții moderne, apar 
mine și centrale electrice, la sate 
gospodăriile colective devin tot mai 
puternice, noi cartiere de locuințe
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întineresc și înfrumusețează orașele, 
se ridică noi. așezăminte de cultură 
și învățămînt, artă și sănătate.

în prezent poporul nostru își con
sacră eforturile sale creatoare în
făptuirii programului trasat de 
Congresul al IlI-lea al partidu
lui. Potrivit acestui program, el a- 
sigură creșterea în ritm susținut, 
proporțională, a industriei socialis
te, a întregii economii, valorifica
rea complexă a resurselor naturale 
ale țării, în vederea dezvoltă
rii continue a bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului, ridicării 
nivelului de trai material și cultural 
al maselor. Partidul nostru marxist- 
leninist pășește în avangarda mase
lor, care văd în politica lui expresia 
propriilor lor interese și aspi
rații. Avînd ca îndreptar perma
nent învățătura leninistă despre 
partid, P.M.R. întărește continuu 
unitatea rîndurilor sale, înfăptuiește 
cu consecvență principiile leniniste 
ale vieții de partid, dezvoltă neînce
tat legăturile cu masele — izvor al 
forței sale de neînfrînt.

însemnate izbînzi a repurtat în
tregul lagăr socialist. în ultimii 
cinci ani, ritmul mediu anual 
de creștere a producției industri
ale în țările lagărului socialist a de
pășit de trei ori pe cel din țările ca
pitaliste. Ritmul înalt de dezvoltare 
a forțelor de producție este cheză
șia victoriei sistemului mondial so
cialist în întrecerea economică cu 
capitalismul. Atît prin superioritatea 
lui economică, cît și prin asigurarea 
unor largi drepturi și libertăți ma
selor muncitoare, prin promovarea 
unor relații de tip nou între state, 
bazate pe deplina respectare a su
veranității și egalității în drepturi, 
pe colaborare și întrajutorare fră
țească, sistemul mondial socialist 
exercită o puternică influență asu
pra maselor de oameni ai muncii 
de pretutindeni. Dezvoltarea conti
nuă și perfecționarea colaborării 
tovărășești dintre țările socialiste, 
unite prin legături strînse de soli
daritate internațională socialistă, se 
realizează în interesul întăririi fie
cărei țări în parte și a sistemului 
mondial socialist în ansamblu.

Bucurîndu-se de sprijinul țărilor 
socialiste, însuflețite de exemplul 
sistemului mondial socialist, care a- 
sigură tuturor națiunilor din cadrul 
său o puternică dezvoltare, popoa
rele asuprite și exploatate de impe
rialism și-au înălțat fruntea spre lu
mină, desfășurînd larg lupta de eli
berare națională. Trăim vremurile 
cînd — potrivit genialei previziuni a 
lui Lenin — puternicul val al revo
luțiilor de eliberare națională sub
minează. temeliile imperialismului, 
măturînd din calea sa sistemul co
lonial, apropiind ziua completei li
chidări a acestei rușinoase plăgi de 
pe trupul omenirii. Harta lumii 
contemporane s-a schimbat ra
dical : de la Oceanul Pacific și In
dian pînă pe țărmurile Atlanticului 
peste 1 650 de milioane de oameni 
și-au cucerit libertatea națională.

Țările socialiste acordă întreg a- 
jutorul moral și material popoare
lor care luptă pentru eliberarea de 
sub jugul colonial, popoarelor din 
fostele țări coloniale și dependente 
care luptă pentru întărirea indepen
denței cucerite și progresul lor, îm
potriva încercărilor imperialiștilor 
de a-și restabili dominația.

Primind lovituri din ce în ce mai 
puternice, fiind ros de adînci con
tradicții, sistemul capitalist a intrat 
într-o nouă etapă a crizei sale gene
rale. Nici o încercare a ideolo
gilor burghezi de a camufla prin 
savante machiaje realitatea lumii 
capitaliste contemporane nu poate 
ascunde racilele ei profunde sub
liniate cu genială pătrundere încă 
de Lenin — concentrarea pu
terii economice și politice în 
mîna monopolurilor, exploatarea 
accentuată a oamenilor muncii, 
șomajul, foametea, mizeria, dez
mățul reacțiunii imperialiste. în 
pofida lozincilor burgheze cu
vire la „unitatea atlantică", la „era 
împăcării” care s-ar realiza, chipu
rile, cu ajutorul „integrării”, al Pie- ■ astăzi sute de milioane de oameni 
ței comune, faptele demonstrează de pe întregul glob, este invincibil !
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convingător ascuțirea continuă a 
contradicțiilor între țările membre 
ale blocurilor militare imperialiste.

In țările capitaliste mase populare 
tot mai largi, în frunte cu clasa 
muncitoare, condusă de partidele 
marxist-leniniste, duc uriașe bătălii 
de clasă împotriva politicii reacțio
nare a monopolurilor imperialiste, 
a uniunilor monopoliste interstata
le—unelte ale reacțiunii — împotri
va exploatării, pentru drepturi de
mocratice, pentru pace și socialism.

Sub influența crescîndă a ideilor 
leninismului, mișcarea comunistă 
mondială s-a dezvoltat furtunos de 
la singurul partid marxist revoluțio
nar existent în 1917 — partidul fău
rit de Lenin — la cele 88 de partide 
de astăzi, în rîndurile cărora 
militează peste 40 de milioa
ne de comuniști, luptători pentru 
libertatea și fericirea omenirii mun
citoare, cea mai importantă forță 
politică a timpului nostru.

în epoca noastră, marxism-leni- 
nismul este dezvoltat prin gîndirea 
colectivă și practica întregii miș
cări comuniste internaționale. Con
cluziile vastei sale experiențe teore
tice și practice s-au concretizat în 
istoricele Declarații ale consfătuiri
lor de la Moscova din 1957 și 1960 
— charta partidelor comuniste și 
muncitorești din toate țările. în
treaga evoluție mondială confirmă 
pe deplin profunda justețe a teze
lor cuprinse în aceste documente. 
Partidul Muncitoresc Romîn luptă, 
alături de celelalte partide comu
niste și muncitorești, pentru respec
tarea și traducerea în viață a apre
cierilor și concluziilor elaborate în 
comun de partidele frățești în con
sfătuirile lor, pentru puritatea în
vățăturii revoluționare a proletaria
tului, împotrivă revizionismului, a 
dogmatismului și sectarismului. El 
va^depune și pe viitor toate efor
turile pentru a contribui la întări
rea unității și coeziunii lagărului 
socialist, a mișcării comuniste in
ternaționale, chezășie a unor noi 
victorii ale leninismului.

Evoluția evenimentelor interna
ționale confirmă cu tărie justețea 
principiilor leniniste cu privire la 
coexistența pașnică a statelor cu sis
teme sociale diferite ca o necesitate 
obiectivă a dezvoltării societății o- 
menești. „...întreaga noastră politică 
și întreaga noastră propagandă — 
sublima V. I. Lenin — nu urmăresc 
cîtuși de puțin să împingă popoa
rele la război, ci să pună capăt răz
boaielor." în lume s-a creat un nou 
raport de forțe caracterizat prin 
precumpănirea crescîndă a forțelor 
socialismului asupra forțelor impe
rialismului, a forțelor păcii asupra 
forțelor războiului. Prin eforturile 
unite ale puternicului lagăr socia
list, ale celorlalte state iubitoare de 
pace, ale clasei muncitoare interna
ționale și ale tuturor forțelor care 
apără cauza păcii, războiul mondial 
poate fi preîntîmpinat. Uniunea So
vietică, Republica Populară Ro
mînă, celelalte țări socialiste lup
tă cu consecvență pentru triumful 
nobilei cauze a salvgardării păcii, 
demască necontenit acțiunile agresi
ve ale imperialismului, militea
ză neabătut pentru micșorarea 
încordării internaționale și regle
mentarea prin tratative a proble
melor internaționale litigioase, pen
tru înfăptuirea dezarmării generale 
și totale — cale sigură spre stator
nicirea unei păci trainice — pen
tru coexistență pașnică între statele 
cu sisteme sociale diferite.

Leninismul a cucerit și cucerește 
inimile omenești prin vigoarea deo
sebită cu care a ridicat sus steagul 
eliberării oamenilor muncii din lan
țurile exploatării și asupririi, steagul 
păcii și fericirii umane. „Numele 
lui Lenin — a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — este 
pronunțat cu venerație în toate lim
bile lumii ; în țara noastră el a de
venit scump întregului popor mun
citor, care știe că numele lui Lenin 
este indisolubil legat de cauza so
cialismului și comunismului, de ca
uza păcii între popoare“. Stindar
dul leninismului, sub care pășesc

Ajutor tovărășesc
In secția noa

stră sînt mari re
zerve care per
mit realizarea u- 
nor mai mari e- 
conomii de ma
terii prime și 
materiale. De la 
începutul anului 
și pînă în pre
zent s-au eco
nomisit peste 
125000 dm pă- 
trați de piele, 
din care se pot 
confecționa peste 
7 000 perechi fețe de încălțăminte.

In cadrul întrecerii, fiecare munci
tor și-a propus să economisească zil
nic cel puțin 22 decimetri pătrați de 
piele. Urmărind graficul, vedem că 
majoritatea muncitorilor depășesc a- 
ceastă cifră. Dacă înainte aveam 
doar 5—6 fruntași care obțineau e- 
conomii mari, acum în rîndul aces
tora se află zeci și zeci de munci
tori. Printre ei se numără și mulți 
tineri — Maria Bodea, Olga Hulu- 
ban, Maria Șerb și alții.

In întrecerea din secția noastră se 
află 11 brigăzi — toate conduse de 
croitori cu multă experiență. Croito
rii tineri au fost repartizați la mese
le din jurul celor cu mai multă ex
periență. Cînd se ivesc greutăți, a- 
jutorul tovărășesc vine imediat. În
trajutorarea în muncă ne dă posibi
litate să obținem rezultate tot mai 
bune pe întreaga secție.

Deocamdată, fruntașă pe secție) 
este brigada, condusă de Elisabeta 
Rad. Dar nici celelalte brigăzi nu se 
lasă mai prejos. Așa că nu se poate 
ști cine va fi pînă la urmă în frun
tea întrecerii. Oricum, cu toții sintern 
hotărîți să întîmpinăm ziua de 1 Mai 
cu realizări cit mai mari.

RADA FAUSTIN 
muncitor, Uzinele de pielărie 

și încălțăminte din Cluj

Manifestări consacrate
aniversării lui V. I. LENIN

București ai Stu- 
al Casei

Se înfrumusețează 
orașul

Ieri la Galați s-a desfășurat o în
suflețită acțiune pentru înfrumuseța
rea orașului la care au participat a- 
proape 50 000 de oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții. în noul 
cartier Țiglina, peste 9 000 de mun
citori de la întreprinderea de plase 
și unelte pescărești, de la Uzina me
canică și din alte întreprinderi au 
plantat pomi și au transportat peste 
400 m. c. de pămînt. S-a lucrat în 
această zi la amenajarea parcului 
pionierilor, grădinii publice și a altor 
spații verzi din oraș. Cu aceeași rîv- 
nă au muncit și cetățenii din cartie
rul Bădălan, pe faleza de la malul 
Dunării, în cartierul Gării și în alte 
puncte ale orașului. Au fost executa
te lucrări de terasamente de aproape 
10 000 m. c. de pămînt, s-au greblat, 
măturat și amenajat spații verzi pe 
o suprafață de 145 000 m. p. și s-au 
văruit circa 10 000 de pomi. S-au e- 
vidențiat în mod deosebit colectivele 
de la întreprinderile textile-Galați, de 
la Uzina de tablă subțire, precum și 
studenții de la Institutul politehnic.

Expoziție de arta 
decorativă și aplicată
CLUJ (coresp'-. „Scînteii"). — In 

sălile muzeului de artă din Cluj 
s-a deschis duminică o expoziție 
de artă decorativă și aplicată. Sînt 
prezentate circa 1 000 de lucrări, 
create de artiști plastici din regi
unea Cluj precum și din regiunile 
Maramureș, Oradea și Mureș-Auto- 
nomă Maghiară.

Operativitate
Pe comunistul Ariton Talpaș l-am 

întîlnit în sala concasoarelor. Atent, 
încercînd parcă a cuprinde cu privi
rea întregul agregat instalat aici, a- 
proape că nici nu ne-a observat cînd 
am intrat. De fapt, duminica, și mai 
ales la ora prînzului, vizitele sînt 
rare. La ora aceasta, întreprinderea 
Flotația ceptrală din Baia Mare 
părea pustie.

...Intrînd în hală, ne-au atras a- 
tenția trei muncitori care împingeau 
cu răngile minereul spre gura conca- 
sorului. Desigur, aici, într-o secție cu 
un înalt grad de mecanizare, munca 
manuală părea, oarecum, un lucru 
neobișnuit, lnțelegîndu-ne nelămuri
rea, Ariton Talpaș ne-a explicat :

— Din cauza trepidațiilor, azi di
mineață. plăcile de cauciuc care al
cătuiesc tampoanele pe care e așe
zată sita, vibrantă s-au defectat. A- 
tît sita cît și tampoanele trebuiau în
locuite. Dar oprirea concasorului ar 
fi înseninat scoaterea din producție, 
pentru un timp, a unei linii comple
te de sfărîmare. Or, acest lu
cru nu ne-ar fi convenit deloc, mai 
ales acum cînd luptăm cu toții să 
întîmpinăm ziua de 1 Mai cu reali
zări cît mai mari.

— Și, totuși, ce ați făcut ?
— Ne-au venit în ajutor comuniș

tii din alte secții, Maistrul Ștefan Ia- 
blanovschi, lăcătușul Traian Chiuz- 
băian au răspuns operativ chemării 
noastre. Am improvizat, în grabă, o 
sită din 8 țevi de 2,5 m, le-am su
dat în locul sitei și, pentru că vibra
torul era de acum scos din funcțiu
ne, oamenii pe care îi vedeți sus în
locuiesc „munca" lui. Astfel, flotația 
— care nu cunoaște răgaz zi și 
noapte — își continuă lucrul. Peri
colul ca producția să stagneze pînă 
la înlocuirea sitei vibratoare a fost 
înlăturat.

cheiere, membri 
dioului de teatru 
de cultură a tineretului au 
recitat versuri închinate 
Lenin.

tură a tineretului și studen
ților din localitate un sim
pozion cu tema „Triumful 
ideilor marxism-leninismu- 
lui". Cu acest prilej au luat 
cuvîntul, în fața unui nu
meros public, acad. Ale
xandru Graur, scriitorul 
Eusebiu Camilar, prof, 
univ. Alexandru Dima și 
prof. univ. Ion Zugrăvoscu, 
membri corespondenți ai 
Academiei R. P. Romine.

