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PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Colectivele întreprinderilor carboni- 

; fere din cadrul trustului minier „Mun- 
. tenia“ obțin noi realizări în întrecere, 
în primele două decade ale lunii a- 
prilie, minerii au extras peste plan a- 
proape 4 000 tone lignit de calitate 
superioară. De la începutul anului, ei 
au extras peste plan 21 500 tone căr
bune și 15 700 tone sare și au realizat, 
prin reducerea prețului de cost, econo
mii suplimentare în valoare de 
1 138 000 lei.

Datorită organizării temeinice a 
muncii, mecanizării lucrărilor de în
cărcare și transport din subteran, ex
tinderii unor metode avansate de lu
cru, cum sînt armarea metalică și cu 
prefabricate din beton, la exploatarea 
carboniferă Filipeștii de Pădure pro
ductivitatea muncii a crescut cu 7 la 
sută față de plan, iar la mina Ceptura 
— cu 4,6 la sută.

Ca urmare a extinderii 
mecanizării

Pînă acum, colectivul Uzinei meta
lurgice din Bacău a produs peste 
prevederile planului 10 tone de ar
mături industriale din fontă. Realizări 
importante în cinstea zilei de 1 Mai 
a obfinut și colectivul Uzinei „Mun
citorul Liber“ din Bacău. în urma ex
tinderii mecanizării în unele secfii 
ale uzinei și a înfăptuirii unor mă
suri fehnico-organizatorice, producti
vitatea muncii a crescut cu 11 la sută 
fajă de plan, iar economiile reali
zate peste prevederi se ridică la 
300 000 lei.

Obiectiv principal — 
creșterea productivității 

muncii
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — în ca

drul întrecerii socialiste, cazangiu de 
la Atelierele de reparat material ru
lant NicoJina'.Iașl obțin succese în
semnate în creștereă productivității 
muncii. La construcția rezervoarelor 
metalice, de pildă, se lucrează numai 
cu aparatul de sudură automată sub 
strat de flux. Totodată, comunistul 
Aurel Roșu, care lucrează cu acest a- 
parat, ajutat și de alți muncitori, a 
confecționat un dispozitiv (sanie) cu 
greutăți. Cu ajutorul lui el reușește să 

■ sudeze și tabla mai subțire de 6 mm.
Tot pentru creșterea productivității 
muncii se execută acum trasarea pe
reților exteriori la cazanele cu repa
rații capitale prin șabloane și nu prin 
folosirea drept model a pieselor u- 
zate.

La semănatul porumbului
RITM SUSȚINUT, NIVEL AGROTEHNIC ÎNALT

Peste 200 000 ha în G.A.C. 
din regiunea București

Pe ogoarele regiunii București 
continuă să se lucreze intens la se
mănatul porumbului. G.A.C. din în
treaga regiune au însămînțat cu 
porumb pînă la 21 aprilie 204 740 
hectare, reprezentînd 54 la sută din 
plan. Pînă la aceeași dată s-au exe
cutat însămînțări cu diferite mituri 
pe 406 000 hectare, realizîndu-se a- 
proape 60 la sută din planul lucră
rilor de primăvară. ■ (Agerpres)

In regiunea Banat

Rezultate diferite 

de la raion la raion

TIMIȘOARA (red. ziarului Dra
pelul Roșu“). — Folosind timpul 
prielnic din ultimele zile, colectiviș
tii și lucrătorii din gospodăriile a- 
gricole de stat și stațiunile de ma
șini și tractoare din regiunea Banat 
lucrează cu forțe sporite la semăna
tul porumbului. Pînă la 21 aprilie, 
în regiune au fost însămînțate cu 
porumb 72 832 hectare.

în raionul Sînnicolau Mare s-au 
însămînțat pînă simbătă seara a- 
proape 12 000 hectare de porumb, 
adică 41 la sută din suprafața pla
nificată. Suprafețe mari au fost în; 
sămînțate și in raioanele Arad și 
Timișoara.

Trebuie spus însă că în unele ra
ioane din regiunea Banat semănatul 
porumbului se desfășoară în ritm 
nesatisfăcător. în raionul Deta, de 
pildă, au fost însămînțate pînă la 21 
aprilie doar 3 338 hectare cu po
rumb, adică 13 la sută din supra
fața planificată. Deși în a doua ju
mătate a săptăminii trecute tempe
ratura în sol a fost cuprinsă între 
10-12 grade, iar timpul s-a menținut 
frumos, totuși, pînă la 21 aprilie 
gospodăriile colective din Tormac, 
Fizeș, Ferendia și Tirol din acest 
raion nu începuseră încă această 
lucrare.

In două decade — 6400 tone ofel 
peste plan

Siderurgiștii de la o- 
țelăriile Martin și e- 
lectrice obțin noi suc
cese în cinstea 
de 1 Mai. în 
două decade 
ceastă lună, 
dat 6 400 tone 
peste prevederile pla
nului. Topitorii de la 
Reșița dezvoltă cu 
succes experiența do- 
bîndită luna

zilei 
primele 
din a- 
ei au 
de oțel

în folosirea mai bună 
a capacității de pro
ducție a agregatelor. 
Brigăzile care lucrea
ză la cuptoarele nr. 
2 și 5, de pildă, au 
obținut în plus, prin 
aplicarea unei noi re
țete de dozare a în
cărcăturii pe șarjă și 
îmbunătățirea regimu
lui termic, mari can
tități de oțel.

Succese însemnate 
în întrecerea pentru 
sporirea producției de 
metal au obținut și o- 
țelarii uzinei „Oțelul 
Roșu" din Banat. Pînă 
la data de 20 ale lu
nii curente, ei au dat 
peste plan întreaga 
cantitate de oțel pre
văzută în angajamen
tul luat în cinstea zi
lei de 1 Mai,trecută

Constantin Liculescu, montator. Aurel Coleașe, cazangiu, și Ion Șer- 
bănescu, strungar, sînt1 trei dintre evidențiații în producție din sectorul 
utilaj chimic și petrolier al uzinei Grivița Roșie din Capitală. Secto
rul din care fac ei parte a reușit ca în cinstea zilei de 1 Mai să reali
zeze de la începutul anului și pînă acum 40Q 000 lei economii față de 
prețul de cost. (Foto : R. Costin)

Măsuri concrete, operative
Zilele trecute, --------- altele. La Bogza,

cînd în raionul < t . > . ■ - tov. Nereuță a
Rm. Sărat trebuia Consiliul agricol raional Rrn. Sărat cercetat împreună 

-- -- J— ■ cu președintele și
în campania de insămînțări brigadierii starea 

griului de toamnă 
— și a indicat ce lu

crări să se exe
cute. A revenit apoi, peste cî- 
teva zile, pentru a vedea efectul 
lucrărilor. Totodată, aici începînd 
semănatul mai tîrziu, vicepreședin
tele consiliului a stabilit împreună 
cu conducerea gospodăriei măsuri 
concrete pentru grăbirea ritmului 
însămînțărilor. Mergînd în diminea
ța zilei de 18 aprilie la G.A.C. Obi
diți, a verificat împreună cu ingi
nera gospodăriei felul cum au fost

N. ENUȚA

„să se dea bătaie“ 
pentru termina; 
rea semănatului 
unor culturi din 
prima epocă și să 
se pornească cu toate forțele la se
mănatul porumbului, am stat de 
vorbă cu membri ai consiliului a- 
gricol raional, i-am însoțit pe te; 
ren spre a vedea ce probleme îi 
preocupă, ce soluții găsesc pentru 
rezolvarea lor.

Spre deosebire de alți ani, cînd 
era fruntaș în campaniile agricole, 
în primăvara aceasta raionul R_m. 
Sărat rămăsese în urmă la însămîn
țări față de alte raioane din regiu
nea Ploiești. Vremea neprielnică, 
excesul de umiditate din sol au în
greunat desfășurarea lucrărilor. în 
aceste condiții era absolut necesar 
să se ia o serie de măsuri organi
zatorice. mai deosebite.

Cum a procedat consiliul agricol 
raional ? Comitetul executiv a in
dicat membrilor consiliului care lu
crează direct în gospodăriile colec
tive să organizeze semănatul pe 
porțiuni de tarlale, să schimbe la 
nevoie destinația stabilită dinainte 
a unor tarlale pentru a nu fcitîrzia 
semănatul culturilor din prima epo
că. întrucît în unele gospodării cu 
terenuri mai joase nu se putea lu
cra, o parte din tractoare au fost 
dirijate temporar la gospodăriile 
unde puteau fi folosite. La G.A.C. 
Sihlea, de exemplu, au fost aduse 5 
tractoare de la G.A.C. Bogza. Cînd 
s-a zvîntat terenul și la Bogza, con
siliul agricol raional a indicat să 
fie trimise imediat înapoi pentru a 
executa semănatul.

Bizuindu-se pe faptul că în cele 
mai multe gospodării președinții și 
inginerii agronomi sînt oameni cu o 
bogată experiență, membrii comite
tului executiv se ocupă mai ales de 
îndrumarea acelor gospodării care 
au nevoie mai mare de ajutor. Tov. 
O. Nereuță și I. Popescu, vicepreșe
dinți ai consiliului, au mers de cî- 
teva ori la G.A.C. Bogza, Obidiți și
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A început navigația pe lacul 

de acumulare de la Bicaz

BICAZ (coresp. „Scînteii“). în ziua 
de 21 aprilie s-a deschis oficial naviga
ția pe lacul de acumulare de la Bicaz. 
Primele vase de pasageri — „Reșița“ și 
„Tușnad" complet renovate — au ple
cat în obișnuitele lor curse pînă la Poia
na Teiului. Totodată a început și na
vigația vaselor pentru transportul de 
mărfuri și materiale.

Policlinică dată în folosință

BAIA SPRIE (coresp. „Scînteii“). — 
La Baia Sprie s-a dat în folosință o 
nouă policlinică, cuprinzînd două secții 
— de adulți și copii. Dotată cu utilaj 
și aparatură modernă, policlinica • are 
servicii de consultații specializate pen
tru boli interne, chirurgie, radiologie, 
O.R.L., oftalmologie, laborator și fizio
terapie.

Premiera noului film romînesc
„A fost prietenul meu"

La cinematograful „Republica" din 
Capitală a avut loc luni seara premiera 
noului film romînesc „A fost prietenul 
meu", realizat de Studioul cinematogra
fic „București", în regia, lui Andrei. 
Blaier după scenariul lui Dumitru Ca- 
rabăț și Mircea Mohor.