La casa de cultură 
neretului „Nicolae 
cescu“ din Capitală, 
meroși tineri au partici
pat la montajul literar in
titulat „Sub steagul lui Le
nin““. Actori ai Teatrului 
„C. I. Noftăra" < 
cu acest prilej versuri 
despre Lenin ale lui Maia- 
kovski și ale altor poeți' 
sovietici și romîni. Un 
mare număr de tineri din 
raionul 
cu au 
neață 
„Opera 
organizată de 
cultură a tineretului.

In raionul 30 Decembrie, 
la Casa de cultură a tine
retului, s-a ținut un simpo
zion cu tema „Vladimir 
Ilici Lenin“, unde mai mulți 
scriitori au vorbit despre 
opera 
dascăl al proletariatului cultură și artă Iași a orga- tehnic, a ținut conferința 
din lumea întreagă. In în- nizat ieri la casa de cul-

tt ti- 
Băl- 
nu-

lui

Tg. Mureș
La Casa de cultură■ ---- ----- -----------  Œau recital sindicatelor din Tg/Mureș' 

1 ! s_a dggchjg eXpOziția „Mo
mente din activitatea revo
luționară a lui V. I. Lenin“. 
Tot aici a avut loc o seară 
literară, în cadrul căreia 
membrii cenaclului literar 
au recitat 
schițe 
poeme 
Lenin.

Tudor Vladimires- 
asistat 

literară 
și viața

Cluj
Ieri a avut loc la Casa 

prieteniei romîno-sovietice 
din Cluj un simpozion 
consacrat aniversării lui 
V. I. Lenin. In fața unui 
mare număr de oameni ai 
muncii, prof. univ. Nicolae 
Lascu, prorector al univer
sității „Babeș-Bolyai“, a 
conferențiat pe tema 
„Ideile atotbiruitoare ale 
leninismului triumfă" ; prof. 
univ. Alexandru Domșa, 

și viața marelui nln, comitetul regional de rectorul Institutului poli-

la o dimi- 
cu tema 

lui Ilici“, 
Casa de

poezii, au citit 
și fragmente de 
dedicate lui V. I.

Iași
In cadrul manifestări

lor consacrate sărbătoririi 
celei de-a 93-a aniversări 
de la nașterea lui V. I. Le

„Leninismul și progresul

Ieri pe ogoarele 
dobrogene

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“).. 
In majoritatea unităților agricole so
cialiste din regiunea Dobrogea se 
desfășoară din plin semănatul po
rumbului.

Folosind timpul bun de lucru și 
întreaga capacitate a mașinilor, ieri 
au continuat lucrările pe mari su
prafețe de teren ale gospodăriilor 
agricole colective din raioanele 
Negru Vodă, Medgidia și Istria, pre
cum și pe cele ale gospodăriilor de 
stat ce aparțin de truștul Constanța.

Pînă acum au fost însămînțate cu 
porumb boabe și siloz aproape 
30 000 hectare.

I

La Brăila Un nou club muncitoresc

Am vizitat zilele acestea cîteva 
gospodării colective și gospodării de 
stat din raionul Vaslui. în cele 
mai multe locuri mecanizatorii, colecti
viștii și lucrătorii din G.A.S. lucrează 
de zor la pregătirea terenului și semă
nat, în grădina de legume.

La gospodăria colectivă din Pribești, 
patru tractoriști — Voinea Ion, Androne 
Gheorghe, Melinte Constantin și Va
sile Cazacu — semănau ultimele supra
fețe cu floarea-soarelui ; alții lucrau la 
discuit și grăpat terenul unde urmează 
să se însămînțeze 300 ha cu porumb. 
Colectiviștii lucrau la grădina de le
gume, la plantatul cartofilor, la vie, 
făcînd copcitul, îngropînd spalieri, 
întinzînd sîrma etc. După calculele bri
gadierilor Ion Enea și Constantin Pa- 
nainte, la Pribești au lucrat în cursul 
acestei zile toți cei 746 colectiviști cit 
numără gospodăria.

Și-la G.A.C. Solești, mecanizatorii din 
brigada condusă de Vasile Vieru de la

vechiul și atrăgătorul ’ 
a fost inaugurat ieri un 
clubul muncitorilor de la

La Brăila, 
oraș dunărean, 
frumos club — 
Uzinele .„Progresul’’. Noul club cuprin
de o sală de spectacole cu 600 de locuri, 
o sală de conferințe, săli de șah, de 
artă plastică, de canto, coregrafie ș.a.

La etajul I te întîmpină o bibliotecă 
cu. aproape 20 000 de volume. Cititorii 
au la dispoziție o frumoasă și confor
tabilă sală de lectură, iar cei mici — o 
sală de basme.

Fa?a republicană a concursului de literatură 

romînă pentru elevi

Duminică a început 
în Capitală faza repu
blicană a concursului de 
literatură romînă pentru 
elevii școlilor de cultură 
generală, pedagogice și 
profesionale. La faza

republicană participă a- 
proximativ 200 de eleni, 
care au obținut cele 
mai bune rezultate la 
fazele regionale și pe 
Capitală ale concursu
lui. Cele mai bune lu-

crări realizate la faza 
republicană a concursu
lui vor fi premiate în 
cursul zilei de marți, 
cînd va avea loc festi
vitatea de închidere a 
concursului. (Agerpres)

. „Clubul • care ne-a fost , dat în folo
sință — a arătat, cu prilejul, inaugu
rării, ing. Ion Stănescu, șeful secției tur
nătorie a uzinei „Progresul’’ — creează 
muncitorilor - și tehnicienilor din uzina 
noastră noi posibilități de a-și ridica ni
velul cultural-tehnic. Aici, la-club, și 
noi, inginerii, împreună cu muncitorii, 
ne vom putea petrece timpul liber, să 
citim, să .jucăm șah, să.participăm la una 
din numeroasele formații artistice care 
activează în uzină, să vizionăm specta
cole educative...”.

La noul club — așa cum reiese din 
primul său program săptămînal afișat 
la intrarea principală — se vor organi
za. numeroase activități culturale în 
sprijinul producției.

Cu prilejul inaugurării clubului a fost 
prezentat un spectacol.. în mijlo
cul. muncitorilor de Ia „Progresul” și al 
celor aproape 1 000 de brăileni invitați 
să ia parte la inaugurarea festivă a clu
bului, au venit artiști ai Teatrului da 
operă și balet și ai Teatrului de stat de 
operetă din Capitală. împreună cu 12 
formații artistice de amatori din între
prinderile brăilene și din comunele Țibă- 
nești și Gropeni ei au oferit celor pre- 
zenți un frumos „buchet” de melodii și 
dansuri, răsplătite din plin cu aplauze.

științei", iar prof. univ. 
Victor Preda, membru co
respondent al Academiei 
R.P. Romine, prorector al 
Institutului dQ medicină și 
farmacie, a vorbit despre 
„Lenin și cultura“.

Hunedoara
Hunedoara sute deLa 

siderurgiști și constructori 
au luat parte la simpo
zionul cu tema „Triumful 
ideilor marxism-leninismu- 
lui“. Acad. Gheorghe Vrîn- 
ceanu, prof. univ. Mihai 
Ghelmegenu și Eroul mun
cii socialiste Ștefan Trip- 
șa au tratat în cadrul sim
pozionului temele : „Leni
nismul și progresul teh
nic“, „Lenin și cultura", 
„Ideile atotbiruitoare ale 
leninismului triumfă". La 
Deva, în sala de lectură a 
bibliotecii centrale regio
nale a avut loc o seară 
literară în cadrul căreia 
s-au citit fragmente din 
opere despre Lenin.

S.M.T. Codăești au lucrat din plin. 
Vasile Filip, de pildă, ajutat de colecti
vistul Duțnitru Țipău, a însămînțat 8 
ha cu . in pentru ulei, iar Victor Ciucă 
a însămînțat 12 ha cu floarea-soarelui. 
Alte 6 tractoare au pregătit terenul 
pentru porumb. Pînă acum, în această 
gospodărie s-a terminat de însămînțat 
mazărea, ovăzul, borceagul, inul pentru 
ulei, cartofii și floarea-soarelui.

Bune rezultate au obținut și meca
nizatorii
Crasna, Laza, Bîrzești. în fruntea în
trecerii se găsesc însă cei de la G.A.S. 
Crasna. Ei au terminat la timp semă
natul celor 200 ha cu mazăre, 50 ha cu 
borceag și alte culturi. Inginerii agro
nomi R. Tătărășescu, I. Frîntoacă ur
măresc în fiecare zi creșterea tempe
raturii în sol pentru a începe semăna
tul porumbului.

Slab se desfășoară însă lucrările agri
cole în G.A.C. Cosești, Ciortești, Tăcu-

din G.A.S. Moara Grecilor,

I. VLANGAPORUMBULUI !
ta, Dănești ș. a. din raionul Vaslui. In 
ziua de 19 aprilie, de pildă, la Ciortești 
din 9 tractoare n-a lucrat nici unul.; 
Nici cu cele 11 tractoare de la G.A.C.; 
Tăcuta nu s-a însămînțat nimic. Moti
vul ? „Pămîntul e moale“. De ce nu 
privesc oare colectiviștii din Ciortești 
alături, la vecinii lor de la Pribești ?

Nici la Dănești nu se lucrează cu 
toate forțele. Din 12 tractoare reparti
zate la această gospodărie, lucrează nu
mai 7. Restul n-au fost scoase în cîmp 
sau sînt defecte. La Cursești două 
tractoare venite de la S.M.T. Vaslui 
s-au defectat încă de la primele brazde, 
dar măsurile necesare din partea S.M.T. 
n-au fost luate. Este o dovadă că a- 
ceste tractoare au fost reparate superfi
cial. Asemenea defecțiuni trebuie înlătu
rate cît mai repede.

M. CORCACI 
coresp. „Scînteii”

De cîteva zile la gospodăria agricolă de stat Măineasca, raionul Urzicenl, însămînțatul celor 1 120 hectare cu po- 
rumb se desfășoară din plin. In fotografie ; Popas pentru Încărcarea mașinii cu semințe. (Foto : Agerpres)
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permis mult

. (fragment)

mea, o? răs- 
clipa In care

Illcl a avut 
Electrizase,

h fața harții militateLA SMOlN î I

TIBERIU UTAN

Purtîndu-i chlpu-n inimi, ni l-am înscris pe steaguri 
de singe-mpurpurate, de-al robilor din veacuri.

întruchipind Partidul, a clasei noastre Forță, 
el a aprins în noapte strălucitoare torță.

Și azi, după decenii, din gestul lui ne pare 
că a țîșnlt Planeta cea Roșie, spre soare,

cu zboru-i de lumină pe Helios încingîndu-1, 
cum lingă tîmpla-ncinsă ades rotește gîndul.

Lenin scrutează zarea din steagurile noastre, 
spre comunism Îndrumă cea mai vitează oaste,

urnind mereu istoria, urmat de-ntreg poporul — 
EI, Lenin : visătorul.

El, Lenin : luptătorul.
El, Lenin : viitorul

Sînt mii de expo
nate aici, în sălile 
scăldate în lumină, (B TlHW 
Fotografii și manu- JjLJ.il
scrise, documente în 
facsimil, tablouri și 
afișe, sculpturi, cărți în original și în 
traducere romînească. Fiecare din a- 
ceste exponate poate fi asemuit cu o filă 
ce ilustrează glorioasa biografie și operă 
a omului care a făcut cel mai mult 
pentru fericirea oamenilor. Și toate la 
un loc alcătuiesc într-un fel letopisețul 
vieții și luptei lui Vladimir Ilici Lenin, 
marele învățător și conducător al pro
letariatului mondial, de la a cărui 
naștere se împlinesc 93 de ani.

în aceste zile de primăvară, prin să
lile muzeului se perindă muncitori și 
studenți, colectiviști, pensionari și pio
nieri și privirile lor stăruie îndelung 
asupra panourilor și standurilor ce le 
dezvăluie emoționant desfășurarea unor 
evenimente care prevesteau primăvara 
de astăzi statornicită în viața popoare
lor sistemului mondial socialist.

Un grup de colectiviști maramure
șeni, îmbrăcați în pitoreștile costume 
oșene, s-au oprit mai mult în dreptul 
documentelor și cărților lui Vladimir 
Ilici care vorbesc despre alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănime, despre 
colectivizarea agriculturii, lată și o foto
grafie îngălbenită de vreme : cel dintîi 
tractor sosit într-un sat din gubernia 
Smolensk. Trecuseră doar cîțiva ani de 
la victoria Revoluției din Octombrie și 
pe pămîntul țării sovietice se și iviseră 
mugurii noii vieți a truditorilor pă- 
mîntului.

Am citit mai apoi rîndurile scrise de 
acești colectiviști maramureșeni în car
tea de impresii a muzeului : „Mulțu
mim din inimă partidului nostru, care, 
mergînd pe drumul arătat de Lenin, 
ne-a adus și nouă, țăranilor romîni, 
bucuria unor zile la care au visat pă
rinții și moșii noștri. Tot ce am văzut 
vom povești și celorlalți colectiviști".

Nu sînt singulare însemnările ca ace
lea de mai sus, care oglindesc mîndria 
oamenilor muncii din patria noastră so
cialistă pentru faptul că Partidul Mun
citoresc Romîn, călăuzindu-se neabătut 
după atotbiruitoarea învățătură marxist- 
leninistă, ne conduce spre culmile înso
rite ale socialismului și comunismului.

Cîțiva muncitori de la Uzinele „Tim
puri Noi" din Capitală, după ce au vi
zitat cu viu interes sălile muzeului, no-

în limba roroină : „Lenin despre pro
ductivitatea muncii", alături de citatul: 
„Productivitatea muncii este, în ultima 
analiză, factorul cel mai important, cel 
mai de seamă al victoriei noii orînduiri 
sociale".

La plecare, muncitorii uzinei bucu- 
reștene — am aflat că întregul, grup era

(Desen de P. VASILIEV)

Cu mîna înălțată-n văzduhul ars de gloanțe șl fum,
— mîna Iul, ridlcînd din val atlantide —
îl zăresc pe Lenin, printre zăpezile de acum, 
în Piața Roșie a inimii, cu lespezi tocite...
Lustruite de caii gonind spre orizont, 
sub ceru-albăstrul, 
asemeni benzilor de telegraf, cu mesaje de front, 
meridianele pămîntulul urcau spre mîinile lui.
Șl . el le citea, auzea glasul lor tainic, 
acolo, în camera simplă, cu ferestre deschise, 
cu aerul iluminat de-un ceainic 
și de ninsoarea filelor nescrise...
Glasul lui, rugina gîndirli o sapă, 
sunete noi, cîntece noi se-nflrlpă. 
ÎI așteptăm pe bulevardele lumii, ca la un 

miting care trebuie să înceapă 
din clipă în clipă...
Trecînd prin anotimpurile lumii, 
îl zărim pe Lenin, printre zăpezile bătrînulul 

parc din Gorki 
aplecat peste un nou decret asupra Pămîntulul, 
pe care mesagerii lui îl suie-n cosmos.
Luminile pîlpîie, vil, în ochii lui oblici 
și numai noi îmbătrînim, 
numai pe noi ne-nlănțuie lianele vîrstei. 
El rămîne acolo, 
printre zăpezile fosforescente ale duratei, 
în casa înconjurată de pilcuri de arbori, 
iar noaptea 
își îmbracă pelerina cehovlană 
și călătorește alături de noi.
Oamenii se recunosc în privirile Iul 
șl așteaptă, arși de nerăbdare, 
ca el să înalțe o mînă în aer, asupra mulțimii, 
ținîndu-se, cu mîna cealaltă, de vesta neagră
— cu un gest familiar, cunoscut — 
și să declanșeze mecanismele toate 
ale cosmodromulul 
numit 
Comunism !

„Situații fără de ieșire nu există

îm- 
au-

După Revoluția din Octom
brie, lucrătorii căii ferate Ria- 
zan — Ural— au avut de re
zolvat o mulțime de probleme 
complicate... Comisarul-șef al 
căii ferate, Ș. T. .Kavîlkin, s-a 
gîndit să-i ceară ajutor lui V. I. 
Lenin, iar noi, comisarii raio
nali, am fost anunțați din vre
me despre această intenție. Mie 
(eram pe atunci comisar al ra
ionului Moscova-Paveleț) mi s-a 
oferit prilejul să fiu primit, 
preună cu S. T. Kavîlkin, în 
diență de Vladimir Ilici.

în sfîrșit, sosi ziua mult aș
teptată... Am intrat în antica
mera lui Vladimir Ilici ; după 
cîteva minute de așteptare am 
fost invitați în cabinet...

Eram amîndoi emoționați și 
nu știam cu ce să începem. Vă- 
zînd acest lucru, Vladimir Ilici 
ne-a pus cîteva întrebări în le
gătură cu situația Ia călea fera
tă. Kavîlkin a relatat despre 
sabotajul marilor specialiști — 
ingineri și, în special, al șefu
lui serviciului de exploatare.

— Ei bine și cum ați proce
dat ? — l-a întrerupt Vladimii 
Ilici.

F. VOROPAEV

— L-am arestat pentru sabo
taj...

— Și apoi ?
— Apoi l-am vizitat în închi

soare — continuă Kavîlkin — 
am stat de vorbă mult timp cu 
el, am căutat să-l conving să 
se apuce de treabă, să ajute 
poporul și, în cele din urmă, 
i-am propus să semneze un an
gajament că va lucra cinstit și 
cu bună credință. Și-a dat sea
ma că puterea de stat este fer
mă, că nu va glumi și iată că 
s-a declarat de acord...

— Carevasăzică a semnat ? 
Foarte bine, foarte bine — a 
spus zîmbind Ilici — Cum lu
crează acum ? r

— Cinstit 1 Se ține de cu- 
vînt...

— Iar la noi, Vladimir Ilici 
— am intrat eu în vorbă — 
cîțiva ingineri au venit singuri 
și și-au propus serviciile Comi
tetului militar revoluționar.

— Dar cine sînt ?
— De pildă, Feodor Gromov,

Vizitind muzeul Marx-Engels-Lenin 
din Capitală

tîndu-și în carnețele explicațiile ghidu
lui, au stăruit mai mult în dreptul stan
dului în care se reflectau prin numeroa
se exponate rezultatele politicii leniniste 
de industrializare a Uniunii Sovietice.
Se află aici în muzeu, printre alte opere zitînd muzeul, citind documentele ex
ale lui Vladimir Ilici, și cartea tradusă puse, ne-am dat și mai bine seama că și

format din fruntași în întrecerea so
cialistă, ai luptei pentru calitate și pen
tru o înaltă productivitate a muncii — 
s-au simțit îndemnați să-și noteze gîn- 
durile în aceeași carte de impresii: „Vi-

imagine dlntr-o i Hă a muzeului. (Foto : A. Cartojan) 
în țara noastră învățătura marelui 
dascăl a rodit, că partidul nostru, partid 
leninist, a pus la temelia făuririi indus
triei socialiste indicațiile lui Lenin“.

Iar studenții grupei 907 a facultății 
de construcții din cadrul Institutului 
Politehnic, constructori de mîine ai vii-

Dacă cineva m-ar 
întreba care a fost 
clipa cea mai mă
reață, cea mai 
memorabilă din viața 
punde fără șovăire : 
a fost proclamată Puterea Sovietelor.

Nu se poate uita niciodată șl nu 
se poate compara cu nimic bucuria 
noastră luminoasă și plină de mîn- 
drle cînd, de la tribuna Congresului 
al II-lea al Sovietelor, din Smolnîi, 
am auzit cuvintele simple și impună
toare ale hotărîrli istorice :

Toată puterea trece în mlinlle So
vietelor de deputațl ai muncitorilor, 
soldaților și țăranilor 1

Nu-1 pot uita pe Vladimir Ilici Le
nin în această clipă măreață ! El a 
proclamat celebrele decrete ale Pu
terii Sovietice, primele ei decrete — 
despre pace, despre pămint.

Privirea pătrunzătoare, plină de 
energie și inteligență a lui Lenin 
era ațintită înainte, el vedea ceea 
ce noi încă nu vedeam : decretele 
proclamate — în întruchiparea lor 
vie, viitorul pe care trebuia să-l 
cucerim.

Uimitoare, de neuitat era această 
îngindurare concentrată și însuflețită 
a lui Vladimir Ilici la masa prezidiu
lui primei adunări legislative sovie
tice, cînd chiar din primele ore după 
preluarea puterii, bolșevicii au în
ceput construcția socialistă, con
strucția lumii noi.

...Vladimir Ilici a sosit la Smolnîi 
în noaptea de 25 octombrie (7 no
iembrie). Sosise din ilegalitate, de 
la Lesnoe, unde, potrivit unei hotă- 
rîri a partidului, s-a ascuns de co
poii lui Kerenski.

A doua zi, Lenin s-a dus la ședința 
Sovietului din Petrograd.

Unii tovarăși.

de

gîn-

Lenln n-’a dat as
cultare avertis
mentelor. Nici mă- 

w. car nu ne-a corn? 
îrazis. Se grăbea să ajungă "în sala 
în care se ținea ședința Sovietului. 

Lenin cunoștea mai bine decît noi 
atarea de spirit a maselor proletare ■ 
de la orașe și sate, îi cunoștea mai 
bine pe ostașii - veniți de pe front, 
știa că este așteptat, că se așteaptă 
cuvîntarea sa hotărîtoare. .

Și iată-1 pe Lenin trecînd pragul 
sălii.

Sala fremăta de murmurul voci
lor : „Lenin 1". Ovațiile entuziaste 
ale deputaților nu i-au 
timp să vorbească.

Raportul Iul Vladimir 
o forță neobișnuită,
parcă, voința deputaților Sovietului.

Intorcîndu-se din sala de ședințe, 
Ilici ne-a spus cu un zîmbet blind : 
— Vedeți cum au răspuns depu
tății. Iar voi ați avut .îndoieli — și 
clătină din cap în semn de reproș, 
zîmbind cu înțeles în direcția zelo
șilor săi apărători.

îmi amintesc de o cameră din 
Smolnîi, ale cărei ferestre dădeau 
spre Neva. Era o seară întunecoasă 
de octombrie, Dinspre . Neva,., vîntul 
bătea în rafale.. Camera era lumi
nată slab de un bec electric, ațîr- 
nat deasupra unei măsuțe pătrate. 
Iar în jurul mesei se ’adunaseră 
membrii C.C./.aleși la Congresul ah 
Vl-lea al partidului. Cineva aduse 
cîteva pahare de ceai fierbinte.

Lenin eșțe aici. Lenin este printre 
noi 1 Aceasta ne dădea curaj și în
credere în victorie. Lenin este- calm. 
Lenin este ferm. In acțiunile sale, 
era atîta claritate și forță -rr. ca în 

■ale unui căpitan cu ö foarte bogată 
experiență, care conduci o navă 
pe timp de fiirtună. Iar furtuna era 
una fără precedent —'furtuna celei 
mai mărețe revoluții socialiste.

Curînd am auzit salvele „Auro-. 
rei.,.“.șef de secție la serviciul 

cale...
Lenin a stat o clipă pe 

duri și apoi a spus :
— Vă dați seama că este im

portant, foarte important să li 
se creeze specialiștilor care au 
trecut de partea noastră și care 
acum lucrează cinstit condiții 
bune de muncă... Nu trebuie să 
li se reproșeze trecutul.Trebuie 
să avem o atitudine tovără
șească față de specialiștii cin
stiți...

Ne-am ridicat. S-a ridicat șl 
Vladimir Ilici. Și-a luat rămas 
bun de la noi și ne-a spus :

— Principalul 
dovadă de grijă 
muncitorilor. Să 
cui lor, să fiți 
preună cu ei, să vă sfătuiți cu 
ei. Se poate găsi o ieșire din 
situația cea mai grea. Situații 
fără de ieșire nu există...

au încercat să-l 
oprească pe Lenin 
să apară la șe
dința Sovietului ca 
să nu se expună 
primejdiilor. Cine 
a trăit acele clipe, 
pline de teama 
cea mai încordată 
pentru viața lui 
Ilici, nu le va 
uita niciodată.

Dar perioada 
ilegalității trecuse.

* Fragment inedit din „Amintiri despre 
V. I. Lenin’’, vol. IV, pregătit pentru 
tipar de Institutul de marxism-leninism de 
pe lîngă C.C. al P.C.U.S. (Reproducere 
după ziarul „Pravda").

C
este să dați 
pentru traiul 

trăiți în mijl’o- 
totdeauna îm-

* Din cartea „Despre Vladimir 
Ilici Lenin" pregătită pentru publi
care de Editura de Stat pentru 
literatură politică din Moscova, cu 
participarea unui grup de vechi 
bolșevici.

toarelor fabrici și 
I ® ® uzine menite să în-
I "îl "îl tărească puterea e-|_ li 'îfe/ II conomică a țării,

scriu : „Am fost 
profund impresio

nați de bogatul și interesantul material 
care ilustrează activitatea genialului 
conducător al proletariatului. Avem me
reu în față minunatele sale cuvinte : 
„învățați ! Invățați ! învățațil".

Vizitatorii muzeului Marx-Engels-Le- 
nin cercetează cu atenție, îndeaproape, 
exponatele care înfățișează pătrunderea 
ideilor leninismului în Romînia, izbînda 
leninismului în mișcarea muncitorească 
de la noi. Iată, bunăoară, cîteva ziare 
și reviste, din care răzbate parcă peste 
decenii glasul muncitorilor romîni, ex- 
primînd solidaritatea lor cu lupta plină 
de eroism a proletariatului rus. Citim 
în „Romînia Muncitoare" din 8 ianua
rie 1906 : „Lupta tovarășilor voștri din 
Rusia, e lupta noastră I Cauza lor e 
cauza voastră 1“

Emoționantă este prezența în expo
ziție a documentelor care prezintă mo
mentul creării Partidului Comunist din 
Romînia. Sub cristalul standului se 
vede procesul verbal care consemnează 
faptul că Congresul general al parti
dului socialist, întrunit la 8 mai 1921, 
hotărăște cu o majoritate zdrobitoare 
de voturi crearea partidului comunist 
și afilierea lui la Internaționala a IlI-a 
Comunistă, Se află de asemenea și un 
număr din „Socialismul" oglindind a- 
celași moment istoric, precum și facsi
mile ale telegramelor trimise din în
treaga țară, prin care proletariatul sa
lută făurirea partidului comunist.

In ultima sală, pe un întreg perete, 
hărți și fotografii, grafice, documente 

ide partid dominate de operele lui Le
nin atestă prin forța exemplului viu 
cum au prins viață în U.R.S.S. ideile 
lui Vladimir Ilici, cum oamenii sovie
tici sub conducerea P.C.U.S. au con
struit socialismul, pe pămîntul țării so
vietice, iar acum înfăptuiesc construc
ția desfășurată a comunismului.

Trecînd de-a lungul sălilor muzeului, 
vizitatorii fac o adevărată incursiune în 
istorie, exponatele constituind un bo
gat izvor de învățăminte. Grăitoare, pli
nă de semnificație prin conținutul ei, 
este notarea făcută în cartea de im
presii a muzeului, — cuprinzînd între 
filele ei un adevărat omagiu adus 
marelui Ilici — notare semnată de un 
oțelar hunedorean : „Vă mulțumim, to
varășe Lenin !"

ION MÄRGINEANU

Intr-o zl, pe cînd eram condam- lula nr. 21, Nu. știam cine e, dar, în 
nat la moarte, și mă aflam Intr-una 
din închisorile Madridului, așa-numl- 
tul penitenciar Porlier, gardienii au 
descoperit la un tovarăș un ziar 
clandestin. Acest ziar, scris de mină 
și închinat sărbătorii de 1 Mai, fu
sese pricina condamnării mele pșn-. 
tru a doua oară la 30 de ani în- tea aceea, .după destule șovăieli, 
chisoare.

Tovarășul, prins cu ziarul ilegal, 
a fost vîrît în grabă în beciurile di
recției generale a Siguranței șl a- 
colo pus la interogatoriu și schin
giuit.

Poliția, care ținea să descopere 
organizația de partid din închisoare, 
i-a luat la rînd și pe alți tovarăși, 
pînă cînd eu însumi, acuzat că aș fi 
principalul răspunzător, am iost 
transportat în beciurile prefecturii.

M-au închis în celula nr. 19, într-o 
subterană izolată și rece, căreia i 
se spunea „Siberia“.

Mă schingiuiau de trei ori pe 
noapte și, afară de asta, îmi lntre- 
rupeau sistematic somnul pentru 
a-mi slăbi rezistența.