„A fost prietenul meu" este un oma
giu închinat luptătorilor comuniști din 
ilegalitate, care în zilele de după eli
berare au devenit pionierii construcției 
socialiste. In rolurile principale apar 
Nicolae Sireteanu, Ștefan Ciubotărașu, 
Flavia Buref, Victor Rebengiuc, Ștefan 
Mihăilescu-Brăila, Mariela Petrescu, Sil
viu Stănculescu și alții. Imaginea apar
ține lui Alexandru Intorsureanu. Reali
zatorii filmülui au fost prezentați pu
blicului de iov. Marin Pîrîianu, director 
al studioului „București". (Agerpres)

Expoziție de fotografii
artistice

Ieri, în sala de festivități a Comite
tului geologic, din Calea Griviței nr. 64, 
s-a deschis a doua expoziție anuală de 
fotografii artistice, la care participă 
lucrători științifici de la Comitetul geo
logic, Întreprinderea de prospecțiuni fi 
laboratoare și Institutul de geologie- 
geografie.

Cele 100 de exponate redau aspecte 
din munca geologilor cercetători, cu
riozități ale naturii, fenomene unice de 
eroziuni ale solului, de transformări ale 
reliefului muntos. Se remarcă peisajele 
din Munții Retezat, Făgăraș, cele do
brogene și din alte localități in care 
geologii și geografii își desfășoară acti
vitatea.

ÎN EDITURA PENTRU 
LITERATURĂ UNIVERSALĂ 

a apărut :

Povestiri despre Lenin
Cartea'cuprinde următoarele po

vestiri : „Caietul albastru“ de E. Ka- 
zakievici, care ni-l prezintă pe Ilici 
la Razliv după evenimentele din iu
lie 1917 ; „Există un asemenea 
partid I“ de E. Drapkina, o evocare 
a activității lui Lenin în perioada 
1903—1917 ; „Lenin stă de vorbă cu 
America" de S. Dangulov, în care 
se evocă prestigiul de care se bucu
ra genialul conducător al proletaria
tului mondial în rîndurile personali
tăților progresiste din această țară.

Folosesc din plin 
timpul bun de lucru
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 

La gospodăria colectivă „Al II-lea 
Congres al P.M.R.“ din Sîntana, ra
ionul Criș, mecanizatorii și colecti
viștii au folosit din plin timpul bun 
de lucru, realizînd zilnic la semăna- , 
tul porumbului circa 150 de hectare, 
în cursul zilei de 20 aprilie, ei au 
terminat semănatul porumbului. 
Semănate la vreme, culturile din: 
prima epocă au răsărit. Brigăzile 
de colectiviști au și executat prima 
prașilă pe 100 de hectare din cele 
200 ha cultivate cu sfeclă de zahăr.

La gospodăria de stat Tîrgșo- 
rul Vechi, regiunea Ploiești, se
mănatul porumbului este în toi. 
Pînă acum s-a semănat mai bine 
de un sfert din suprafața plani
ficată.Continuare în pag. III-a)

J aniversare a nașierii
to* //to Leala

Adunarea solemnă din București

■HHiBIII

Aspect de la adunarea solemnă de la Teatrul C.C.S, (Foto : M. Andreescu)

||

Luni după-amiază, în sala Teatru
lui C.C.S. din Capitală, a avut loc 
adunarea solemnă organizată de Co
mitetul Orășenesc București al 
P.M.R. cu prilejul celei de-a 93-a 
aniversări a nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin.

Scena era dominată de chipul lui 
Lenin, aflat pe fondul unui steag 
purpuriu, alături de chemarea „Tră
iască marxism-leninismul 1“.

în prezidiul adunării au luat Ioc 
tovarășii Gheorghe Apostol, Leonte 
Răutu, Isac Martin, președintele 
C.C.S., Florian Dănălache, prim-se- 
cretar al Comitetului Orășenesc 
București al P.M.R., acad. Athanase 
Joja, Virgil Trofin, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M., membri ai C.C. al 
P.M.R., I. K. Jegalin, ambasadorul

Cadre calificate la nivelul cerințelor 
șantierelor de construcții

Sub ochii noștri, vechiul port du
nărean — Galați — își schimbă 
înfățișarea. în oraș s-au deschis nu
meroase șantiere pentru construi
rea de noi unități industriale, blo
curi de locuințe, școli și alte edi
ficii social-culturale. în acest an, 
constructorii întreprinderii noastre 
au de dat în folosință, numai în 
cartierul Țiglina, peste 2 000 de a- 
partamente, un cinematograf cu 800 
de locuri și alte construcții social- 
culturale. Volumul construcțiilor 
din oraș e în continuă creștere.

Pentru a-și îndeplini sarcinile ce 
Ie revin, constructorii extind tot 
mai mult metodele industriale de 
execuție ; pe șantiere se introduc 
noi mijloace mecanizate. Anul tre
cut, procentul folosirii panourilor 
mari în construcția de locuințe a 
fost de 80 la sută, iar peste 50 la 
sută din săpături s-au executat 
mecanizat. Mult s-a extins utiliza
rea materialelor noi, precum și 
procedeelor de execuție a blocurilor 
cu structura de rezistență „fagure“ 
în cofraje din panouri tego și cu 
cofraje glisante.

Realizarea în bune condiții a vo
lumului de lucrări prevăzut, ri
dicarea continuă a productivității 
muncii pe șantiere necesită o grijă 
deosebită pentru creșterea cadrelor 
calificate. Mînuirea utilajelor și in
stalațiilor, folosirea materialelor noi 
care se introduc cer cunoștințe 
profesionale temeinice, spirit gospo
dăresc și multă pricepere. Toate a- 
cestea pot fi însușite la școala prac
tică a șantierului, la cursurile de 
calificare și ridicare a calificării.

Ce am întreprins în mod con
cret ? Pe șantiere s-a trecut la 
organizarea mai multor cursuri de 
ridicare a calificării pentru beto
niști, dulgheri, fierari-betoniști. Ci- 
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Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, 
Jean Livescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, P. Constantinescu- 
Iași, vicepreședinte al Consiliului 
general A.R.L.U.S., Eugen Popa, vi
cepreședinte al Consiliului artelor 
plastice, Elena Nae, muncitoare 
fruntașă la Fabrica de confecții și 
tricotaje „București“, 
Aluaș, mecanic fruntaș 
„Vulcan".

Au luat parte membri 
P.M.R., ai Consiliului de 
guvernului, conducători ai organiza
țiilor obștești și ai instituțiilor cen
trale, activiști de partid, vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, reprezentanți ai oame
nilor muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene, oameni de 

Alexandru 
la Uzinele

ai C.C. al 
Stat și ai

ciul de lecții a cuprins problemele 
esențiale legate de lucrările ce se 
execută pe șantiere. Au fost școla
rizați, prin aceste cursuri, 250 de 
muncitori. Mulți constructori, pe 
baza rezultatelor obținute, au fost 
propuși la categorii superioare de 
salarizare și li s-a încredințat 
executarea de lucrări de mai mare 
răspundere și calificare.

în ce privește muncitorii cu un 
nivel de calificare mai înalt — in
stalatori, zugravi, vopsitori — am 
ajuns la concluzia că rezultate 
bune dă forma de ridicare a califi
cării prin conferințe tehnice, ținu
te diferențiat pentru fiecare mese
rie. Unele conferințe, intitulate „Ce 
e nou în sectorul instalații sanita
re“, „Executarea clădirilor de lo
cuit din panouri mari“, „Probleme 
de automatizare în construcții“, au 
atras în mod deosebit atenția prin 
forma interesantă de prezentare a 
cunoștințelor teoretice, strîns lega
te de experiența 
șantiere. O problemă esențială tra
tată în conferințe a fost calitatea 
lucrărilor.

în atenția noastră a stat și pro
blema specializării maiștrilor. 
Conducerea întreprinderii a organi
zat anul trecut cursuri de perfecțio
nare pentru maiștri. în cadrul lor _ w_
s-a predat un ciclu de 15 lecții de ridicare a nivelului profesional, 
la care au participat toți maiștrii- Pe baza experienței de pînă acum, 
de pe șantiere. în lecțiile pre
date s-au tratat amănunțit me
todele de organizare a producției 
pe șantiere, strîns legate de intro
ducerea pe scară largă a mecaniză
rii lucrărilor, a metodelor indus
triale de construcție. La sfîrșit a 
avut loc un examen practic.

Noi folosim și alte forme de ri
dicare a calificării constructorilor. 
Bune rezultate dau schimburile de 
experiență, consultațiile pe tema 
„Ce e nou în meseria mea“, con
cursurile „Cine știe meserie, cîști- 
gă” ; de asemenea, pe șantiere se 
organizează periodic recenzii asu
pra cărților tehnice de specialitate. 
Această formă de ridicare a califi
cării, inițiată de biblioteca tehnică 
cu ajutorul specialiștilor, ca și 
celelalte acțiuni au stîrnit un in
teres viu în rîndurile constructori
lor.

în acest an, pe șantierele între
prinderii noastre se va extinde 
larg metoda de construcție cu aju
torul cofrajelor-glisante și alte me
tode moderne de execuție ; vor in-

iractică de pe

Eficacitatea «nor procedee tehnologice avansate
TÎRNĂVENI (coresp. 

„Scînteii”). — La fabrica 
de geamuri din Tîmăveni 
au fost puse în funcțiune 
în acest an mai multe in
stalații noi, s-au aplicat 
noi procedee tehnologice 
avansate și numeroase mă
suri incluse în planul 
M.T.O. Confecționarea 
unei mese de turnare pen
tru geam armat, alimenta-

rea semiautomată a cup
torului de geam tras, apli
carea unei tehnologii îm
bunătățite la fabricarea 
geamului turnat, reduce
rea timpului de reparații 
cu 12 zile la cuptorul de 
geam tras au dus la ridi
carea productivității mun
cii, la scăderea prețului 
de cost și la îmbunătăți-

știință și cultură, generali și ofițeri 
superiori.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Florian Dănălache.

Despre cea de-a 93-a aniversare a 
nașterii lui Vladimir Ilici Lenin a 
vorbit tov. acad. Athanase Joja, 
membru al C.C. al P.M.R.