Intr-o dimineață zăceam prăbușit 
pe pătură, cînd mi s-a aruncat o 
hîrtie pe fereastră.

M-am tîrît cum am putut, fiindcă 
eram pur și simplu zdrobit, am ridi
cat hîrtia de pe jos și... am rămas 
surprins. Era o mică fotografie — 
Lenin salutînd la tribună mulțimea 
în Piața Roșie. Părea o foaie smulsă 
dintr-o cărticică. Nu știu cum o fi 
ajuns acolo și cui i-o fi dat în gînd 
s-o arunce în celula mea; a fost însă 
pentru mine cel mai prețios ajutor 
în acele ceasuri nesigure pe care le 
trăiam. Mi se părea că însuși Lenin 
se află acolo lîngă mine, în carne 
și oase, împărțind cu mine celula șl 
suferința și, din clipa aceea, m-am 
simțit mai liniștit.

Noapte de noapte, îndată ce mă 
întorceam de la tortură, fără să-1 
dau sîngelui răgaz să se usuce, sco
team portretul lui Lenin și ca și cum 
m-ar fi auzit, îl spuneam: „Uite în 
ce hal m-au adus, tovarășe. Dar 
n-ai nici o grijă, n-o să le meargă 
cîlnilor ăstora cu noi“.

Și ml se părea că Lenin avea în
credere în mine, că Intr-adevăr se 
afla lîngă mine, veghindu-mi tăria, 
împiedicînd orice clipă de slăbi
ciune.

Pentru nimic In lume nu m-aș fi 
despărțit de fotografia aceea. într-o 
zi însă, au adus un deținut în ce-

să apăr cauzq Pațtidului“'.
Șț, cînd gardienii.m-au scos afară,- 

trecînd prin fața celulei nu 21, am 
aruncat prin vizetă micul portret 
lui Lenin. - . ,

Peste cîteva zile l-am zărit’ pe 
mul din celula 21 cînd îl tîrau 
tortură; mi s-a părut că văd în ochii 
lui o lumină nouă, intensă; tovară-

o- 
la

V. I. Lenin printre delegații celui 
de-al IlI-lea Congres al Comsomo- 
lulul.

(Tablou de P. BELOUSOV)

r : Așteptam cu nerăbdare șo- Toate acestea au fost atît de 
‘^skealui Vlndjmir-Ilici și, a- neașteptate și atmosfera care 
'flfyid.că esté pe Idriirri, parcă dolnheă 'era atît de înălță- 
nu ne venea a crede că ăr toare, încît aveai impresia că 
puțea cplatarj . nedeghizat., trăiești un basm..
L-am întîlnit în Gara Fbilan-, Apoi, îmi amintesc că în
deză și acele clipe mi-ati lăsat legătură, cu cuvîntarea ro- 
impresia unui eveniment mă- :Stită de Krasnov - atmosfera 
reț și lumiiios. Era o atmasfe- devenise foartBi foarte alar- 
ră de entuziasm general. 11 mantă și, cînd am venit la 

Smolnîi, tovarășa Rozmiro- 
vici mi-a spus :

— Avem un singur om 
care se pricepe în chestiuni 
militare.

Eram sigură că acest om e 
soțul ei, tov. Tțrîlenko, pe 
atunci comisarul nostru mili
tar.

— Nu — îmi spune ea 
— nu e el. La. noi, singurul 
om care se pricepe în chesti
uni militare este Vladimir 
Ilici.

Ii spun :
. — Cum așa ? Doar nu s-a 

ocupat niciodată de aseme
nea probleme.

■ Și m-am dus la el în ca
binet. Acolo erau o mulțime 
de hărți.. In jurul lui erau 
nțngai hărți și mi-a atras a- 
tențiți mai cu seamă expresia

aștepta o lume imensă, Inși- , 
rați pe două rînduri, de o , 
parte și de cealaltă a trenului 
cu care sosise Vladimir Ilici, 
muncitorii l-au întîmpinat cu , 
mare bucurie. îmi amintesc 
fețele prietenoase ale munci
torilor, entuziasmul care se • 
putea citi pe ele. ’

Am mers împreună la 
gară unde, după , cum știți, 
Vladimir Ilici a rostit o . cu- ' 
vîntare... Apoi, instalat pe un ' 
automobil blindat, a mai luat ’ 
cuvîntul în piața Gării Fin- ’ 
landeze. Oamenii țineau în 
mîini torțe roșii. Atmosfera, 
era deosebit de solemnă, ' 
înălțătoare. Pe de altă parte, 1 
însăi ne cam era frică la gîn
dul că poate mlr.-adevăr, să i 
vorbească nestingherit. Sau i 
ni se părea numai așa. ?(

Vladimir Ilici, a poposit. în 1 ,
apartamentul nostru, pe. sf ra:- feței sale. Era atît de palid 
da Șirokaia. Veneau la- e.l o de cufundat, incit m-am 
mulțime, de tovarăși. Se- is-r- gmdit : .„Cum de se. poate 
cau foarte multe discuții. Cu- - descurca în treburi mih- 
vîntul ' personal al lui Vlad.i- țâre?,, 
mir Ilici tivéd ö ’excepțională Dacă, ar fi să mă rezum 
putere de convingere. numai la - Octombrie, atunci

Vțața se scurgea foattè a- aceasta este amintirea cea 
gitată, foarte aprinsă. "Eram mai luminoasă care mi-a 
în fiecare zi la „Pravda”, rămas.pfețul cum'ti'stat .și a 
unde lucram cu el. - ■ - - - -
foarte multa lume...

Păstrez o amintire déose- ■ 
bit de vie a^zilei de 25 pc- # Fragment inedit din ste

nograma'-.relatării- făcute în 
cadrul.. unei șeri, de- amintiri 
„Lenin și .Octombrie’’, orga
nizate la, 20 octombrie 1927 la. 
Institutul Lenin. Stenograma 
se păstrează la Arhiva centra, 
lă a P.C.U.S. (Reproducere 
după ziarul „Izvestia").

■ %ra lucrat.cu hărțile militare în

tombrie, cînd a fost mfăpt.u-\ 
ită revoluția, cînd. a avut loc 
ședința în cadrul căreia s-a 
dat citire manifestului cu 
privire la pămint, la înceta
rea războiului și la constitu
irea republicii socialiste.

1 9
Dacă vizitați Muzeul Lenin din Mos

cova puteți vedea, alături de un portret 
al lui Lenin, scrisă de mîna mea, o 
povestire pe care mi-a cerut-o condu
cerea Muzeului în timpul vizitei mele în Uniunea Sovie
tica. : .

Intîmplarea, autentici și emoționantă, dezvăluie secre
tul rezistenței noastre, descoperă focul care ne învăpăia 
pulsul și ne refăcea energiile în plină noapte.

De-a lungul captivității mele, t-am văzut pe comuniști 
străbătînd căi minunate, atingînd înălțimi care nu vor 
putea fi niciodată descrise. Istoria vieții și a luptei deți- 
nuților politici spanioli, dirzenia acelora care au Căzut 
cîntînd în față plutoanelor de execuție, demnitatea revo
luționară a acelora care au rămas tari în fața torturii,

de MARCOS ANA
pilda, acelora care mai zac încă în 
temnițe după 10, 15 sau 20 de , ani — 
această istorie de neuitat poate fi în
țeleasă numai dacă este legată de acti

vitatea din închisori a comuniștilor, de istoria luptei lor, 
de solidaritatea lor revoluționară.

Am trăit zi de zi această istorie. Partidul m-a crescut 
și m-a. sprijinit ; fără el, nu știu dacă aș fi avut tăria să 
trec min acea cumplită noapte. ; ;

Am. stat închi.Ș 23 de ani. M-au arestat cînd se năștea 
tinerețea mea, la, 18 ani. De două ori am fost condamnat 
la moarte, ochii, și inima' îmi sînt pline de amintiri pasio
nante și nespus de frumoase. țC’.Cgfz ;■:

Am să vă povestesc întâmplarea aceea,', de care îmi 
aduc aminte mereu cu emoție... ‘ •

sul’ acela se ducea să-și înfrunte 
călăii,' mult mai. sigur de el însuși. 

După cîțiva ani, l-am întîlnit în în- 
.__ _____________________ .. chisoqre.a din Burgos. Am aflat că el

pe scoși, gemînd la .fiecare pas.' Mi erq deținutul din .celula .nr. 21. pen
se rupea inima. Am înțeles că’poli- tru că povestea într-.un grup de prie- 

. (iei nu-i mai trebuia mult ca șă-1. în?.. teni întîmpiarea. de la direcția gene- 
covoaie pe omul acesta- .Și.în noap?

fiecare.noapte, după, ce-1 schingiu
iau, trecea prin fața celulei mele, 
cu sîngele șijoindu-i, cu ochii apr o a-

rală a Siguranței.’ Ne-.ăm cunoscut 
și mira. spus atunci că, la două sau 
trei zile după aceea, simțindurse în
tării, g dat fotografia mai departe, 
pentrü/ca'iàar.i-ăjiite . pe. alți tovarăși 

sul sugrumat i-ăm spuș: „Tovarășe - să Fs putarhicj și Idemni-în’fata in- 
Lenin. e nevoie de tine în.celula 21; chiziției franchiste, , ..............
mă .doare mult.' despărțirea,r dar ai Par.e. de necrezut’ că. din- fotografia 
încredere in mine. Eu mai am putere acea micuță a putut izvorî atîta far
să apăr cauza Pațtidului". . . .. ță. Pe-chipul prietenos, și dîrz. al lui

Lenin, se çitéa însă viitorul, socialis.- 
„mului, munca și nădejdea oamenilor, 
adevărul, comunist. Și inimile noa
stre gu fost de neînvins.

m-am hotărît în cele din urmă. Am 
luat în mînă portretul lui Lenin și, 
ca și cînd m-ar fi putut auzi, cu gla

Articol scris pentru’„S'cfntela", Auto
rul esté un cunoscut poet spaniol, care 
și-a petrecut întreaga tinerețe în temni
țele franchiste.

JjLJ.il
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Filme noi pe ecranele Capitalei

Sosirea în Capitală a unei delegații 
a Adunării Naționale Franceze

A foit prietenul meu — producfle 
a studioului cinematografic „Bucu
rești". Scenariul : Dumitru' Carabăj, 
Mircea Mohor. Regia : Andrei Blaier. 
Imaginea : Alexandru Intorsureanu. 
Muzica ! Radu Șerban. Decoruri : 
Constantin Simionescu. In rolurile 
principale : Nicolae Sireteanu, Ștefan 
Ciobolărașu, Flavia Buref, Victor Re. 
bengluc, Ștefan Mihăilescu, Marieia 
Petrescu, Silviu ȘfănculescțJ și copiii' 
Silvian Slmion, Călina Pândele.

Drumul spre chel — produejie a 
studioului „Mosfilm“, Scenariul : Vik
tor Konefki. Regla ! Gheorghl Dane-

Pe scena stagiunii 
permanente a amatorilor

La Teatrul „C, I. Nottara" are loc 
astă-seară un spectacol cu piesa „Ro
meo, Julieta și întunericul“ de Jan 
Otcenasek în interpretarea formației 
de teatru a Casei de cultură a stu
denților „Grigore Preoteasa". Regia 
este semnată de Virgil Sacerdoțeanu.

La Teatrul pentru tineret șl copii, 
formația de teatru a Sindicatului 
Combinatului Poligrafic „Casa Scîn
teii" prezintă „Marele fluviu își adu
nă apele" de Dan Tărchilă. Regia: 
Constantin Giurea,

Recital literar-muzical 
„Primăvara”

ln studioul de concerte al Radipte- 
leviziunii din str. Al. Popov nr. 62 va 
avea loc astăzi, 22 aprilie, orele 19,30, 
un recital literar-muzical. In program, 
versuri ale poeților clasici și contem
porani și lucrări muzicale dedicate 
primăverii. Cuvîntul de deschidere va
fi rostit de acad. Mihai Beniuc. Își 
dau concursul actori, soliști vocali și 
instrumentiști, corurile Radioteleviziu- 
nii, un ansamblu de muzică popu
lară, un grup coregrafic.

Expoziții
• La Galeriile de artă ale Fondului 

plastic din bd. Magheru nr. 20 din 
Capitală este deschisă expoziția pic
torului Dem. Iordache. Expoziția cu
prinde 36 de lucrări în ulei înfățișînd 
peisaje din diferite colțuri ale țării, 
portrete etc.

• în sala Fondului plastic din Calea 
Victoriei nr. 132 se află expoziția pic
torului Gh. Zidaru, care prezintă 20 
de lucrări în ulei — aspecte din țară 
si din Moscova, unde autorul a între
prins o călătorie documentară. 

lia. Tnfăfișînd misiunea pa care tre
buie s-o îndeplinească, în condifii 
dramatice, echipajul unul remorcher, 
filmul relevă umanismul, spiritul de 
sacrificiu a oamenilor sovietici

Pămîntul îngerilor — produefie a 
studiourilor din R. P. Ungară. Scena
riul : M. Hubai. Regia : G. Révész. 
Filmul e ecranizarea romanului cu a- 
celași nume al scriitorului Layos Kas- 
sak. E o frescă a viejii unui cartier 
muncitoresc din Budapesta grofilor și 
a magna|ilor, aducînd, în prim plan, 
lupta și solidaritatea proletariatului.

Căpitanii lagunii albastre — pro
ducte a studioului din lalfa. Scena
riul : V. Cernosvitov, A. Tolbuzin. Re
gia : A. Kurocikin, A. Tolbuzin. în 
centrul aefiunii : expedifia plină de 
îndrăzneală a unor copii ce au pornit 
pe urmele unei bande de contraban
diști.

In fotografie : cadru din filmul 
„A fost prietenul meu“,

Agenda muzicala
Marți, 23 aprilie, orele 20,00 în sala 

mică a Palatului R. P. Romîne va avea 
loc un recital de clavecin dat de Palma 
Stern și un concert de muzică de ca
meră prezentat de cvintetul de suilători 
compus din Alexandru Nicolae, Ion Da
nie, Const. Ungureanu, Emil Bîclea și 
Ion Bădănoiu.

Miercuri, 24 aprilie, orele 20,00, în 
sala mică a Palatului R. P. Romîne va 
avea Ioc un concert de muzică de ca
meră susținut de George Manoliu (vioa
ră), Serafim Antropov (violoncel), Radu 
Negreanu (plan). în program lucrări da 
Debussy. Ravel, G, Fauré, D. Bughicl.