Expunerea a fost subliniată cu vii 
și îndelungi aplauze. Ea a fost 
transmisă de posturile noastre de 
radio.

în încheierea adunării a avut loc 
un concert festiv.

(Agerpres)

tra în funcțiune noi ateliere de a- 
samblare a instalațiilor de apă, ca
nal și termice, atelierul de montare 
a geamurilor și vopsire a tîmplă- 
riei de lemn, precum și stațiile 
centralizate pe întreprindere pen
tru fabricarea betonului și morta
rului ; materialele din mase plas
tice vor fi folosite în și mai mare 
măsură. Pentru ca introducerea și 
extinderea noilor metode și mate
riale de construcții, a instalațiilor 
moderne să-și dovedească pe de
plin eficacitatea, ne ocupăm în con
tinuare de asigurarea șantierelor cu 
cadre calificate.

în acest scop, au fost deschise noi 
cursuri de ridicare a calificării 
pentru meseriile de betoniști, fie- 
rari-betoniști, dulgheri, zugravi, ins
talatori mecanici. Cursurile sînt 
organizate în mod diferențiat, pe 
meserii; un curs cuprinde în jurul 
a 30 de muncitori. Programul de 
desfășurare a fost eșalonat pe șase 
luni, iar după terminarea cursurilor 
sînt programate examene practice 
pe șantier. în mod deosebit, urmă
rim ca muncitorii să-și însușească 
metodele moderne, tot ce apare nou 
în tehnica construcțiilor pentru ca 
să lucreze mai spornic, să dea lu
crări la un înalt nivel calitativ.

Dar aceasta nu este_ singura cale

J- piua amili,
am căutat să folosim și alte for
me atractive de creștere a califi
cării în care să fie cuprinși cons
tructori din cele mai diverse spe
cialități. în lunile februarie—mar
tie, numeroși muncitori și cadre 
tehnice au studiat individual, pe 
baza unei tematici stabilite de ca
binetul tehnic. Din tematică n-au 
lipsit subiecte specifice lucrărilor 
noastre cum sînt „Lucrări în tere
nuri rnacroporice“. „Metoda cicli
că în construcția de locuințe” 
(lanț), „Reducerea prețului de cost 
la lucrările din Țiglina I“ etc. Ma
terialul documentar a fost adus 
din vreme la biblioteca tehnică.

Merită amintită și o altă acțiune 
interesantă întreprinsă pe linia ri
dicării calificării. Este vorba de 
simpozionul organizat luna trecută

STERE SCORȚEANU 
inginer-șef 

întreprinderea de construcții 
orășenești-Galați 

(Continuare în pag. Il-a)

rea calității produselor. 
Colectivul acestei fabrici 
a dat piuă în prezent 
54 000 mp geam tras, 
439 000 bucăți sticle și 
borcane de conserve, 331 
mp oglinzi cristal și alte ’ 
produse peste plan, realî- 
zînd totodată economii 
suplimentare la prețul de 
cost în valoare de aproa
pe 570 000 lei.
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93 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin

Adunarea solemnă din Capitală
Cuvîntarea Athanase Joja

Tovarăși,
Poporul romîn sărbătorește astăzi, 

împreună cu întreaga omenire 
progresistă, împlinirea a 93 de ani 
de la nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin, titan al gîndirii și acțiunii 
revoluționare, învățătorul și ■condu
cătorul, genial al proletariatului in
ternațional, al oamenilor muncii din 
toate țările. Continuator credincios 
al operei lui Marx și Engels, a spus 
vorbitorul, Lenin a dezvoltat și a- 
plicat în mod creator marxismul in 
condițiile epocii imperialismului și 
ale trecerii omenirii de la capita
lism la socialism.

Practica reprezintă piatra de în
cercare, criteriul suprem al teoriei, 
iar practica socială —întreaga dez
voltare a umanității — reflectă vi
talitatea ideilor leniniste. Istoria 
omenirii a cunoscut numeroase teo
rii dar nici una dintre ele nu a 
exercitat o asemenea înrîurire asu
pra conștiinței maselor, asupra des
tinelor popoarelor ca leninismul, 
întreaga evoluție a omenirii în ulti
mele decenii s-a desfășurat în spi
ritul previziunilor lui Lenin.

Caracterizîndu-1 pe Lenin drept 
cel mai mare om de stat, renumi
tul scriitor Bernard Shaw scria : 
„...Lenin a găsit metoda pentru evi
tarea pieirii civilizației. Dacă ex
periența lui va reuși, dacă alte țări 
vor urma exemplul lui și învățătu
ra lui, dacă această gigantică ex
periență comunistă se va răspîndi 
în întreaga lume, istoria va intra 
într-o eră nouă...“.

într-adevăr, pe calea leninismu
lui omenirea a intrat într-o eră 
nouă. Lenin este profund contem
poran prin tot ce deschide popoa
relor calea spre progres social și o 
pace trainică, spre viitorul lor co
munist.

Sub steagul leninismului partide
le comuniste desfășoară o neobosi
tă luptă ideologică a cărei trăsătură 
caracteristică este spiritul partinic 
militant, intransigența revoluționa
ră. Aceasta este o luptă pentru cu
noașterea și folosirea legilor și for
țelor motrice ale dezvoltării socia
le, pentru cercetarea științifică a 
realității, pentru interpretarea filo
zofică-’ a marilor descoperiri ale 
științelor. Demascînd sofismele și 

1 diversiunile ideologice ale propa
gandei imperialiste, respingînd ori
ce tendință de „coexistență ideolo
gică“, comuniștii ajută masele mun
citoare, pe oamenii de cultură din lu
mea capitalistă să-și însușească trep
tat adevărul marxism-leninismului, 
să-l aplice în activitatea lor. Savanți 
renumiți s-au apropiat de pozițiile 
materialismului dialectic. Chiar și 
unii oameni de știință care mu îm
părtășesc în totul ideile marxism- 
leninismului constată că cine face 
abstracție de teoria lui Marx, En
gels, Lenin se lipsește de cel mai 
eficace mijloc de înțelegere a reali
tății contemporane.
' Neliniștea stîrnită în cercurile ca
pitaliste din Occident de creșterea • 
influenței socialismului în lume 
a dus la apariția a zeci de „fun
dații” și „asociații științifice” 
specializate în „combaterea“ mar
xism-leninismului. Dar, așa _ cum 
scria Lenin, după fiecare „nimicire“ 
a marxismului de către dușmanii 
lui, acesta devine și mai puternic, 
mai călit, mai viabil. Nici un fel de 
carantine ideologice nu pot stăvili 
forța de atracție a ideilor leninis
te ; încercările reacțiunii imperia
liste de a ridica tin baraj în calea 
influenței acestora se dovedesc za
darnice. Sînt concludente în această 
privință lamentările ce se aud tot 
mai dés în țările capitaliste cu pri
vire la criza ideilor „lumii libere“. 
„Numai cu tunuri, dolari și mitra
liere nu vom putea lupta împotriva 
unui adversar care are toate acestea 
și înaintează pentru că e înarmat 
și cu o altă armă suprapuțernică 
— ideologia“ — se arată într-un 
apel al organizației „Reînarmarea 
morală“, finanțată de trusturile din 
S.U.A.

Forța atotbiruitoare a leni
nismului izvorăște din faptul că 
este o învățătură profund științifi
că, născută în focul luptei, reflec- 
tînd adevărul vieții, cerințele legilor 
obiective ale progresului social, este 

■învățătura revoluționară a proleta
riatului, cea mai revoluționară cla
să a societății.

în continuare, vorbitorul a spus : 
întruchipare strălucită a leninis
mului, sistemul mondial socialist 
este o comunitate de popoare li
bere și suverane, unite prin intere
se și țeluri comune, prin ideologia 
marxist-leninistă, prin legăturile 
trainice' ale solidarității internațio
nale. Linia generală a desfășurării 
evenimentelor ilustrează deosebit 
de grăitor procesul legic, obiectiv, 
al creșterii rolului sistemului socia
list mondial ca factor hotărîtor în 
dezvoltarea societății.

O uriașă însemnătate internațio
nală au minunatele realizări obți
nute de poporul sovietic pe calea 
arătată de Lenin, întemeietorul și 
conducătorul primului partid de tip 
nou, Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, și al statului sovietic. 
Revoluția din Octombrie,, construi
rea socialismului pe o șesime a glo
bului pămîntesc, strălucita victorie 
asupra fascismului, trecerea la 
construirea primei societăți comu
niste — au stîrmt admirația po
poarelor față de poporul sovietic, 
aflat în primele rînduri ale luptei 
pentru progres social, pentru ziua 
de mîine a omenirii.

Referindu-se la aceste realizări, 
vorbitorul a relevat că prin munca 
eroică a oamenilor sovietici se în
făptuiesc prevederile Programului 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. Sarcinile stabilite pentru 
prima jumătate a septenalului au 
fost nu numai îndeplinite, ci și de
pășite. în continuare, vorbitorul a 
arătat că realizările Uniunii Sovie
tice în cucerirea Cosmosului, ade
vărată chintesență a progresului în 
domeniul industriei, a avîntului

Produsele întreprinderii de prefabricate „Progresul" din București 
— tuburi precomprimate pentru alimentarea cu apă, stîlpi electrici pre- 
comprimați, iîșii precomprimate pentru planșee prefabricate ș.a. — se 
bucură de o binemeritată apreciere. în fotografie : aspect din depozitul 
de produse finite. (Foto : Agerpres)

acad,
mericii, are de făcut față unor se
rioase greutăți economice care-și gă
sesc reflectarea în neputința de a 
folosi integral capacitățile de pro
ducție și forța de muncă, creșterea 
continuă a deficitului bugetar, „eva
ziunea aurului“ pește hotare, recen
ta sporire a prețului oțelului etc.

încercînd să înlăture sau măcar 
să atenueze contradicțiile tot mai 
ascuțite proprii capitalismului, sta
tele capitaliste din Europa recurg 
la fel de fel de „soluții salvatoare“, 
printre care un loc deosebit ocu
pă așa-zisa integrate, crearea de 
organisme inter și suprastatale de 
genul Pieței comune. :

Punctul de vedere al partidului 
nostru, al conducerii sale, cu pri
vire la Piața comună este exprimat), 
cu claritate. Piața comună reprezin-I 
tă o nouă formă a înțelegerii dintre | 

același timp o nouă formă a luptei ’ 
de concurență penfru reîmpărțirea 
pieței mondiale capitaliste în condi
țiile îngustării sistemului capitalist 
mondial și a pieței șale, o formă 
nouă de penetrație a puternicelor 
monopoluri ale statelor imperialis
te în economia partenerilor mai 
slabi ; ea este instrumentul unei po- ' 
litici crunt i .
în interior împotriva maselor mun
citoare, iar în exterior slujind pla
nurile agresive ale imperialismului 
împotriva forțelor socialismului și 
păcii.