Joi, 25 aprilie, orele 19,50, orchestra 
simfonică și corul Radiotelevizlunii vor 
prezenta un concert simfonic în studioul 
din str. Al. Popov 62. în program : „A-

Spectacolele
Teatrului din Bacău

Intre 21—30 aprilie artiștii Tea
trului de stat din Bacău sînt oaspeți 
ai publicului bucureștean. In ca
drul turneului în Capitală se vor 
prezenta spectacole cu piesele : 
„Avarul" de Molière, „Don Carlos“ 
de Fr. Schiller, „Poveste din 
Irkutsk" de A. Arbuzov, „îndrăz
neala" de Gh. Vlad, „O felie de 
lună“ de A. Storin, „Montserrat" 
de Em. Roblès.

Premieră 
la teatrul de păpuși

Ieri a avut loc la Teatrul „Țăndă
rică’’ premiera piesei „Drumul pipe
rului" de Costel Popovici. Regia spec
tacolului aparține lui Ștefan Lenkisch. 
Păpușile au fost create de Ella Cono- 
vici, decorurile sînt semnate de Ștefan 
Hahlinski. Muzica a fost scrisă de 
compozitorul Pascal Bentoiu.

notlmpurile” — oratoriu în patru părți 
pentru soliști, cor și orchestră de .Tosel 
Ffaydn. Soliști : Emilia Petrescu, Victor 
Popovici și Marius Rintzler. Vor dirija 
Constantin Bugeanu și Alexandru Șum- 
ski

Vineri, 26 aprilie, orele 20,00, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne va avea 
loc un recital de canto susținut de Ni
colae Secăreanu.

Simbătă, 27 aprilie, orele 20,00 șl du
minică, 28 aprilie, orele 20,00, Filarmo
nica de stat „George Enescu” va pre
zenta două concerte simfonice consa
crate creației Iul Prokofiev. In program: 
Simfonia clasică. Concertul pentru vioa
ră și orchestră. Simfonia a VlI-a. Va 
dirl|a maestrul George Georgescu. So- 
list : Ion Voicu.

Duminică dimineață a sosit în 
Capitală o delegație a Comisiei pen
tru afacerile culturale, familiale și 
sociale a Adunării Naționale Fran
ceze, condusă de deputatul Martin 
Hubert, secretar al comisiei.

Din delegație fac parte deputății 
Arthur Musmeaux, Marcel Beraud, 
Augustin Bordage, Noel Chapuis, 
Benoît Macquet, Georges Juskie- 
wenski șl André Fromond, secreta
rul delegației.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîm- 
pinați de deputății în Marea Adu
nare Națională Andrei Oțetea, vice
președinte al Comisiei pentru cul

încheierea seminarului national științific studențesc
Duminică s-au încheiat lucrările ce

lui de-al IlI-lea Seminar național știin
țific studențesc organizat de Ministerul 
învățămîntului și Uniunea Asociațiilor 
Studenților din R. P. Romînă. Lucrările 
seminarului s-au desfășurat în patru 
secții de specialitate, în centrele univer
sitare București, Timișoara și Iași. Timp 
de două zile, în toate aceste secții au 
fost prezentate și discutate peste 130 de 
lucrări întocmite în cercurile științifice 
studențești din întreaga țară, pe proble
me de electrotehnică, energetică, electro
nică, construcții de mașini și aparate, 

Asasinarea lui Julian Grimau
este înfierată în lumea întreagă

de protest care au loc în numeroase

Cinstind memoria luminoasă a eroului luptător antifascist Julian Grimau, 
membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Spania, opinia 
publică democrată din lumea întreagă îșt exprimă simpatia și solidaritatea 
cu cauza nobilă în numele căreia acest fiu demn al poporului și-a dat viața. 
Oamenii, iubitori de pace și progres își ridică cu putere glasul de profundă 
minte, indignare și protest împotriva crimei odioase săvîrșite la Madrid de 
călăii lui Franco.

Agențiile de presă au continuat duminică să relateze știri despre de
monstrațiile, mitingurile și adunările 
țări.
PARIS. — Protestăm împotriva 

asasinării luptătorului antifranchist 
Julian Grimau, — se spune .în de
clarația Ligii drepturilor omului.

Declarația Biroului Confederației 
Generale a Muncii din Franța arată 
că Biroul C.G.T., cinstind memoria 
eroului căzut victimă a regimului 
fascist, cheamă toate sindicatele și 
organizațiile democratice să con
damne „asasinatul josnic care poar
tă amprenta fascismului”.

Uniunea națională a studenților 
din Franța a publicat, de asemenea, 
o declarație de protest.

ROMA. — într-o declarație spe
cială a Confederației Generale a 
Muncii din Italia se subliniază că 
„ordinul de executare a sentinței de 
condamnare la moarte, dat în ciuda 
chemărilor, organizațiilor sindicale, 
oamenilor politici, oamenilor de cul
tură, reprezentanților guvernelor și.

tură și învățămînt din MA.N., De- 
mostene Botez, Mihai Beniuc, C. 
Paraschivescu-Bălăceanu Marin Ră- 
doi, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

Au fost de față Pierre Paul Bouf- 
fanais, ministrul Franței. în R.P. Ro- 
mînă, și membri ai legației.

★
în cursul zilei, membrii delegației 

au vizitat instituții social-culturale 
și noi cartiere de locuințe din Ca
pitală. Seara au asistat la un spec
tacol la Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne.

(Agerpres)

mecanizarea, electrificarea și chimiza
rea agriculturii și din industria bunu
rilor de larg consum. Principala carac
teristică a lucrărilor este orientarea lor 
spre nevoile practice ale producției. 
Numai în acest an școlar, studenții din 
țara noastră au luat în cercetare a- 
proape 3 000 de teme, față de 2100 
cîte au fost studiate în anul școlar 
precedent în cercurile științifice stu
dențești. Cele mai bune lucrări prezen
tate în cadrul celui de-al IlI-lea Se
minar național științific studențesc au 
fost premiate. (Agerpres) 

bisericilor, demonstrează că regimul 
franchist este gata să recurgă .la 
orice pentru a înăbuși, chiar prin 
represiuni sîngeroase, orice acțiune 
în apărarea libertății și democrației”.

Bologna și Milano, Florența' și Li
vorno, Genua și Neapole, Periiggia 
și Temi au răspuns prin mari de
monstrații ale oamenilor muncii' la 
asasinarea lui Julian Grimau. în în
treaga Romă au avut loc mitinguri 
spontane de protest. In Piața Repu
blicii, una din cele mal mari .piețe 
din capitală, a avut loc un mare mi
ting la care au luat cuvîntul picto
rul Renato Guttuso, scriitorul Canlo 
Levi și alte personalități. Coloanele 
de demonstranți au pornit apoi spre 
ambasada spaniolă.

La Roma sindicatele au fixat pen
tru luni o grevă generală de protest.

BRUXELLES. — Pe străzile din 
centrul capitalei Belgiei, în fața ani-'

WLBCK A MJE EXT.tBN E
Acordarea premiilor Lenin pe 1963
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Comitetul pentru decernarea pre

miilor Lenin a acordat premiile pe 
anul 1963 în domeniul științei, teh
nicii, literaturii și artei.

Pentru lucrări remarcabile în do
meniul științei și tehnicii au fost 
decernate. 19 premii Lenin oameni
lor de știință, inginerilor, specialiș
tilor în diferite ramuri industriale. 
Printre laureați sînt economistul 
Evghenl Varga, matematicianul Ilia 
Vekua, fizicianul Bruno Pontecorvo, 
medicul Nikolai Petrov, cîteva gru

Semnarea protocolului cu privire la schimbul de mărfuri 
dintre U. R. S. S. și R. P. Chineză pe 1963

MOSCOVA 21 (Agerpres). TASS 
transmite : La 20 aprilie a fost semnat 
la Moscova protocolul cu privire la 
schimbul de mărfuri între U.R.S.S. și 
R. P. Chineză pe anul 1963. La sem
narea documentelor à fost de față A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Volumul schimbului de mărfuri, a- 
supra căruia s-a căzut de comun acord, 
include o sferă vastă de produse so-

basadei spaniole, a avut loc o mare 
demonstrație organizată de Asocia
ția belgiano-spaniolă „Federico Gar- 
cia Lorca”. Demonstranții purtau 
jerbe de flori și pancarte cu lozinci 

. ca : „Un om poate fi . ucis, însă ide
ile Iui vor trăi de-a pururi”, „Cauza 
lui Julian Grimau va triumfa”.

ZÜRICH. — Un mare număr de 
cetățeni elvețieni și dé muncitori 
spanioli imigrați în această țară, 
și-au exprimat protestul în fața con
sulatului fr.anchist din localitate.. Au 
avut loc ciocniri între demonstranți 
și poliție.

LONDRA. — în ciuda unei ploi 
torențiale, sute de persoane, păs- 
trînd o tăcere solemnă, au trecut in
tr-o procesiune funebră prin fața 
ambasadei spaniole. Ei au purtat 
flori și coroane pe care le-au depus 
în apropiere de clădirea ambasadei 
spaniole, ca un ultim omagiu adus 
'eroului poporului spaniol.

„Executarea lui Julian Grimau 
este unul, din cele mai monstruoase 
episoade din istoria modernă, a de
clarat scriitorul englez James Al- 

; drige. Statul spaniol asasinează un. 
om deoarece vrea să-i reprime 
ideile. Este o acțiune rușinoasă și 
barbară, nedemnă de societatea ' u- 
mană contemporană”.

puri de specialiști care au creat noi 
mașini și utilaje, au obținut noi 
soiuri de culturi agricole și s-au 
distins în domeniul industriei chi
mice, medicinei.

Cinci premii au fost decernate 
oamenilor de cultură. Au fost dis
tinși cu premiul Lenin, poeții Sa
muil Marșak și Rasul Gamzatov din 
Daghestan (Caucazul de nord), pre
cum și tînărul scriitor din Kirghi
zia, Cinghiz Aitmatov, pictorul rus 
Pavel Korin și sculptorul lituanian 
Ghediminas Iokubonis.

vietice și chineze care se vor livra pen
tru necesitățile economiei naționale a 
uneia sau celeilalte țări. Tratativele din
tre delegațiile guvernamentale Comer
ciale, desfășurate într-un spirit de prie
tenie și înțelegere reciprocă, s-ati în
cheiat cu succes. Din partea sovietică 
protocolul a fest semnat de Nikolai Pa- 
tolicev, minist- jl comerțului exterior, 
din partea chineză — de Li Țian, șe
ful delegației guvernamentale . comer
ciale a R. P. Chineze, locțiitor al mi
nistrului comerțului exterior al ChineL 

în 1963, Uniunea Sovietică va livra 
R.P. Chineze metale feroase și neferoa
se, automobile, tractoare și piese de re
zervă pentru acestea, produse petrolie
re, lemn rotund, produse ale industriei ■ 
chimice, aparate, diverse mașini, utilaje . 
și alte mărfuri.

R. P. Chineză va exporta în Uniunea 
Sovietică concentrate de metale nefe
roase, cositor, mercur, fontă, produse 
chimice, .țesături de lînă și de mătase*  
confecții, tricotaje și articole de artiza
nat, mere, citrice și alte mărfuri.

Cele două părți consideră că volumul 
livrărilor reciproce de mărfuri, stabilit 
de comun acord, va contribui la avîn- 
tul economiei naționale și la dezvolta
rea marii prietenii dintre popoarele ce
lor două țări. . î’7

A fost semnat, de asemenea, proto 
colul cu privire la eșalonarea amortiză- ’ 
rii datoriei R. P. Chineze către Uniu
nea Sovietică din operațiile comerciale 
pe anul 1960. Acest protocol, potrivit 
dorinței R.P. 
partea chineză amortizează înainte de 
termen o parte a datoriei care urma să 
fie plătită în 1965 în contul soldului 
care s-a format în favoarea R.P. Chi
neze în operațiile comerciale pe anul 
1962.

In timpul șederii sale la Moscova, 
delegația guvernamentală economică a - 
R. P. Chineze a vizitat monumentele 
istorice și culturale ale capitalei sovie
tice, întreprinderi industriale și a asistat 
la spectacole de teatru.

Chineze, prevede că

FOTBAL — etapa XX
Cuplajul interbucureștean

A fost o duminică frumoasă de pri
măvară, așa cum și-au dorit-o de 
mult și spectatorii și jucătorii. 
Adăugați la cele aproape 20 de gra
de cite arăta termometrul, „înalta

Steaua a desfășurat un foc dina
mic, care a plăcut, cu pase în a- 
dîncime, a pregătit fiecare gol prin 
faze la care au concurat și mijlo
cașii și atacanlii. Se poate spune că 

tensiune" cu care iubitorii fotbalu- jucătorii militari au dominat mult, 
Iui așteptau întîlnirile celor patru 
formafii bucureștene și veți înțele
ge de ce tribunele stadionului „23 
August” arătau ieri ca în zilele ma
rilor dispute.

Din păcate însă, așteptările n-au 
fost confirmate pe de-a-ntregul.

Deschiderea au făcut-o Dinamo 
București și Progresul. Am văzut ac
țiuni rapide cînd la o poartă, cînd la 
alta.

Liderul a arătat, mal ales în pri
ma repriză, că poate oieri faze spec
taculoase, mărturie fiind golul doi 
marcat de Pîrcălab (primul gol a 
fost marcat tot de Pîrcălab din 11 m), 
precum și al treilea înscris de Ene, 
după o frumoasă combinație cu 
Nunweiler III. Dar, a arătat, totoda
tă, cit de exasperant poate fi jocul 
înaintării cu pase executate pe me
tru pătrat, cu acțiuni înghesuite și 
mai ales cu multe greșeli tehnice. 
Cit despre Progresul, echipa ni s-a 
părut greoaie. Înaintașii se mișcă în
tocmai ca intr-o secvență filmată 
cu încetinitorul. In afară de golul 
marcat de ßaboie, pentru Progresul 
a mai înscris Mateianu în prima re
priză dintr-o lovitură de la 11 m, a- 
cordată se pare, în compensație pen
tru cea care a oierit dinamoviștilor 
posibilitatea să deschidă scorul.

★

puține fiind momentele cînd apărarea

C.S.M.S.—Știința Ciul 2—1
IAȘI (coresp. „Scînteii“). —
In prima repriză, C.S.M.S. pres

tează un joc irumos și, la capătul 
unei acțiuni reușite, înscrie prin 
Pop în minutul 35. Știința Cluj dă o 
replică hotărîtă jucînd cu pase 
lungi, în adîncime și egalează prin 
Ivansuc, în minutul 40. In partea a 
doua a jocului ieșenii insistă din 
nou la poarta oaspeților și înscriu 
golul victoriei prin Votca.