Crescînda instabilitate a econo
miei capitaliste, intensificarea ex
ploatării maselor, loviturile date 
nivelului de trai și libertăților lor 
democratice, agravarea contradic
țiilor sistemului capitalist pe scară 
națională și internațională arată ce 
piedici ridică în calea folosirii for
țelor de producție în slujba omului, 
a civilizației —’imperialismul, ca
racterizat de Lenin drept capitalism 
parazitar, în putrefacție, capitalism 
muribund.

Apologeții capitalismului încearcă 
să prezinte Piața comună, drept ca
lea care duce la o așa-zisă „Europă 
unificată” în care ar domni armo
nia și prosperitatea. Dar procesul 
de creștere a forței monopolurilor, 
a oligarhiilor financiare care-și gă
sește expresie în Piața comună nu 
numai că nu atenuează ci agravează 
toate contradicțiile capitalismului în 
faza sa monopolistă. Realitatea in
firmă teoriile cu privire la ca- 
racterul pretins „ireversibil” și „pro
gresist“ al Pieței comune. Uniunile 
monopoliste suprastatale de tipul 
„Pieței comune" nu sînt în stare să 
lichideze racilele capitalismului, să-l 
salveze de criză, să ducă la un ca
pitalism „planificat" sau „organi
zat“. Dimpotrivă, Piața comună, a 
devenit unul din cele mai nevralgice 
noduri ale contradicțiilor interim- 
perialiste ; ea nu numai că n-a ate
nuat vechile rivalități între țările 
imperialiste, dar s-a dovedit a fi iz
vorul unor noi disensiuni, fricțiuni 
și conflicte economice și politice : 
între țările Pieței comune și Anglia, 
între Piața comună și S.U.A., chiar 
între țările Pieței comune.

Astfel, realitatea confirmă pe 
deplin cunoscuta teză leninistă cu 
privire la faptul că centralizarea și 
concentrarea capitalurilor, formarea 
unor gigantice monopoluri suprana
tionale, nu numai că nu lichidează 
contradicțiile interimperialiste, ci le 
ascute. Iată de ce ar fi greșită și 
neconformă cu realitatea orice 
subapreciere a acestor contradicții 
inerente și de neînlăturat dintre di
ferite țări capitaliste.

Piața comună este o expresie a 
dezvoltării inegale a țărilor capita
liste care se manifestă în nesocoti
rea brutală a intereselor economice 
ale partenerilor mai slabi, în încăl
carea independenței și suveranității 
lor naționale. în felul acesta se ma
nifestă’ o dată mai mult caracterul 
cosmopolit al burgheziei care trans
formă independența statelor în o- 
biect de tîrguială. Burghezia impe
rialistă, cosmopolită, calcă în pi
cioare independența națională a po
poarelor. Steagul luptei pentru 
apărarea independenței și suverani
tății a fost ridicat de clasa munci
toare, în frunte cu avangarda ei re
voluționară, care se afirmă ca sin
gura forță politică în stare să 
unească în jurul acestui steag de 
luptă cele mai largi straturi popu
lare. în comunicatul Consfătuirii 
din decembrie 1962 de la Stockholm 
a reprezentanților partidelor co
muniste din Danemarca, Finlanda, 
Norvegia și Suedia se arată că : 
„cele patru partide sînt împotriva 
aderării la un bloc economic și po
litic de felul Pieței comune și pro
pun o alternativă democratică pen
tru colaborarea economică între 
țări... în acest fel se înlătură ame
nințarea împotriva suveranității na
ționale a țărilor noastre care înso
țește aderarea la Piața comună"...

Piața comună agravează și con-1 
tradicțiile interne ale țărilor capi- j 
taliste. Viața a dovedit inconsis- \ 
tența afirmațiilor despre „rolul po- leninistă. și lupta comună pentru 
zitiv“ pe care l-ar avea Piața traducerea ei în viață. Mișcarea co- 
comună în domeniul economic. A- 
cum este și mai evident că dacă 
Piața comună a avut la început, în
tr-o perioadă de conjunctură mai 
înaltă, o înrîurire asupra dezvoltării 
unor țări membre, aceasta a fost 
de natură temporară și secundară. 
Ritmul creșterii producției în fie
care din aceste țări și în ansamblul 
Pieței comune s-a încetinit simțitor; 
în primii cinci ani de existență a 
Pieței comune acest ritm a scăzut 
față de cei cinci ani care au prece
dat crearea ei. Acest fenomen, strîns 
legat de alte contradicții proprii 
capitalismului, reflectă instabilitatea 
economică și politică a Pieței comu
ne ca și a întregului sistem capita
list. Perspectivele de viitor sînt și 
mai întunecate. Potrivit expresiei 
plastice a unui redactor al revistei 
„Paris Match“ ; „Noi încercăm în 
acest moment euforia unui domn 
care cade de la al cincilea etaj și 
care nu a ajuns încă pe sol“.

Piața comună ascute contradicția 
principală a capitalismului, contra-

științei și tehnicii, au un puternic 
ecou în toate țările.

Superioritatea noii orînduiri so
ciale este ilustrată convingător de 
avîntul economic al întregului sis
tem mondial socialist. Ritmul 
dezvoltării economice a țărilor so
cialiste, incomparabil mai rapid de- 
cît al țărilor capitaliste, constituie 
o mărturie a liniei continuu ascen
dente ce caracterizează evoluția 
sistemului mondial socialist, aflat 
în etapa în care este asigurată vic
toria deplină a socialismului pe 
scara întregului sistem.

Un rol deosebit de important în 
creșterea prestigiului și forței de 
atracție a ideilor marxism-leninis
mului, în ilustrarea superiorității 
socialismului au relațiile de tip nou 
statornicite între statele socialiste, 
relații a căror lege de neclintit o __ ____________..................... _
constituie deplina egalitate în drep- ^grupările monopoliste de stat și în r 
turi a acestora, respectarea strictă —: ---------- iS’r---- * -
a independenței și suveranității na
ționale, a principiilor internaționa
lismului socialist, diviziunea inter
națională socialistă a muncii, cola
borarea și întrajutorarea tovără
șească în scopul dezvoltării fiecărei 
țări socialiste, al înlăturării deose
birilor în nivelurile lor de dezvol
tare, al avîntului general al între
gului lagăr socialist.

Călăuzindu-se după prevederile De
clarației Consfătuirii de la Moscova 
din 1960, popoarele țărilor socia
liste consideră drept datoria lor 
internaționalistă ca, dezvoltînd pro
ducția industrială și agricolă a fie
cărei țări în ritm intens, în confor
mitate cu posibilitățile existente, 
să folosească pe deplin toate 
vantajele sistemului socialist și 
sursele interne ale fiecărei țări.

Tovarăși,
Ideile marxism-leninismului con

stituie steaua călăuzitoare a parti
dului nostim în opera de făurire a 
noii orînduiri sociale. Sub steagul 
acestei învățături a condus partidul 
lupta poporului nostru pentru răs
turnarea domniei claselor exploa
tatoare, pentru victoria deplină a 
socialismului la orașe și sate, 

întreaga politică a partidului nos
tru este caracterizată prin credința 
neabătută față de învățătura mar
xist-leninistă, prin aplicarea ei crea
toare la condițiile concrete ale Ro- 
mîniei. De la Lenin a învățat parti
dul nostru să îmbine devotamentul 
nemărginit față de popor, față de 
cauza ridicării și înfloririi patriei, 
cu îndeplinirea consecventă a în
datoririlor sale internaționaliste, să 
unească elanul revoluționar, spiri
tul inovator, abordarea curajoasă a 
problemelor, cu analizarea profun
dă a realităților și stabilirea chib
zuită a sarcinilor în funcție de po
sibilitățile practice și de cerințele 
obiective ale fiecărei etape.

Experiența construirii noii orîn
duiri sociale în țara noastră, ca și 
în celelalte țări socialiste, de
monstrează marea însemnătate a 
învățăturii leniniste cu privire la 
industrializarea socialistă, a indica
țiilor lui Lenin ca proletariatul după 
cucerirea puterii să-și concentreze 
eforturile spre făurirea bazei ma
teriale necesare socialismului și 
comunismului, spre dezvoltarea for
țelor de producție ale societății.

Subliniind că mărețul program al 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
elaborat de Congresul al III-lea al 
P.M.R., se înfăptuiește cu succes 
prin munca entuziastă a poporului, 
vorbitorul a făcut o cuprinzătoare 
trecere în revistă a realizărilor ob
ținute în dezvoltarea industriei, a- 
griculturii, științei și culturii, în ri
dicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii. Toate aceste înfăp
tuiri sînt indisolubil legate de fap
tul că poporul romîn are în frun
tea sa un asemenea conducător 
ferm și încercat cum este Partidul 
Muncitoresc Romîn, care-și consa
cră toate forțele înaltei misiuni ce 
și-a asumat-o față de popor — fău
rirea unei vieți fericite a celor ce 
muncesc, ridicarea patriei pe cul
mile civilizației.

După ce a arătat că Par
tidul Muncitoresc Romîn întărește 
continuu unitatea și coeziunea 
rîndurilor sale, dezvoltă neîncetat 
legăturile cu masele, înfăptuiește 
consecvent principiile și normele le
niniste ale vieții de partid, vorbito
rul a spus: Partidul desfășoară o 
vastă activitate politico-ideologică 
în rîndurile membrilor săi, ca și 
ale maselor largi de oameni ai 
muncii, edueîndu-i în spiritul devo
tamentului față de marxism-leni- 
nism, cultivînd dragostea fierbinte 
față de patria noastră socialistă, 
hotărîrea de a munci cu avînt și 
abnegație pentru înflorirea ei, sen
timentele de prietenie frățească cu 
popoarele țărilor socialiste, solida
ritatea internaționalistă cu toate 
popoarele care luptă pentru pace, 
independență și progres social.

însuflețit de încredere de ne
zdruncinat în justețea, confirmată 
de viață, a politicii partidului, în
tregul popor își strînge rîndurile 
în jurul Partidului Muncitoresc 
Romiîn, al Comitetului său Central, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea își con
sacră întreaga capacitate și energie 
înfăptuirii politicii leniniste a par
tidului, luptei pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste și crearea 
condițiilor trecerii treptate la co
munism.

Tovarăși,
în contrast cu evoluția ascenden

tă a socialismului, sistemul capita
list mondial, intrat într-o nouă e- 
tapă a crizei sale generale, prezintă 
într-o formă și mai ascuțită con
tradicțiile sale inerente, dezvăluite 
cu profunzime științifică de Marx, 
Engels, Lenin. Noua etapă a acestei 
crize se caracterizează între altele 
prin creșterea instabilității econo
miei capitaliste, sporirea frecvenței 
crizelor ciclice, șomajul cronic, fo
losirea incompletă a capacităților 
de producție, ascuțirea problemei 
piețelor. Cea mai bogată dintre ță
rile capitaliste, Statele Unite ale A-

te instrumentul unei po-d cident apar a 
reacționare îndreptate j'bună dreptate,

a- 
re-

Consfătuirile de la Moscova din 
1957 și 1960. Partidul Muncitoresc 
Romîn a salutat propunerile privind 
încetarea polemicii dintre partidele 
comuniste și înlăturarea divergențe
lor prin discuții tovărășești. De ase- 

[menea, partidul nostru a salutat 
acordul intervenit între C.C. al 
P.C.U.S. și C.C. al- P.C. ^Chinez pri
vind organizarea unei întîlniri în
tre reprezentanții celor două parti
de, în vederea discutării probleme
lor divergente și creării de condiții 
favorabile convocării unei noi con
sfătuiri a partidelor comuniste.

Consfătuirile de ia Moscova din 
1957 și .1960 au indicat calea sigură 
verificată de practică, a dezvoltării 
relațiilor frățești dintre partidele 
marxist-leniniste. Această cale este 
dezbaterea colectivă, principială, a 
problemelor de interes comun, în 

' spiritul fidelității față de linia co- 
imună a mișcării comuniste.. Toate 
'partidele marxist-leniniste sînt in
dependente, egale în drepturi, își 
elaborează politica pornind de la 
condițiile concrete ale țărilor lor, 
călăuzindu-se după principiile mar
xism-leninismului. Fiecare partid 
comunist are datoria de a respecta 
în mod solidar aprecierile și con
cluziile elaborate în comun de par
tidele frățești în consfătuirile lor, 
de a nu admite nici o acțiune care 
ar putea submina unitatea mișcării 
comuniste. Atunci cînd se ivesc di
vergențe, ele trebuie dezbătute în 
spirit tovărășesc, cu grijă pentru 
întărirea continuă a relațiilor fră
țești dintre partide, a unității miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale. Ne exprimăm încre
derea că, înfăptuind prevederile 
Declarației din 1960, mișcarea co
munistă mondială se va întări tot 
mai mult, cauza socialismului și a 
păcii va obține noi și mărețe 
succese.

Tovarăși,
Credincioși leninismului, comu

niștii văd misiunea lor istorică nu 
numai în lichidarea 
ploatării, dar și 
popoarelor încă în 
de coșmarul unor 
mondiale. Principiul 
existenței pașnice se impune ca sin
gurul principiu rațional în relațiile 
dintre statele cu sisteme sociale di
ferite, el formează baza de neclintit 
a politicii externe a țărilor socia
liste și găsește un sprijin tot mai 
larg în rîndurile opiniei publice 
internaționale.

Consfătuirea de la Moscova din 
1960, supunînd problema războiului 
și a păcii unei analize științifice 
multilaterale în lumina schimbării 
radicale a raportului de forțe pe 
arena internațională, 'a subliniat că 

(prin eforturile unite ale lagărului 
socialist mondial, ale mișcării de eli
berare națională, ale tuturor forțe
lor iubitoare de pace, războiul mon
dial poate fi preîntîmpmat și exclus 
din viața societății. Evoluția eveni
mentelor a verificat pe deplin 
realismul acestei aprecieri.

Lenin arăta că în viața interna
țională sînt necesare nu atît decla
rații ci mai ales măsuri clare, con
crete, menite să ducă efectiv la asi
gurarea păcii, la înlăturarea perico
lului de război. Acestui țel îi slujesc 
asemenea acțiuni ca cele întreprinse 
de țările socialiste pentru lichidarea 
focarelor de război, poziția lor con
secventă de abordare a fiecărei pro
bleme litigioase cu chibzuință și 
răbdare, în scopul rezolvării lor pe 
calea tratativelor, a slăbirii încor
dării în relațiile dintre state.

Călăuzindu-se după învățătura le
ninistă, R. P. Romînă promovează 
cu consecvență o politică externă de 

;pace, întărește necontenit prietenia

dicția dintre muncă și capital. 
Monopolurile își asigură suprapro- 
fituri- uriașe prin intensificarea o- 
fensivei patronale împotriva nive
lului de trai al maselor, înăsprirea 
exploatării clasei muncitoare, pau
perizarea și deposedarea țărănimii, 
silirea a sute de mii de oameni ai 
muncii de a-și părăsi familiile și 
patria în numele „libertății de cir
culație a forței de muncă”, lichida
rea drepturilor democratice, prin 
politica neocolonialistă de subju
gare a popoarelor. „Acei care exa
gerează efectul Pieței comune asu
pra dezvoltării economiei și îmbu
nătățirii nivelului de trai al popu- ■ 
lațici comit nu numai o greșeală de 
analiză, ci în mod nechibzuit preju
diciază lupta împotriva Pieței co-ț 
mune și fac jocul apologeților ei“ — ; 
subliniază revista P.C. din Marea 
Britanie, „Marxism Today".

Intensificarea exploatării maselor 
muncitoare are ca urmare firească 
ascuțirea conflictelor sociale în ță
rile Pieței comune, așa cum au ară
tat și recenta grevă de mari propor
ții a minerilor din Franța, puterni
cele bătălii de clasă din Belgia, Ita
lia etc. în presa comunistă din Oc
cident apar articole în care, pe 

se subliniază că ar 
fi o iluzie de esență reformistă să 
se încerce „îmbunătățirea“ Pieței 
comune pe calea trimiterii repre
zentanților clasei muncitoare în or
ganele de conducere ale acestui in
strument al monopolurilor. Clasa 
muncitoare, în frunte cu avangarda 
revoluționară, unind în jurul ei toa- i 
te forțele democratice și patriotice, 1 
spune un NU categoric Europei I 
trusturilor, Europei Pieței comune ; 
ea se ridică la luptă împotriva mo
nopolurilor, împotriva „integrării” 
capitaliste, pentru apărarea intere
selor economice vitale și a dreptu
rilor politice ale poporului munci
tor, pentru respectarea independen
ței naționale și a suveranității tu
turor popoarelor.

Cercurile imperialiste agresive tind ■ 
să folosească Piața comună ca un' 
instrument al „războiului rece”, ca 
o unealtă în lupta lor împotriva ță
rilor lagărului socialist, împotriva; 
noilor state independente, a mișcă- ! 
rii comuniste și muncitorești inter
naționale. în aceste condiții, lupta 
antimonopolistă a maselor popu
lare, demascarea rolului Pieței co
mune de „arsenal european” al blo
cului agresiv nord-atlantic, consti
tuie o parte integrantă a eforturilor 
depuse de statele socialiste, de toa
te forțele progresiste și iubitoare 
de pace pentru preîntîmpinarea 
unui nou război mondial, pentru a- 

.părarea păcii în lume.
în continuare, vorbitorul a subli

niat că forța de previziuni h mar
xism-leninismului își găsește o stră
lucită ilustrare în prăbușirea siste
mului colonial al imperialismului și 
apariția noilor state naționale su
verane. Desfășurîndu-se tot mai am
plu și mai intens în condițiile creș
terii forței și prestigiului sistemului 
mondial socialist, ale sprijinului 
său prietenesc, mișcarea de elibera
re națională constituie o parte in
tegrantă a procesului revoluționar 
contemporan, una din magistralele 
progresului istoric.

Tovarăși,
Mișcarea comunistă internaționa

lă a devenit cea mai influentă forță 
politică a istoriei contemporane, cel 
mai important factor al progresu
lui social. în timp ce în 1918 exis
tau numai 10 partide comuniste, cu- 
prinzînd 300 000—400 000 de membri, 
azi există aproape 90 partide co
muniste și muncitorești cu cca. 
42 500 000 de membri. Viața arată 
că nici reprimarea pe cale „legală“ __t_____________ _
a comuniștilor sub forma înscenă- /șj alianța frățească cu Uniunea So
rilor judiciare în Statele Unite sau vietică și celelalte țări ale comuni- 
Germania occidentala, nici schin-' .................................  -............
giuirile și asasinatele barbare ca 
cele din Spania sau Irak nu pot stă
vili influența în continuă creștere 
a ideilor marxist-leniniste în rîndu
rile maselor muncitoare. Executa
rea de către călăii franchiști a eroi-; 
cului fiu al poporului spaniol, Ju- \ 
J.ian Grimau, a zguduit conștiința 
omenirii. Asemenea crime monstru
oase arată nu forța ci slăbiciunea 
inchizitorilor secolului XX, teama și 
ura lor față de luptătorii pentru 
progres. Pline de actualitate răsună 
cuvintele lui Lenin : „Burghezia^ 
poate să se tot zvîrcolească... să i 
caute să mai masacreze... citeva 
sute, cîteva mii sau sute de mii de 
bolșevici de mîine sau de ieri; pro- 
cedînd astfel, burghezia procedează 
așa cum au procedat toate clasele 
condamnate de istorie la pieire. 
Comuniștii trebuie să știe că în 
orice caz, viitorul • e al lor, și de 
aceea noi putem (și trebuie) să 
unim înflăcărarea cea mai mare în 
marea luptă revoluționară cu consi
derarea cea mai lucidă și făcută cu 
sînge rece a zvîrcolirilor turbate ale 
burgheziei”.

Pe comuniștii din toată lumea îi 
unesc măreața învățătură marxist-

munistă mondială s-a dezvoltat și 
întărit în lupta pentru puritatea 
marxism-leninismului, împotriva re
formismului și oportunismului de 
orice fel, împotriva revizionismu
lui, dogmatismului și sectarismului.