Știința Timișoara—U.T.A.
1—1

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 
— Derbiul echipelor de fotbal din 
Banat, care a avut loc' ieri pe sta
dionul „23 August“ din Timișoara, 
nu a satisfăcut din punct de ve
dere al nivelului tehnic. Arădenii 
au practicat un fotbal ceva mai

Voleibaliștii de la Rapid 
în finala C.C.E.

Prin victoria obținută ieri seară, în 
sala Floreasca din Capitală, în fața 
echipei poloneze Legia-Varșovia, vo
leibaliștii de la Rapid s-au calificat 
în finala „Cupei campionilor euro
peni", în care vor întîlni actuala de
ținătoare a trofeului, Ț.S.K.A. Mos
cova.

în primul meci disputat la Varșo
via, Rapid a învins cu 3—2. Aseară, 
victoria rapidiștilor a fost mai netă : 
3—0. De-a lungul celor trei seturi, 
doar în al treilea, cînd de altfel a și 
condus cu 9—3, echipa poloneză a a- 
rătat ceva din realele ei posibilități, 
în restul partidei, ea a fost domina
tă, deseori categoric, de echipa, noas
tră.

Rapidiștii au urmărit realizarea 
unui frumos spectacol sportiv, creînd 
numeroase faze apreciate de către 
public.

ȘAH Petrosian-Botvinnik 6t|2-51|2
înfr-una din corespondentele mele, 

am subliniat că meciul de șah la ni
velul cel mai înalt este nu numai o 
luptă sportivă, ci și o dispudă crea
toare. Spunînd aceasta, m-am referit, 
printre altele, la deschideri. S-a vă
zut că una și aceeași variantă de des
chidere a fost privită de adversari da 
pe pozifii diferite și ei șl-au apărat 
cu dîrzenie punctul de vedere. In a- 
cest meci, marii maeștri demonstrează 
o abordare diferită și în problema 
strategiei șahisfe. Printre altele este 
vorba de vechea și importanta pro
blemă a pionului izolat în centru. 
Campionul lumii știe să folosească 
minunat avantajele unui asemenea 
pion, iar pretendentul sfăpîneșfe mă
iestria de a se apăra în pozifii de a- 
cesf gen. Și iată că în partida a 11-a 
s-au ciocnit din nou aceste puncte de 
vedere opuse. Jucînd cu negrele. 
Botvinnik a ajuns în situa)ia de a avea 
în centru un pion izolat De asfădată, 
pionul său constituia un element des-

tul de important pentru crearea unui 
joc activ de figuri. Botvinnik a ju
cat această partidă cu un mare avînt, 
aș spune, cu inspirație. Și totuși a 
scăpat șansa de cîșilg. Petrosian a 
lăsat din nou semaforul roșu în dru
mul „locomotivei“ campionului lumii. 
Un amănunt interesant. Partida s-a 
întrerupt. Ambele turnuri și calul ne
grelor erau amplasate pe pozifii ătlt 
de active, îneît tofi comentatorii com
petent! s-au grăbit să comunice citi
torilor : Botvinnik poate să cîșfige I 
Și cît de uimifi au fost iubitorii de 
șah, cînd în ziua următoare Bot
vinnik... a propus remiză, fără să reia 
jocul.

Partida a t2-a a oferit destule emo
ții susținătorilor ambilor jucători. 
Pentru că și unul și celălalt au scă
pat, se pare, posibilitatea reală de a 
ob)ine un avantaj hofărîtor pe dru
mul spre victorie. După cinci ore de 
joc, partida s-a întrerupt. Chiar îna
inte de întrerupere, Petrosian a cîști
gat un pion. Reluată ieri, partida s-a 
încheiat remiză la mutarea 52. Scorul 
este acum de 6!4— 514 în favoarea lui 
Petrosian.

ANDREI LILIENTHAL 
mare maestru internațional de șah

Dubla întîlnire amicală între re
prezentativele de tenis . ale R.P. Ro
mine și U.R.S.S. (echipele A și B) a 
început ieri dimineață pe terenul Pro
gresul din Capitală. Evoluînd peste 
așteptări, oaspeții au cucerit în cele 
4 întîlniri, 3 victorii nete, rezultatele 
fiind următoarele :

Echipa A : Țiriac (R.P.R.)—Mozer 
(U.R.S.S.) 3—2 (5—7; 4—6; 6—4; 
6—1 ; 6—2) ; Lejus (U.R.S.S.)—Bosch 
(R.P.R.) 3—0 (6—3 ; 6—4 ; 6—0).

Echipa B : Lihaciov (U.R.S.S.)— 
Bardan (R.P.R.) 3—0 (6—1 ; 6—2 ; 
6—4); Metreveli (U.R.S.S.)—Mărmu- 
reanu (R.P.R.) 3—0 (6—2 ; 6—1 ; 
9—7).

Programul de azi (ora 16) cuprinde 
întîlnirile de dublu.

■T-
•Æ
.b.

■SO;,

Ca de obicei, trompetele suporte
rilor Rapidului au chemat la atac 
formația giuleșteanâ. Dar glasurile 
,,alămurilor” n-au avut, pe semne, 
puterea să mobilizeze efectivul ra- 
pidisCcare ieri in meciul cu Steaua 
a făcut una din cele mai slabe par
tide din retur. Prin aceasta nu vrem 
sâ diminuăm cu nimic meritele în
vingătorilor. Steaua a cîștigat cu 
2—0 (scorul putea fi și mai mare) 
prin punctele marcate de Voinea și 
Tătaru în urma unor acțiuni deose
bit de spectaculoase. Jucătorii mi
litari au sesizat de la bun în
ceput slăbiciunea apărării fero
viare și în consecință au initiât 
atac după atac. Intr-adevăr, In me
ciul de ieri Rapid a avut punctul 
nevralgic în apărare, unde doar 
Greavu și uneori Dan Coe au luptai 
din răsputeri. Nu-i mai puțin ade
vărat Insă că si atacul a fost o pa
lidă umbră a celui cunoscut altă dată 
prin verva și combativitatea făcăto
rilor. Singur Ion lonescu a încercat 
să-i prindă în plasa driblingurilor pe 
apărătorii echipei Steaua. Ceilalți 
înaintași, și mai ales Balint, au fă
cut o adevărată întrecere : „Cine 
greșește mai mult".

într-unul din pu- 
I la poarta echi-

I. lonescu (dreapta) ' 
ținele atacuri rapldiste 
pel Steaua,

a lost solicitată. Eremia a avut inter
venții salutare, mai ales spre stîrși- 
tul partidei. Prin victoria obținută 
ieri, Steaua s-a dovedit a fi preten
dentul cel mai perseverent și de te
mut la titlul de lider deținut de di- 
namoviști.

I. M.

CLASAMENT
Dlnamo București 20 11 7 2 33:15 29
Steaua 20 10 6 4 45:30 26
Știința Cluj 20 9 5 6 30:24 23
Rapid 20 8 6 6 35:30 22
Știința Timișoara 20 8 6 6 30:26 22
Steagul Roșu 19 10 2 7 30:32 22
C.S.M.S. Iași 20 6 8. 6 33:40 20
Petrolul .19 7 5 7 36:23 19
Farul 19 8 3 8 36:31 19
Progresul 20 8 6 8 27:33 18
U.T.A. 20 8 4 10 32:36 16
Minerul 20 4 6 10 19:40 14
Dlnamo Bacău 20 4 5 11 19:32 13
Crișana 19 4 4 11 16:36 12

clar, avînd chiar ocazia de a cu
ceri o victorie în deplasare. Jucă
torii de la Știința au dat pase la 
întîmplare, au înghesuit jocul la 
centru și au tras destul de rar la 
poartă (în repriza secundă numai 
de 3 ori).

Scorul este deschis în minutul 
2 de către Mițaru. După acest gol 
Știința mai are cîteva ocazii de a 
însene, dar Lereter, Igna și Mițaru 
ratează din poziții favorabile. Oas
peții egalează prin Sasu în minu
tul 30, la o greșeală a stoperului 
Țurcan.

Minerul—Petrolul 1—1
LUPENI (prin telefon). Deși fotba

liștii din Lupeni au luptat cu ar
doare pentru a obține victoria, 
ei n-au reușit decît un meci egal 
(1—1). Aceasta atît din cauza jo
cului aglomerat pe centru și a im
preciziei în șut a înaintașilor, cît 
și datorită apărării ierme a oaspe
ților, care au destrămat cu ușurință 
toate atacurile gazdelor.
Dinamo Bacău—Crișana 1—0

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
Mult așteptat de orădeni, meciul 
de fotbal dintre Crișana din locali
tate și Dinamo Bacău s-a încheiat 
cu victoria oaspeților. La început 
Crișana încearcă poarta apărată 
de Bucur, dar iără nici un fel de 
rezultat. înaintarea echipei oră- 
dene, șl în special Szakacs III șl 
Szekely, ratează cel puțin 6—7 
ocazii clare de gol. La un contra
atac, Harșani (Dinamo) înscrie sin
gurul punct al partidei.

Farul-Fldmengo 3-2
CONSTANTA (coresp. „Sctntell“). 

— Meciul de fotbal dintre echipele 
Farul și Flamengo (Brazilia) a jinuf 
încordată afenfia celor peste 25 000 
de spectatori prezenji ieri în tribu
nele stadionului „1 Mai“ din Cons
tanta. Jocul a fost viu disputat și de 
o factură tehnică ridicată,

In prima parte a meciului inițiativa 
a aparfinut gazdelor. Farul objine 
două cornere în minutele 5 și 9, După 
numai 5 minute Bükosi marchează im- 
parabil. în continuare asistăm la cî
teva acțiuni ale brazilienilor. Aceștia 
egalează în minutul 30 prin interul 
stînga Dida. Jucătorii constănfeni trec 
din nou la atac, combină frumos și 
numai după 4 minute Dinulescu mar
chează : 2—1 pentru Farul.

în minutul 40, brazilienii egalează 
prin același Dida. Pînă la sfîrșiful re
prizei scorul se modifică din nou. 
înaintașii constănfeni atacă cu insis
tentă. Éi înscriu încă un gol în minu
tul 44 prin Sfancu. în repriza secundă 
jocul a fost la fel de dinamic,

PRONOSPORT
Rapid — Steaua 2
Dinamo București — Progresul 1
Crlșana — Dinamo Bacău 2
C.S.M.S. Iași — Știința Cluj 1
știința Timișoara — U.T.A. x
Minerul — Petrolul x
Arieșul Turda — C.S.M. Cluj 1
știința Galați — Progresul Brăila x
Prahova Ploiești — Flacăra Morenl x
C.S.M. Reșița — Dlnamo Pitești 1
C.F.R. Arad — Crlșul Oradea 2
Unirea Dej — Industria Sîrmel C. T. 1 
Farul C-ța — Flamengo (Brazilia) 1

Agențiile de presă transmit
La Prags a început o competiție ci- 

clistă la care participă loturile repre
zentative ale R.P. Romine, R.P. Polo
ne și R.S. Cehoslovace, care se pregă
tesc pentru „Cursa Păcii”. Prima etapă, 
desfășurată în împrejurimile orașului 
Praga pe distanța de 117 km, a fost 
cîștigată de Zdenek Hasman (R. S. Ce
hoslovacă) în 3h 06'50”. Dintre cicliștii 
romlni, primul a sosit Walter Ziegler, pe 
locul 6, cu 3h 09’07”.

*

început turneul în Europa jucînd du
minică la Lisabona cu echipa Portuga
liei. Fotb.aliștii brazilieni au suferit o 
neașteptată înfringere cu 0—1 (0—0).

*
La Tokio se desfășoară intîlnirea in

ternațională de natatie dintre echipele 
Japoniei si Australiei. în proba de 
4x200 m liber, echipa masculină a Ja
poniei a stabilit un nou record mondial 
cu timpul de 8’09”8/10. Australianul Ro
bert Windle, în vîrstă de 19 ani, a co
rectat recordul mondial in proba de 200 
m liber (2'00”4/10).

Reprezentativa de fotbal a Braziliei, 
de două ori campioană mondială, și-a

în împrejurimile stadionului Tineretului din Capitală, s-au disputat dumi
nică dimineață întreceri în^cadrnl cro sulul „Să întîmpinăm 1 Mal”.

Ieri la rugbi
De mai mulți ani meciurile directe 

ale echipelor de rugbi Grivița Roșie 
și Steaua sînt considerate adevărate 
derhiuri, fiind așteptate cu justificat 
interes de public și specialiști. Cuprin- 
zînd jucători de frunte, majoritatea 
maeștri ai sportului, cele două forma
ții alcătuiesc de fapt scheletul repre
zentativei țării, ieri) cu ocazia unui 
nou meci Grivița Roșie-Steaua, din ca
drul campionatului pe acest an, în tri
bunele stadionului Dinamo au. luat loc 
numeroși spectatori. Numai că, mai vi
zibil decît oricînd, cele două fruntașe 
ale rugbiului nostru au furnizat un 
joc plictisitor, de un foarte slab nivel 
tehnic. Aproape că nimic nu a lăsat să 
se întrevadă pregătirea și calitățile ce 
le posedă rugbiștii respectivi. De 
foarte puține ori fazele create au pu
tut- fi apreciate corespunzător. Un nu
măr mare de greșeli tehnice, tendința 
de a juca închis, cu multe mingi in 
tușă, o luptă acerbă între înaintări — 
iată caracteristicile acestui meci de 
rugbi cotat, (dar de această dată pe 
nedrept.) ca unul din derbiurile cam
pionatului.

Interesate în obținerea cu orice preț 
a unui rezultat favorabil, echipele au 
neglijat complet jocul la mină, preocu
parea de a csea acțiuni frumoase, 
eficace. Pe toată durata partidei, nici 
Steaua — a cărei linie de trei-sferturi 
manifestase cu numai o săptămînă în 
urmă o vervă deosebită, —.dar nici 
Grivița Roșie, care șt ea dispune de 
huni jucători pe același compartiment, 
nu au căutat să străpungă apărarea 
adversă printr-un joc deschis, cu pase 
la mină. Chiar din așezarea pe teren 
a echipelor s-a văzut orientarea lor 
către un joc de uzură, obstructionist. 
Cele cîteva incursiuni ale lui Pendu 
— frumoase, ce-i drept — au rămas 
fără rezultat din cauza lipsei de spri
jin din partea coechipierilor lui.

Iată rezultatele tehnice ale meciu
rilor etapei a VI-a a campionatului : 
Dinamo București-Știința Cluj 9—3 
Grivița Roșie-Steaua 0—0, Unirea 
București-Știința Petroșeni 3—3, 
C.S.M.S. Iași-Rulmentul Birlad 3—0 ; 
Știinfa Timi.șoara-Gloria București 
3—3 ; Fartil-Progresul 3—9.
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Declarația primului ministru al Nepalului

în ocean...

în Grecia

al Austriei, Raab

în cea de-a 
prăbușit în

Și în R.F. GERMANĂ s-au des
fășurat zilele trecute mari demon
strații antiatomice. Fotografia de 
mai sus înfățișează o coloană a 
demonstranților la München.a sosit la

Și ,,Titan II” s-a prăbușit

Situație încordată în Iordania 
o Demisia guvernului și dizolvarea parlamentului • Patrule 
înarmate circulă în capitală « S -au operat numeroase arestări.
AMMAN 21 (Agerpres). — După 

cum a anunțat postul de radio Am
man, la 20 aprilie, în cursul unei șe
dințe agitate a Parlamentului iorda
nian, în care premierul Samir Rifai 
a expus programul guvernului său, 
deputății au refuzat să acorde votul 
de încredere șefului guvernului. A- 
genția France Presse precizează că, 
în seara aceleiași zile, premierul Ri
fai, fiind pus în minoritate, și-a pre
zentat demisia, care a fost accep
tată de regele Iordaniei, iar parla
mentul a fost dizolvat printr-un 
decret regal. La 21 aprilie a fost 
format noul cabinet iordanian sub 
președinția lui Al Șerif Hussein 
Ibn Nasser, unchiul regelui Hussein, 
care își asumă totodată funcțiunile 
ministrului apărării.

In legătură cu situația din Iorda-

KATMANDU 21 (Agerpres). — 
Tulsi Giri, președintele Consiliului 
de Miniștri al Nepalului, luînd cu- 
vîntul în cadrul unei ședințe a Aso
ciației nepaleze de cultură și litera
tură, a declarat că guvernul Nepa
lului va promova o politică externă 
independentă de neaderare la blocuri 
și își va aduce contribuția la cauza 
păcii generale. El a subliniat că po-

Președintele R.P. Chineze 
a sosit Ia Rangoon

RANGOON. Sîmbătă a sosit la 
Rangoon (Uniunea Birmană) într-o 
vizită oficială Liu Șao-ți, președin
tele R.P. Chineze, și persoanele care 
îl însoțesc.

PARIS. Federafiile partidului comu
nist, -partidelor socialist și socialist uni
ficat din departamentul Ille-et-V Haine 
s-au pronunțai în sprijinul inițiativei 
partizanilor păcii din Franța privitoare 
la convocarea „statelor generale pentru 
dezarmare“. In sprijinul convocării lor, 
tn întreaga Franță au avut loc pînă în 
prezent mii de adunări.

TOKIO. La 20 aprilie, funcționarii 
de la bursele din Osaka, Kobe și Kioto 
au declarat o grevă de trei ore. Gre
viștii cer majorarea salariilor.
Cuvîntarea fostului cancelar

VIENA. Consiliul Național al Aus
triei a aprobat, după trei zile de dez
bateri, bugetul de stat pe anul 1963. 
Trăsăturile caracteristice ale noului 
buget sînt majorarea alocărilor pentru 
nevoile armatei, aproape cu jumătate 
de miliard de șilingi față de anul 
trecut, și ignorarea revendicărilor
oamenilor muncii cu privire la
mărirea salariilor și pensiilor de 
boală și bătrînețe. Deputății Consi
liului Național au aprobat hotărîrea cu 
privire la majorarea prețurilor la unt, 
pîine, zahăr și alte produse alimentare, 
precum și cu privire la mărirea unor i 
impozite. în cuvîntarea rostită în ca
drul dezbaterilor, fostul cancelar al Aus
triei, Raab, a declarat că în momentul 
de față economia Austriei nu este pre
gătită pentru lupta de concurență în 
cadrul Pieței comune. „Dacă am intra 
brusc în Piața comună, a declarat el, 
numeroase ramuri ale economiei noas
tre ar striga : „Apărați-ne de concu
rență".

O nouă manevră
a Iui Welensky

a-

federal unit și crearea a trei 
cele trei teritorii ale federa-

o nouă manevră a lui 
în grea încurcătură în

este

SALISBURY. Agențiile de presă 
nunță că la 19 aprilie, în cadrul 
unei conferințe de presă organiza
te la Salisbury, primul ministru al Fe
derației Rhodesiei și Nyassalandului, 
Roy Welensky, a anunțat dizolvarea 
Partidului 
partide în 
ției.

Aceasta
Welensky. pus 
condițiile în care Federația Rhodesiei și 
Nyassalandului își trăiește ultimele cea
suri. In asemenea situație, Partidul fe
deral unit, cunoscut pentru activi
tatea sa de ferm susținător al interese
lor rasiștilor rhodesieni și colonialiștilor 

MW

Pastorul King îmbrîncit în duba poliției din Birmingham.

nia, agenția U.P.I. relatează că stră
zile și piețele principale ale capita
lei sînt ocupate de forțele armate. 
Detașamente înarmate ale poliției 
au fixat posturi de control la toate 
clădirile guvernamentale, iar patrule 
înarmate parcurg în camioane ar
terele principale ale orașului. Din 
Tel Aviv se anunță că sîmbătă seara 
pe străzile vechiului Ierusalim (Ior
dania) au avut loc schimburi de 
focuri. Autoritățile refuză să dea 
orice amănunte în legătură cu inci
dentele care au avut loc, dar din 
surse oficioase se confirmă că exi
stă morți și răniți. Pe de altă parte, 
ziarele libaneze vorbesc despre ma
nifestații sîngeroase și numeroase 
arestări. A fost declarată starea de 
alarmă în principalele orașe iorda- 
niene.

litica externă a guvernului nepalez 
trebuie să servească intereselor na
ționale ale țării și, în același timp, 
să contribuie la asigurarea bunăvo
inței și colaborării între toate țările, 
precum și la întărirea păcii în în
treaga lume. El a subliniat că guver
nul Nepalului se pronunță cu hotă- 
rîre împotriva oricărui amestec 
străin în treburile interne ale țării.

britanici, și-a pierdut baza pentru a mai 
exista. Prin dizolvarea lui, Welensky ur
mărește'să-și mențină posibilitatea de a 
participa la viața politică în fiecare din 
teritoriile componente ale Federației 
Rhodesiei și Nyassalandului. El inten
ționează să-și creeze în felul acesta a- 
genți care, sub masca de noi partide 
așa-zis independente, să-și continue ve
chea politică.

BONN. Chestiunea succesiunii can
celarului Adenauer a făcut sîmbătă o- 
biectul a numeroase întrevederi între 
membrii cabinetului și liderii partidelor. 
Unii deputați creștini-democrați au 
trimis președintelui grupului parlamen
tar C.D.U.—C.S.U., von Brentano, scri
sori în care protestează împotriva fap
tului că liderii partidului fac propagan
dă pentru un singur candidat la succe
siunea lui Adenauer.

SAN JUAN. Viata patriotului por- 
torican, luptător pentru independenta 
națională. Pedro Albisu Campos, este 
în primejdie: EI s-a aflat timp de a- 
proape 20 de ani în diferite închisori 
din S.U.A. In prezent, Albisu Campos, 
care este în vîrstă de 73 de ani, se 
află internat într-un spital din San 
Juan. Toată partea dreaptă a corpu
lui său este paralizată. Din cauza tor
turilor si-a pierdut araiul.

BUENOS AIRES. învățătorii de la 
școlile elementare din provincia Tucu- 
man (Argentina) au obținut satisface
rea revendicărilor lor economice, în ur
ma unei greve începută în luna martie. 
Autoritățile au fost nevoite să majoreze 
salariile învățătorilor. Greviștii au fost 
sprijiniți de învățătorii de la toate șco
lile, precum și de organizațiile sindicale 
și de masă.

Incidentele rasiale din S. U. A.
Zi de zi, agențiile de presă transmit 

știri despre noi incidente rasiale în 
S.U.A.

De mai multe săptămîni continuă să 
se desfășoare în orașul Greenwood, sta
tul Mississippi, demonstrații ale popu
lației de culoare împotriva refuzului 
autorităților de a permite înregistrarea 
negrilor pe listele electorale. în acest 
oraș, unde locuiesc 34 000 de negri și 
17 000 de albi, pe listele electorale nu 
sînt înscriși decît aproximativ 2 la sută 
din negri, în timp ce procentul albilor 
înregistrați în liste trece de 90 la sută.

în cadrul demonstrațiilor, populația 
cere curmarea acestei situații discrimi
natorii. Dar, deocamdată, li s-a răspuns 
prin persecuții și represiuni polițienești. 
Au fost folosiți în repetate rînduri cîini 
special dresați pentru împrăștierea de
monstranților negri. Pastorul L. D. Tu
cker, unul din însuflețitorii acestor de
monstrații, a fost mușcat de cîinii poli
ției și s-a ales cu hainele sfîșiate, dar 
șeful poliției locale l-a acuzat... că se 
preface. Poliția a operat mai multe a- 
restări printre demonstranți.

în legătură cu teroarea dezlănțuită 
de rasiști la Greenwood, Martin Luther 
King, cunoscut lider al mișcării negrilor
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Ședință festivă la Havana cu 
aniversării victoriei de la Playa Giron

HAVANA 21 (Agerpres). — Festivi
tățile din Cuba cu prilejul celei de-a 
doua aniversări de la victoria repurtată 
la Playa Giron s-au încheiat în seara 
zilei de 19 aprilie cu ședința festivă 
care a avut loc în una din cele mai 
mari săli de teatru din Havana, la care 
au participat 6 000 de persoane. La șe
dință au luat parte membri ai guvernu
lui cuban și ai conducerii Partidului 
unic al revoluției socialiste, în frunte cu 
primul ministru, Fidel Castro, și pre
ședintele republicii, Osvaldo Dorticos, 
reprezentanți ai organizațiilor revoluțio
nare și obștești, ostași ai armatei cu- 
bane, oameni ai muncii din capitală.

La ședința festivă Fidel Castro a sub- 
Iinit uriașa însemnătate a zdrobirii mer
cenarilor imperialismului la Playa Giron. 
El a declarat că dacă lupta încununată

Lucrările conferinței Uniunii 
in ter pariam en tare

LAUSANNE 21 (Agerpres). — La 
ședința din 20 aprilie a conferinței 
Uniunii interparlamentare, care a a- 
vut loc sub președinția vicepre
ședintelui Ștefan Zolkiewski, repre
zentantul R. P. Polone, a fost stabilită 
ordinea de zi a celei de-a 52-a con
ferințe a Uniunii interparlamentare, 
care va avea loc la Belgrad între 
12 și 20 septembrie 1963. După cum

NEW YORK. A eșuat cea de-a cincea 
încercare de a lansa la Cape Canave
ral (statul Florida) o rachetă balistică 
intercontinentală „Titan-II“. După cum 
anunță agențiile de presă americane, 
din cauza unor defecțiuni 
doua treaptă, racheta s-a 
Oceanul Atlantic.

PEKIN. La 21 aprilie
Pekin Ali Sabri, președintele Consi
liului executiv al R.A.U., și persoa
nele care îl însoțesc.

500 persoane arestate

ATENA. AAarșul păcii Marathon-Ate- 
na, care urma să se desfășoare la 21 
aprilie, nu a putut avea loc deoarece 
poliția și jandarmeria au luat măsuri 
extraordinare de-a lungul traseului de 
42 de kilometri dintre Atena și Ma
rathon. Potrivit dafeilor neoficiale ale 
poliției, dintre cei care au dorit să 
participe la marș, au fost arestate 500 
de persoane, dintre care 137 de femei. 
Printre cei arestați se află Peristerakis, 
președintele Asociației grecești a tine
retului pentru dezarmarea nucleară, ac
torul Alexandrakis, compozitorul Theo- 
dorakis. De asemenea, mai mulți parti- 
cipanți sosiți din Anglia au fost ares
tați sîmbătă, cerîndu-li-se să părăsească 
Grecia. Cu toate că marșul a fost îm
piedicat de către poliție și jandarmerie, 
el a avut totuși loc în mod simbolic, 
deputatul Lambrakis (independent) e- 
fectuînd o bună parte din traseu, pînă 
în momentul cînd a fos-f arestat.

pentru egalitate în drepturi, a atras a- 
tenția guvernului federal că. dacă aici 
nu vor fi luate măsuri la timp, „va 
avea loc o noapte și mai sumbră decît 
cea de Ia Oxford“. (Referire la noaptea 
cînd rasiștii au încercat să împiedice cu 
forța înscrierea studentului negru Ja
mes Meredith la Universitatea din Ox
ford, statul Mississippi, provocînd un 
șir de incidente cu agenții federali — 
n.r.). Dar și de data aceasta autoritățile 
au răspuns în felul lor...

în presa americană din ultimele zile 
apar, de asemenea, știri cu titluri de-o 
șchioapă, numeroase comentarii și foto
grafii consacrate incidentelor rasiale din 
statul Alabama, unde organizațiile de 
negri depun eforturi deosebite pentru a 
atinge obiectivul lor de luptă. După cum 
scriu ziarele, manifestanții protestează 
îndeosebi împotriva discriminărilor ra
siale în magazine și restaurante. Șeful 
poliției din acest oraș, E. Connor, în
verșunat partizan al segregației rasiale, 
a făgăduit că va umple toate închisorile 
din Birmingham cu negrii care demon
strează pentru egalitate rasială. Au fost 
arestate peste 200 de persoane, prin
tre care cîntărețul negru orb Hibler.

La 14 aprilie, un grup de aproape 
1 300 de persoane, în frunte cu reveren
dul A. D. King (fratele lui Martin Lut
her King), au pornit într-un marș spre 
închisoarea în care se afla Martin Lut
her King *)  Polițiști pe motociclete le-au 
tăiat calea. Atunci demonstranții s-au 
îndreptat spre un loc viran. Aci agenții 
poliției le-au barat ieșirea și — sub 
pretext că „produc dezordine“ — au 
arestat 30 de manifestanți, între care și 
pe A. D. King. în acest timp, demon
stranții scandau cuvîntul „Libertate !“. 
Și aci poliția a făcut uz de cîini dresați 
pentru a ataca pe demonstranții negri.

* Agenția France Presse a relatat 
la 20 aprilie pastorul a fost eliberat, dar, 
împreună cu alți 100 de negri va compă
rea azi, luni, tn fața unui tribunal, pen
tru participare la demonstrații interzise.