în actualele condiții internațio
nale, deosebit de favorabile pentru 
realizarea marilor , idealuri ale ome
nirii muncitoare, continua consoli
dare a unității țărilor lagărului so
cialist, a unității și coeziunii rîndu- 
rilor mișcării comuniste mondiale 
constituie suprema îndatorire inter- 
naționalistă a fiecărui partid mar- 
xist-leninist. Fiecare partid marxist- 
leninist poartă o răspundere istori
că pentru soarta mișcării revoluțio
nare nu numai în țara sa, ci și în 
întreaga lume. în ceea ce-1 privește, 
Partidul Muncitoresc Romîn consi
deră ca o înaltă îndatorire interna- 
ționalistă de a contribui la întări
rea continuă a coeziunii lagărului 
socialist, a unității mișcării comu
niste, la aplicarea liniei elaborate 
în comun de partidele frățești la

activitatea- de ț3^u*tid

mizeriei și ex- 
în izbăvirea 

epoca actuală 
noi războaie 

leninist al co-

.tății socialiste, dezvoltă relațiile de 
colaborare cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor socială. R. P. 
Romînă se manifestă ca un factor 
activ în viața internațională, mili
tează perseverent pentru înfăptu
irea dezarmării generale și totale, li
chidarea rămășițelor celui de-al 

(doilea război mondial, desființarea 
oricărei forme de colonialism și a- 
sigurarea independenței naționale a 
tuturor popoarelor, pentru promo
varea relațiilor comerciale și cultu
rale cu toate țările.

Aducîndu-și contribuția activă la 
lupta pentru triumful principiilor 
coexistenței pașnice, țara noastră, 
ca și celelalte țări socialiste, mani
festă o neslăbită vigilență față de 
acțiunile agresive ale cercurilor im
perialiste, se îngrijește de întărirea 
securității și capacității ei de apă
rare.

Referindu-se la largile acțiuni de 
măsă, desfășurate în ultimul timp 
în Occident în sprijinul cauzei pă
cii, vorbitorul a arătat că ele re
flectă deplasările care au loc în rîn
durile opiniei publice, hotărîrea a- 
cesteia de a impune măsuri con
crete în direcția dezarmării gene
rale și totale.

Unirea eforturilor marilor forțe 
sociale ale contemporaneității în nu
mele preîntîmpinării războiului con
stituie chezășia salvgardării păcii.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
La scurt timp după Revoluția din 
Octombrie, Lenin scria cu convin
gere de neclintit : „Lichidarea ca
pitalismului și a rămășițelor lui, 
punerea bazelor orînduirii comu
niste constituie conținutul noii 
epoci a istoriei universale care în
cepe acum”. Și iată, după patru de
cenii, în patria Iui Lenin se con
struiește societatea comunistă, stea
gul leninismului flutură deasupra 
unui șir de țări ale Europei și Asiei 
pînă în îndepărtata și eroica insulă 
a libertății din Marea Caraibilor.

Ideile lui Marx, Engels, Lenin cu
ceresc mințile și inimile oamenilor 
muncii de pretutindeni. Epoca noa
stră este epoca triumfului socialis
mului în întreaga lume.

Trăiască ideile atotbiruitoare 
marxism-leninismului !

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
Duminică la Constanța a avut loc o 
consfătuire cu maiștrii din întreprin
derile industriale și de transporturi 
din regiunea Dobrogea, organizată de 
comitetul regional de partid și 
consiliul regional al sindicatelor. 
Luînd cuvîntul în încheierea con
sfătuirii, tov. Vasile Vîlcu, prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid Dobrogea, s-a referit la sarci
nile deosebite ce stau în fața maiștri
lor în realizarea planurilor de produc
ție ale întreprinderilor și măsurile ce 
trebuie luate de organele și organiza
țiile de partid, organele sindicale și 
conducerile întreprinderilor pentru ri
dicarea rolului maistrului în producție.

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — Re
cent, biroul Comitetului orășenesc de 
partid Bacău a analizat activitatea 
organizației de partid din cadrul 
D.S.A.P.C. Bacău. Referatul prezentat 
și discuțiile au subliniat că in ultima 
vreme organizația de partid contri
buie cu mai multă competență la îm
bunătățirea activității de proiectare. 
Organizația de partid a analizat cum 
folosește Institutul de proiectări pro
iectele tip, cum sînt aplicate proce
deele noi în proiectare și cum sînt res
pectate termenele de predare construc
torilor a proiectelor și a documentației 
tehnice. Rezultatul a fost pozitiv. La 
30 martie erau asigurate cu proiecte 
90 la sută din construcțiile pentru a- 
nul 1963. In cadrul ședinței au fost re
levate și unele deficiențe. Bunăoară, 
proiectele complexului comercial din 
Șerbănești-Bacău, ale complexului de 
500 de apartamente din zona nordică 
a orașului nu sînt de cea mai bună ca
litate. Biroul comitetului orășenesc de 
partid a adoptat un plan de măsuri 
pentru ridicarea nivelului muncii de 
partid în cadrul D.S.A.P.C. și îmbună
tățirea continuă a activității de pro
iectare.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 
— Pentru îmbunătățirea muncii în 
sectorul zootehnic, Comitetul re
gional de partid Banat a reco
mandat consiliilor de conducere 
ale gospodăriilor colective ca în 
acest sector să lucreze cei mai 
buni colectiviști, membri și candi
dați de partid, utemiști, oameni 
piricepuți, cu dragoste pentru a- 
ceastă muncă. Mulți comuniști și 
utemiști au cerut eă lucreze în 
sectorul zootehnic. Așa sînt, de 
pildă, membrii de partid Pe
tru Borșan, Hortenzia Gavra de 
la gospodăria colectivă „23 August“ 
din Curtici, Nicolae Craiovean, de 
la gospodăria colectivă Fiziaș, Cor
nel Mustăți și Gheorghe Cîrstea 
de la gospodăria colectivă Cebza 
și mulți alții care lucrau înainte în 
brigăzile de cîmp. Creșterea numă
rului membrilor și candidaților de 
partid care lucrează în acest sector

a creat posibilitatea formării de 
grupe de partid, care dezbat proble
me privind creșterea animalelor și 
antrenează pe toți îngrijitorii la 
obținerea de producții sporite.. La 
gospodăria colectivă „23 August“ 
din Curtici, într-o ședință a gru
pei de partid s-a propus ca ani
malele să fie repartizate îngrijito
rilor pe loturi. Comunistul Anton 
Steiner a propus să se organizeze 
întrecerea socialistă între îngriji, 
tori pe grajduri și loturi de ani
male. Conducerea gospodăriei a 
trecut la aplicarea .acestor propu
neri.

Inițiativa biroului comitetului re
gional de partid dă rezultate bune. 
A crescut simțul .de răspundere al 
colectiviștilor care lucrează în 
zootehnie, animalele sînt mai bine 
îngrijite, a început să se mărească 
producția de lapte și carne.

CRAIOVA. — „Fiecărui comunist 
■— o sarcină concretă“ este intitulată 
pagina publicată recent de ziarul „Îna
inte“, organ al Comitetului regional 
de partid Oltenia și al sfatului popu
lar regional. Articolele din cuprinsul 
paginii subliniază importanța sarcinii 
de partid pentru educarea comuniști
lor. Se relevă experiența Comitetului 
raional de partid Caracal, care sprijină 
nemijlocit organizațiile de bază din 
unitățile agricole socialiste să repar
tizeze sarcini concrete fiecărui membru 
și candidat de partid. Organizațiile de 
bază din G.A.S. Studina, G.A.C. „Dru
mul Belșugului“ din comuna Mîr- 
șani, G.A.C. din comuna Fărcașele, or
ganizația de bază de la Școala nr. 1 
din orașul Caracal nu se mulțumesc 
să dea sarcini membrilor și candida
ților de partid, ci urmăresc îndeaproa
pe cum sînt îndeplinite.

In pagină sînt criticate birourile or
ganizațiilor de bază din G.A.S. Ciocă
nești, G.A.C. Boșteni și Castranova 
care dau unor membri de partid sar
cini prea multe, în timp ce alții nu 
au nici una.

PLOIEȘTI, (coresp. „Scînteii“). ■— 
Biroul Comitetului regional de 
partid Ploiești a analizat recent 
cum este asigurată asistența medi
cală în orașele și în centrele mun
citorești din regiune. Spitalele e- 
xistente în orașele și în centrele 
muncitorești din regiunea Ploiești 
dispun azi de 5 300 paturi. In a- 
ceste unități lucrează 1 159 medici 
și farmaciști și peste 2 500 de ca
dre medii sanitare.

Biroul regional de partid a adop
tat o hotărîre în care, printre al
tele, se prevede ca organizațiile de 
partid din unitățile sanitare, comi
tetele raionale și orășenești să a- 
nalizeze periodic cum se acordă a- 
sistența medicală populației și să 
ia măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii.

ale

(Text prescurtat)

Cadre calificate 
șantierelor

la nivelul cerințelor 
de construcții

(Urmare din pag. I-a)

cu tema : „Ce e nou în meseria 
mea”, pentru parchetari și zugravi. 
Aici s-a discutat problema, intro
ducerii în construcție a materiale
lor noi din P.V.C.

Toate aceste forme sînt organi
zate independent de cursurile de 
calificare ce funcționează pe șan
tierele întreprinderii. Din anul 
1961 pînă în prezent au fost școla
rizați, Ia cursurile de calificare, 
298 muncitori în meseriile de zi
dari, faianțari, dulgheri, instalatori- 
sanitari și de încălzire centrală. în 
prezent, își desfășoară activitatea 
un curs de calificare, cu 68 de e- 
levi, pentru meseriile de zidari, be- 
toniști și zugravi-vopsitori.

în preocuparea noastră pentru 
creșterea de noi cadre calificate de 
constructori avem în vedere nu nu
mai nevoile imediate ale șantiere

lor, ci și cerințele în perspectivă, 
întrucît șantierele noastre vor avea 
de executat un volum sporit de lu
crări conducerea întreprinderii a 
prevăzut deschiderea unei noi școli 
de calificare fără scoatere din pro
ducție, cu o durată de 10 luni, pen
tru 100 fierari-betoniști, 50 montori 
de prefabricate, 25 de instalatori. 
Pregătirea practică va fi încredin- 
țață unor șefi de brigadă cu o înal
tă calificare, iar cunoștințele teore
tice vor fi predate de cadre tehni
ce cu pregătire superioară din în
treprindere.