Faptele de mai sus și numeroase 
lele care s-ar mai putea cita arată, 

al
pe

că

de succes împotriva dictaturii lui Ba
tista a schimbat cursul istoriei Cubei, 
victoria de la Playa Giron a salvat re
voluția și nu a permis reacțiunii să în
toarcă înapoi roata istoriei Cubei. 
Castro a subliniat în continuare că im
perialiștii nu au renunțat la planurile 
lor agresive, dar că în prezent ei recurg 
la metode noi. Ei pregătesc acte tero
riste împotriva militanților activi ai re
voluției, organizează diversiuni.

Partea finală a cuvîntării sale a fost con
sacrată noilor succese ale poporului Cu
ban pe calea construcției socialiste. In 
prezent, a declarat Castro, sarcina noas
tră primordială este dezvoltarea econo
mică a țării. Dar în același timp po
porul nostru trebuie să fie oricînd gata 
pentru apărarea patriei.

transmite France Presse, ordinea de 
zi a viitoarei conferințe interparla
mentare cuprinde următoarele cinci 
puncte : 1) „Salvgardarea păcii“ (se 
vor discuta proiectele de rezoluție cu 
privire la mijloacele sporirii eficien
ței O.N.U. în acțiunea sa pentru 
menținerea păcii și securității și 
la crearea de zone denucleari- 
zate și demilitarizate, ca o primă 
etapă pe calea dezarmării generale 
și totale) ; 2) „Problema mondială a 
dezvoltării“ ; 3) „Dreptul spațiului
cosmic“ ; 4) „Discriminarea rasială“ 
și 5) „Adaptarea instituțiilor repre
zentative la realitățile politice, so
ciale și economic© în condițiile ac
tuale din lume“.

In cursul acestei ședințe s-a ho- 
tărît primirea în Uniune a patru noi 
parlamente, reprezentînd Senegalul, 
Sierra Leone, Camerunul și Somalia. 
Uniunea interparlamentară a hotărît, 
de asemenea, crearea unui centru 
internațional de documentare și de 
studii parlamentare, organism care 
va funcționa în cadrul Biroului inter
parlamentar, care își are sediul la 
Geneva.

Chemarea adresată de F.S.M. sindicatelor 
din toate țările cu prilejul Zilei de 1 Mai

PRAGA 21 (Agerpres). — Agenția 
Ceteka a transmis chemarea adresată 
de Federația Sindicală Mondială sindi
catelor din toate țările cu prilejul Zi
lei de 1 Mai — ziua solidarității in
ternaționale a oamenilor muncii.

Datorită vigilenței și spiritului vostru 
combativ, datorită unității crescînde și 
solidarității internaționale, minunatelor 
exemple pe care le-ați demonstrat nu 
o dată în cursul acestui an în zilele în
verșunatelor lupte de masă, se spune 
chemare, 1 Mai 1963 se va sărbători 
condițiile unor succese strălucite 
lupta împotriva forțelor reacțiunii 
războiului, împotriva imperialismului 
colonialismului.

Cu prilejul Zilei de 1 Mai, F.S.M. 
trimite un cald salut curajoșilor oameni 
ai muncii spanioli care luptă pentru 11- 

în 
în 
în 
?i 
Și

de o parte, creșterea continuă a luptei 
negrilor din S.U.A. pentru drep
turile lor ; iar pe de altă parte, înver
șunarea cu care rasiștii americani se 
împotrivesc oricărui progres în dome
niul lichidării discriminărilor rasiale.

...„Ani de-a rîndul — se spunea în
tr-un mesaj special al președintelui 
Kennedy adresat cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de Ia proclamația prin care 
Abraham Lincoln a anunțat eliberarea 
negrilor — progresul în înfăptuirea ega
lității în drepturi a fost foarte lent. Sis
temul segregației l-a îngrădit pe negru 
față de compatriotul său american. I s-a 
refuzat posibilitățile egale și în ce pri
vește învățămîntul, munca. în numeroa
se locuri el n-a putut vota. Timp înde
lungat el a fost supus asupririi și te
rorii. Au fost ani grei de umilinți și 
lipsuri“. Intr-adevăr, așa stau lucrurile. 
In ce privește dreptul de vot, deși un 
amendament al constituției îl mențio
nează și pentru negri, în fapt — așa 
cum scrie chiar revista americană 
„Look“ — „mai există încă zeci de mii 
de americani cu pielea neagră care tră
iesc în regiuni unde acest amendament 
nu este recunoscut nici pînă astăzi“.

O anchetă federală întreprinsă regent 
în districtul Sunflower, statul Missis
sippi, a confirmat cele de mai sus. La 
Ruleville, centrul districtului, din cei 60 
de negri care au încercat să se înregis
treze, doar patru au izbutit s-o facă. 
Din 13 254 negri, care locuiesc pe în
treg teritoriul districtului Sunflower, pe 
listele electorale s-au înregistrat doar 
114. Constituie oare districtul Sunflo
wer vreo excepție ? Realitatea este că 
în statul Mississippi există alte 13 dis
tricte unde pe listele electorale n-a fost 
înregistrat nici măcar un singur negru !

Discriminarea nu se oprește însă la 
„dreptul de vot“. „Dacă ești negru — 
subliniază ziaristul negru Ernest Dun- 
ban — ai de trei ori mai multe șanse 
să rămîi fără lucru decît dacă ai fi alb", 
în această privință, este caracteristică 
formula „The last to be hired, the first 
to be fired" (adică negrii sînt ultimii 
angajați și primii concediați). Iată și re
zultatul practic al aplicării acestei de
vize, arătat de ziarul „New York Ti
mes" : în rîndul populației de culoare 
din S.U.A., procentul șomerilor a fost

In drum spre Londra, partici
pant la marșul antiatomic pornit 
de la Aldermaston, au luat cu 
asalt pădurea Reading unde se 
presupune că ar fi un centru se
cret de adăpostire a autorităților 
în eventualitatea unui război 
nuclear. (Fotografia de sus).

bertate și progres social. F.S.M. salută 
și felicită pe oamenii muncii din țările 
socialiste care continuă să construiască 
cu succes socialismul.

Sărbătorind victoriile noastre, noi nu 
uităm — se spune în chemarea F.S.M. 
— că dușmanul nostru de clasă ridică 
încă numeroase obstacole serioase în 
calea păcii și progresului social. For
țele colonialismului își continuă acțiu
nile lor criminale în Vietnamul de sud 
și Angola. Monopolurile, în înțelegere 
cu guvernele docile lor, atît în cadrul 
comunității economice europene cît și 
în afara ei, încearcă, în avantajul lor, 
să înghețe salariile, să lichideze sau să 
știrbească drepturile sindicale, să îm
piedice reducerea duratei săptămînii de 
lucru, să ațîțe pe oamenii muncii din 
diferite țări unii împotriva altora.

în ianuarie 1963 de 12,7 la sută în timp 
ce pentru restul populației el • era de 
5,9 la sută.

Se știe că Curtea Supremă a S.U.A. 
a luat o hotărîre cu privire la încetarea 
discriminării rasiale în școlile americane 
încă din 1954. Care este astăzi situația 
în școlile din sudul S.U.A. ? „Bariere 
rasiale în școli”, este titlul unui grafio 
publicat de revista vest-germană „Der 
Spiegel“. Din el rezultă că în sta
tele Mississippi, Alabama, Carolina 
de Sud, procentul integrării rasiale 
este egal cu zero. în Georgia el este 
de 0,01, în Carolina de Sud — 0,06, în 
Louisiana — 0,07, în Arkansas — 0,2, 
în Virginia — 0,6, în Tennessee — 0,7, 
în Florida — 0,9, în Texas — 1,3 etc. 
Este cunoscută vîlva și indignarea pe 
care a produs-o în întreaga lume „Ca
zul Meredith“, singurul din cei 915 000 
de locuitori .negri ai statului Mississippi 
care a izbutit să intre la Universitatea 
din Oxford în cei. 165 de ani de la în
ființarea ei. Se știe că pentru aceasta a 
fost nevoie de intervenția a peste 25 000 
de soldați din armata S.U.A., că în 
cursul ciocnirilor au fost ucise două 
persoane, iar alte 75 au fost rănite ; 
pînă la urmă Meredith a fost pus în si
tuația de a nu mai putea urma cursu
rile.

Mișcarea pentru dobîndirea unei depli
ne egalități în drepturi pentru populația 
de culoare se caracterizează în ultimii 
ani printr-o înaltă organizare și hotărîre 
fermă. Boicotul autobuzelor din Bir
mingham, statul Alabama, acțiunile de 
grevă a șederii în localurile care refuză 
deservirea negrilor, „călătoriile liber
tății“ — iată numai cîteva din formele 
de luptă ale populației de culoare, la 
care participă de asemenea și un nu
măr tot mai mare de albi cu vederi pro
gresiste.

Iată cum stau lucrurile cu situația 
negrilor din S.U.A. la 100 de ani de 
la proclamația lui Abraham Lincoln. Ja
mes Meredith a scris într-un articol pu
blicat de săptămînalul „Jeune Afrique“: 
„M-am născut în statul Mississippi și 
știu în ce condiții trăiește negrul aici. 
...Nu mă pot împiedica să-mi pun în
trebarea : cum putem să pretindem noi 
rolul de apărători ai libertății în lume, 
dacă în propria noastră țară această li
bertate este în permanență călcată în 
picioare

L. SORESCU
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100 000 de mineri au blocat cent rul orașului Tokio pentru a protesta 
împotriva intenției patronilor de a închide numeroase mine.

Junta militară din Guatemala a ordonat numeroase arestări de pa- 
trioți. In fotografie : un grup de arestați în drum spre închisoarea 
din Guatemala City.

Griviței 80), V.
(cal. Moșilor 127), 
ștefan cel Mare

I. C.
16), 1 Mai (bd. 1

la cinematografele Elena
Bucureștii-Noi).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (bd. Magheru 12-14). A fost prie
tenul meu : Republica (bd. Magheru 2). 
Drumul spre chei : rulează la cinemato
grafele Magheru (bd. Magheru 29), 
Lumina (bd, 6 Martie 12), Libertății (str. 
11 Iunie 75). Van Gogh : V. Alecsandrl 
(str. Grigorescu 24). Cumpără-ți un ba
lon — cinemascop : București (bd. 6 Mar
tie 6), Gh. Doja (cal. ", ' **;.
Roaită (bd. 1 Mal 57), Alex. Sahia (cal. 
Văcărești 21), Miorița 
ștefan cel Mare (șos. ___ ____
colț cu str, Lizeanu), G. C'oșbuc (piața 
G. Coșbuc 1). Violență în piață : ' 
Frimu (bd. 6 Martie 
Mai 322), Flacăra (cal. Dudeștl 22). Chiria
șul : rulează ' „ ' ’ ~
Pavel (bd. 6 Martie 14), înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștii-Noi). Rîul șl 
moartea : Victoria (bd. 6 Martie 7), Alex. 
Popov (cal. Griviței 137). Festivalul Cha
plin : Central (bd. 6 Martie 2), Munca 
(șos. Mihai Bravu 221). Rebelul : 13 Sep
tembrie (str. Doamnei 9). Program do 
filme documentare : Timpuri Noi (bd. 6 
Martie 18). Lizzie Mac Kay : Maxim 
Gorki (str. 13 Decembrie 5-7). Șapte 
dădace: Cultural (piața Ilie Pintilie 2). 
Apartamentul — cinemascop : 8 Martie 
(str. Buzești 9-11), Drumul Serii (str. 
Drumul Serii 30). Cartouche — cinema
scop : Grivița (Calea Griviței — podul 
Basarab). Balada husarilor rulează la 
cinematograful C-tin David (șos. Crîn- 
gași 42). Turneul veseliei : Unirea (bd. 1 
Mai 143), Arta (calea Călărași 153), Mo
șilor (calea Moșilor 221), Aurei Vlaicu 
(șos. Cotroceni 9). Lanterna cu amintiri : 
rulează la cinematografele T. Vladimi- 
rescu (cal. Dudești 97), Volga (șos. Ilie 
Pintilie 61). Povestea unei nopți stranii : 
Popular (str. Mătăsari 31). Pescărușul 
negru : 23 August (bd. Dimitrov 118), 
Olga Banele (cal. 13 Septembrie 196). 
Vaca: “ă la mare — cinemascop 16 Fe
bruarie (bd. 30 Decembrie 89), M. Emi-

După catastrofa submarinului 
atomic american „Thresher“. Ră
mășițele submarinului, aduse la 
suprafață de valuri, sînt cerce
tate cu atenție de anchetatori.

nescu (str. M. Eminescu 127). Maria Can
delaria : rulează la cinematograful Ilie 
Pintilie (șos. Colentina 84). Bunica Sa
bella : Floreasca (str. I. S. Bach 2). 
Prietenie interzisă : Luceafărul (cal. Ra- 
hovei 118). O viață : rulează la cinemato
graful G. Bacovia (șos. Giurgiului 3). 
Lupeni 29 — cinemascop (ambele serii) : 
30 Decembrie (cal. Ferentari 86). Poves
tea anilor înflăcărați — cinemascop : 
B. Delavrancea (bd. Libertății 70-72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii : 19,15 — Pentru tineretul 
școlar : „Povestea elementului galvanic“ 
— transmisie de la Muzeul tehnic-Bucu- 
rești. 19,45 — Omagiu lui Lenin. 20,1)0 — 
Cineaștii povestesc despre Lenin, 30,50 — 
Chimia și fizica în lumea țesăturilor — 
reportaj filmat. 21,00 — Muzică distrac
tivă. 21,35 — Telesport. In încheiere ;
Buletin de știri.

CUM E VREMEA
In cursul zilei de Ieri vremea a fost 

frumoasă și călduroasă, cu cer schimbă
tor. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit 
din est și sud-est. Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra valori cuprinse în
tre 24 grade la Gurahonț și 12 grade la 
Sulina și Mangalia.

In București vremea a fost fr -moasă 
și călduroasă, cu cer variabil, î. l mult 
senin în prima parte a zilei. Vintul a 
suflat slab din est. Temperatura maximă 
a aerului a fost de 21 grade.

Pentru zilele de 23, 24 și 25 aprilie. 
Vremea în general călduroasă, cu cer 
schimbător, in vestul țării va ploua lo
cal. Vint slab, pînă la potrivit, tempera
tura staționară. Minimele vor fi cuprin
se între 4 șl 14 grade, iar maximele în
tre 13 și 23 grade.

In București : vremea în general căl
duroasă, cu cer schimbător. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura staționară.