Cu cît constructorii noștri vor 
avea un nivel de calificare mai ri
dicat, cu atît ei vor putea folosi cu 
eficiență mai mare metodele in
dustriale și mijloacele mecanizate, 
vor lucra mai productiv și vor rea
liza construcțiile într-un termen 
mai scurt și de calitate tot mai 
bună.
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Noul cămin pentru studenții Institutului pedagogic din Bacău, dat 
de curînd în folosință. (Foto : Agerpres)

Semnarea planului pentru aplicarea acordului de colaborare 
culturală și științifică între R. P. taină și 1P. Ungară 

pe anii 1963 și 1964

Sesiunea Comitetului internațional provizoriu 
pentru crearea Asociației de studii 

sud-est europene

; V

între 17 și 22 aprilie au avut loc 
tratative culturale între R. P. Ro- 
mînă și R. P. Ungară. în urma tra
tativelor, care s-au desfășurat în 
spiritul colaborării prietenești și al 
înțelegerii reciproce, la Ministerul 
Afacerilor Externe a fost semnat 
planul pentru aplicarea acordului de 
colaborare culturală și științifică 
între R.P.R. și R.P.U., pe anii 1963 și 
1964.

Planul prevede dezvoltarea în 
continuare a colaborării în dome
niul științei, învățămîntului, cultu
rii și artei, radioteleviziunii și pre
sei. în cadrul schimburilor artistice, 
în anul 1963 va concerta în R. P. Ro
mînă orchestra simfonică aradiote- 
Ieviziunii ungare, iar orchestra sim
fonică a radioteleviziunii romîne va 
concerta în R. P. Ungară. în anul 
1964. în cursul anului 1963 vor fi 
organizate în R.P.R, expoziția pic
torului maghiar Derkovits, iar în 
R.P.U. o expoziție de grafică romî- 
nească. Planul prevede lărgirea co
laborării între uniunile de creație 
în domeniul radioteleviziunii, pre
sei, precum și în alte domenii.

Din partea R. P. Romîne planul 
a fost semnat de tov. Pompiliu Ma
covei, adjunct al ministrului aface
rilor externe, iar din partea R. P. 
Ungare de tov. Rosta Endre, preșe
dintele executiv al Institutului 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea.

La semnare au participat tovară
șii Costin Nădejde, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, Al. Buican, 
vicepreședinte al Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu

PORT
Joi, în Capitală

EgȘbgLi LotuS olimpic — 
Flamengo (BraziSîa)

Bucureștiul va găzdui joi o im
portantă întrecere internațională. Pe 
stadionul „23 August", cu începere 
de la ora 16,30, va avea loc meciul 
de fotbal dintre selecționata olim
pică a țării noastre și cunoscuta 
echipă braziliană Flamengo.

SI. P. Romînâ-haiia

Pe ringul instalat în incinta 
stadionului „Republicii“, vineri se 
vor întrece reprezentativele de box 
ale Italiei și R. P. Romîne. Prima 
partidă — în care se întîlnesc Ciucă 
și campionul european Ia categoria 
„muscă” — italianul Vacca — înce
pe la ora 18.

In cîfeva rînduri
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Cea 

de-a 13-a partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah s-a întrerupt la 
mutarea 41-a. Petrosian a dat. mutarea 
în plic. Scorul este deocamdată 6,5-5,5 
puncte în favoarea lui Petrosian.

Au fost stabilite datele celor două 
jocuri ale finalei „Cupei campiohilor 
europeni’’ la volei (masculin) în care 
se vor întîlni echipele Rapid Bucu
rești și T.S.K.A. Moscova. Primul 
meci va avea Ioc la 17 mai la Mos
cova, iar cel de-al doilea la 26 mai 
la București.

Aseară în Sala Dinamo au luat sfîr- 
șit campionatele republicane de scri
mă. Proba de sabie a fost cîștigată de 
D. Mustață (Steaua), iar cea de spadă 
de C. Stelian (Steaua).

buni seara, la Portsmouth, în cadrul 
turneului de fotba] U.E.F.A., echipele 
Scoției si R.P. Bulgaria, s-au întîlnit 
în meciul pentru locurile 3—4. Au 
cîștigat. fotbaliștii scoțieni cu 4—2.

Pe terenurile clubului Progresul 
din Capitală au continuat luni între
cerile dublei Intîlniri internaționale 
de tenis dintre echipele selecționate 
masculine ale R. P. Romîne și 
URSS. în proba de dublu, cuplul so
vietic Leyus-Lihaclov a invins cu 
4—6; 6 1; 6—2; 6—3 pe Țiriac-Măr- 
mureanu. Echtpa sovietică conduce 
astfel cu 2 — 1. Astăzi au Ioc ultimele 
probe de simplu : Mozer—Bosch și 
Levus -Țiriac, 

străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul învățămîntului.

A fost de față Jenö Kuti, ambasa
dorul R.P.U. la București, precum 
și membri ai Ambasadei.

După semnare Pompiliu Macovei 
și Rosta Endre au rostit cuvîntări.

Cu ocazia semnării, tov. Pompi
liu Macovei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a oferit un prînz 
în cinstea tov. Rosta Endre, preșe
dintele executiv al Institutului pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, la care au participat Jenö Kuti, 
ambasadorul R.P.U. la București, și 
membrii delegației maghiare.

Din partea R. P. Romîne au luat 
parte tovarășii Costin Nădejde, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
Al. Buican, vicepreședinte al. Insti
tutului romîn pentru relațiile cultu
rale cu străină+atea, și membrii de
legației romîne la tratative.

Cu același prilej, ambasadorul 
R.P. Ungare în R.P. Romînă, Jenö 
Kuti, a oferit luni seara un cocteil.

Au participat Pompiliu Macovei, 
Dumitru Popescu, Costin Nădejde, 
Al. Buican, reprezentanți ai uniuni
lor de creație și alți oameni de 
cultură.

A luat parte Rosta Endre, șeful 
delegației ungare.

în timpul cocteilului pianistul 
Imre Ungar, din R.P. Ungară, lau
reat al premiului „Kossuth”, a sus
ținut un recital care a cuprins lu
crări de Chopin, Bartok și Kodaly.

(Agerpres )

Recital Iiterar»mu?ical

în studioul de concerte al Radiote
leviziunii a avut loc luni seara un re
cital literar-muzical intitulat : „Primă
vara“. Cuvîntul introductiv a fost ros
tit de acad. Mihai Beniuc. Și-au dat 
concursul artiști de frunte ai teatrelor 
noastre, soliști vocali și instrumentali, 
corurile Radioteleviziunii, o formație 
instrumentală și elevi ai școlii speciale 
de coregrafie din Capitală.

Măsuri
(Urmare din pag. I-a)

reglate semănătorile de porumb, a 
ajutat la organizarea muncii pentru 
ca semănatul să înceapă imediat.

Comitetul executiv al consiliului 
agricol a avut de rezolvat în ulti
mele două săptămîni multe proble
me, mai ales în legătură cu asigu
rarea bazei furajere. Pentru însă- 
mînțarea cu borceag, lucernă, ma
zăre și alte culturi furajere a unor 
suprafețe pe care orzul de toamnă 
și lucerna au fost distruse de ger 
precum și a unor terenuri desțele
nite, membrii comitetului executiv 
au organizat operativ schimburi de 
semințe între gospodării, cumpărări 
de la cele care aveau surplusuri.

Activitatea desfășurată de consi
liul agricol, îndrumat și sprijinit de 
comitetul raional de partid și comi
tetul executiv al sfatului popular 
raional, a contrihuit la intensifica
rea însămînțărilor. La 18 aprilie se 
încheiase, în general, semănatul 
culturilor din prima epocă, rămî- 
nînd doar suprafețe mici în gospo
dării cu terenuri mai umede.

Condițiile din primăvara aceasta 
impun în activitatea consiliilor a- 
gricole concentrarea eforturilor 
spre realizarea celui mai important 
obiectiv. La începutul săptămânii 
trecute, în raionul Rm. Sărat tem
peratura în sol arăta că există con
diții să se treacă cu toate forțele 
la semănatul porumbului. în gos
podăriile colective din Boldu, Vîl- 
cele și altele, inginerii agronomi au 
și pus în mișcare ö parte din se
mănătorile de porumb încă de la 
începutul săptămînii.

Urmărind evoluția temperaturii

La Casa oamenilor de știință din 
Capitală s-a deschis luni sesiunea de 
lucru a Comitetului internațional 
provizoriu pentru crearea Asocia
ției de studii sud-’est europene.

La sesiune participă membrii Co
mitetului. internațional, provizoriu: 
oameni de știință din R.P. Albania, 
Anglia, Austria, R. P. Bulgaria, 
Franța, Grecia, Italia, R.S.F. Iugo
slavia, Liban, R.P. Romînă, Turcia, 
R.P. Ungară, U.R.S.S., precum și 
N. Bammate, reprezentantul direc
torului general U.N.E.S.C.O. Acest 
comitet a fost ales cu prilejul Co
locviului internațional de civilizații 
balcanice organizat anul trecut la 
Sinaia de Comisia națională a R.P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O. și Acade

Vizitele oaspeților francezi
Delegația Comisiei afacerilor cul

turale, familiale' și sociale a Adu
nării Naționale Franceze, condusă 
de deputatul Martin I-Iubert, secre
tarul comisiei, s-a întîlnit luni di
mineața la Palatul Marii Adunări 
Naționale cu membrii ■ Comisiei 
pentru cultură și învățămînt a Ma
rii Adunări Naționale.

Deputății francezi au fost salutați 
de președintele comisiei, deputatul 
acad. Ștefan Milcu, după care au 
avut loc discuții desfășurate într-o 
atmosferă cordială.

în cursul aceleiași dimineți, de
putății francezi au vizitat comple
xul social studențesc „Grozăvești”. 
După-amiază, oaspeții francezi au 
părăsit Capitala, îndreptîndu-se pe 
calea aerului spre Iași.

Luni după-amiază a sosit la Iași 
4c

Delegația orașului Nanterre, din 
Franța, condusă de Raymond Bar
bet, primarul acestei localități, a 
sosit duminică là Craiova, la invi
tația președintelui sfatului popular 
al orașului. în cursul zilei, oaspeții 
au făcut o vizită la sfatul popular 
orășenesc, unde președintele comi
tetului executiv, Marin Iordache, i-a 
informat asupra istoricului și a rea
lizărilor obținute în ultimii ani în 
orașul Craiova. Raymond Barbet 
și-a exprimat admirația față de 
transformările care s-au petrecut 
în orașul Craiova din anul 1934, 
cînd a fost aici ca reprezentant al 
muncitorilor feroviari francezi la 
procesul ceferiștilor și petroliștilor 
romîni.

Luni dimineața, delegația a de
pus o jerbă de flori Ia Monumentul 
eroilor romîni din Craiova. După a-

La 21 aprilie 1963 a încetat din viață 
colonelul Eftimie S. loan din Ministe
rul Forțelor Armate ale R. P. Romîne.

Născut la 14 decembrie 1910, dintr-o 
familie de țărani muncitori, a .cunoscut 
din fragedă tinerețe mizeria și șomajul 
la care era supusă clasa muncitoare în 
timpul regimului burghezo-moșieresc. 
Luînd contact cu mișcarea muncito
rească, a participat la diferite acțiuni 
de masă, iar în decembrie 1944 a de
venit membru al Partidului Comunist 
Romîn.

în anii puterii populare, a primit 
munci de răspundere pe linie de partid 
și de stat, iar din ianuarie 1951 a lucrat 
în Ministerul Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne. Și-a îndeplinit cu dragoste și 
devotament sarcinile încredințate de 
partid. Pentru merite deosebite în mun
că a fost distins cu ordine și medalii 
ale Republicii Populare Romîne.

încetarea din viață a tovarășului co
lonel Eftimie S. loan constituie o du
reroasă pierdere pentru tovarășii săi de 
muncă. Amintirea sa va rămîne veșnic 
trează în inimile noastre.

UN GRUP DE TOVARĂȘI
★

Sicriul cu corpul defunctului este de
pus în aula Academiei militare gene
rale. înhumarea va avea loc în ziua de 
24 aprilie orele 10 la Cimitirul militar 
Ghencea.

concrete, operative
solului în diferite puncte din raion, 
la 17 aprilie comitetul executiv al 
consiliului agricol a stabilit îm
preună cu conducerile unităților a- 
gricole să se înceapă imediat semă
natul porumbului: Trebuie spus 
însă că n-a avut loc schimbarea de 
ritm și concentrarea eforturilor 
care erau absolut necesare, dacă se 
ține seama de faptul că s-au creat 
atît de tîrziu condiții pentru semă
natul porumbului. în unele gospo
dării nu se făcuse .încă verificarea 
semănătorilor pe tarla, deși fusese 
destulă vreme pentru aceasta. De 
aceea, nu s-a început lucrul decît 
cu puține semănători. în unele gos
podării nu se simțea acea fierbere 
caracteristică zilelor de muncă în
cordată pentru succesul campaniei 
agricole. Din această cauză nu se 
realiza nici jumătate din viteza zil
nică de lucru planificată la semă
natul porumbului.

Ținînd seama de această situație, 
biroul comitetului raional de partid 
a convocat pentru seara zilei de 18 
aprilie plenara comitetului raional 
cu activul. în această plenară, care 
a durat trei ore, s-a analizat mer
sul însămînțărilor, s-au găsit solu
ții multor probleme și s-au stabilit 
măsuri pentru intensificarea ritmu
lui lucrărilor, încît semănatul po
rumbului să fie terminat pînă la 28 
aprilie. Președinți și ingineri din 
G.A.C., cadre de conducere din 
S.M.T. și G.A.S. au făcut propuneri 
concrete în acest sens. De exemplu, 
pentru a se putea executa pregăti
rea terenului acolo unde gospodă
riile nu au discuri suficiente pentru 
pregătirea terenului, președintele 
G.A.C. Ciorăști a propus să se folo

mia R. P. Romîne, sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de acad. Tudor Vianu, președin
tele Comitetului internațional pro
vizoriu.

A luat cuvîntul apoi N. Bammate 
care a arătat importanța pe care 
U.N.E.S.C.O. o acordă creării unei 
asemenea organizații internaționale, 
posibilitățile largi pe care această 
asociație le oferă pentru studierea 
civilizațiilor balcanice, în toată 
complexitatea lor, pentru o mai 
bună înțelegere între popoare.

în prima zi a sesiunii s-a discu
tat statutul viitoarei asociații.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

delegația Comisiei afacerilor cultu
rale, familiale și sociale a Adunării 
Naționale Franceze, condusă de de
putatul Martin Hubert, .secretarul 
comisiei, care se află în vizită în 
țara noastră. Oaspeții sînt însoțiți 
de C. Paraschivescu-Bălăceanu și 
Marin Rădoi, deputați în Marea 
Adunare Națională.

La sosirea pe aeroportul local, 
deputății francezi au fost întîmpi- 
nați de C. Nistor, președintele Sfa
tului popular al regiunii Iași, de de
putați în Marea Adunare Națională 
și personalități ale vieții culturale 
ieșene.

Seara, membrii delegației au asis
tat la un spectacol de folclor, pre
zentat pe scena Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri”.

★
ceea, a avut loc ceremonia semnă
rii protocolului de înfrățire între 
orașul Craiova și orașul Nanterre 
din Franța. Din partea orașului 
Nanterre, protocolul a fost semnat 
de Raymond Barbet, iar din partea 
orașului Craiova de Marin Iorda
che. La muzeul de artă din locali
tate a avut loc festivitatea deschi
derii unei expoziții școlare primite 
din orașul Nanterre, după care oas
peții au vizitat muzeul de artă și 
Parcul Poporului.

După-amiază, delegația a făcut o 
vizită la Muzeul „Procesul luptăto
rilor _ ceferiști și petroliști din iu
nie—iulie 1934" și la Casa pionie
rilor, iar seara au participat la un 
spectacol prezentat de membrii an
samblului artistic de stat „Nicolae 
Bălcescu”.

(Agerpres)

Sosirea ambasadorului
R. P. Polone 

în R. P. Romînă
La 21 acrilic a sosit la București 

Wieșlaw . Sobierajski, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Polone în Repu
blica Populară Romînă.

La sosire, Wieslaw Sobierajski a 
fost salutat de Gheorșhe Luca, di
rectorul Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Ira £o£*m ații
0 La invitația Institutului de fizică 

atomică, luni a sosit în Capitală acade
micianul Vladimir Vexier, laureat al 
Premiului Lenin, directorul laboratoru
lui de energii înalte al Institutului unifi
cat de cercetări nucleare de la Dubna, 
în timpul șederii în țara noastră, oaspe
tele sovietic va vizita instalațiile și labo
ratoarele Institutului de fizică atomică 
și va ține mai multe comunicări știin
țifice de specialitate.

© Luni a părăsit Capitala, îndreptîn
du-se spre Algeria, tov. Stanciu Bră- 
tescu, membru al C.C. al U.T.M., care 
va participa la Seminarul Internațional 
organizat de F.M.T.D. la Alger cu pri
lejul zilei de 24 aprilie — „Zi mondială 
de luptă a tineretului împotriva colonia
lismului, pentru coexistență pașnică“«’

sească prășitoarele de animale; al
ții au propus să se folosească culti
vatoare, cărora să li se monteze 
mai multe piese active pentru mo
bilizarea soiului. Consiliului agricol 
raional i s-a trasat sarcina să ur
mărească cu perseverență realiza
rea ritmului de însămînțări stabilit, 
să prevină printr-un control exigent 
lucrările de slabă calitate și să ia 
măsuri ca îndată ce într-o unitate 
se apropie de sfîrșit semănatul să 
deplaseze o parte din tractoare și 
mașini în unitățile rămase în urmă.

în ziua următoare s-a trecut la a- 
plicarea măsurilor stabilite în ple
nară. S-a intensificat îndrumarea 
și controlul pe teren din partea co
mitetului raional de partid și a con
siliului agricol, conducerile unități
lor agricole au luat măsuri ca toa
te mașinile de semănat porumb să 
fie folosite din plin. Ritmul însă
mînțărilor a crescut rapid. Vineri 
19 aprilie s-au însămînțat cu po
rumb 2 600 ha, sîmbătă — 3 205 ha, 
duminică — 3 000 de hectare. în to
tal, pe raion s-au însămînțat, pînă 
duminică seara, 10 500 ha cu po
rumb din cele 35 700 ha planificate. 
G.A.C. Măcrina, Cochirleanca, Vîl- 
cele, Bălăceanu și altele au însă
mînțat mai mult de jumătate din 
suprafața repartizată pentru cul
tura porumbului.

Semănatul porumbului poate fi 
terminat într-un timp scurt. Este 
necesar ca în continuare să se a- 
corde sprijinul cuvenit conducerilor 
unităților agricole pentru a folosi 
din plin mașinile și tractoarele, 
pentru a executa numai lucrări de 
bună calitate.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 22 aprilie în Pala
tul Congreselor din Kremlin a avut 
loc ședința festivă consacrată celei 
de-a 93-a aniversări a nașterii lui 
Vladimir Ilici Lenin, întemeietorul 
partidului comunist și al statului 
sovietic, marelé conducător al miș
cării mondiale-comuniste și munci
torești.

Deschizînd ședința, N. S. Hruș- 
ciov, prirh-sécrçtar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri . al U.R.S.S., a subliniat că 
de numele lui Lenin sînt indisolubil 
legate cele mai mărețe realizări 
ale epocii noastre. Ziua de naștere 
a lui Vladimir Ilici esté o mare 
sărbătoare a . poporului nostru, o 
sărbătoare-a întregii omeniri pro
gresiste.

Măreața învățătură leninistă, a 
spus vorbitorul, trăiește și triumfă 
în opera de construire a comunis
mului în țara’noastră, în succesele 
sistemului mondial socialist și în 
influența sa crescîndă asupra între
gii evoluții internaționale, înRAPORTUL PREZENTAT DE B. PONOMAR1OV

strucției desfășurate a comunismu
lui.

Trebuie să spunem cu toată hotă- 
rîrea, a declarat raportorul, că nu 
am fi putut asigura înaintarea cu 
succes spre comunism, că nu am.fi 
putut realiza succese remarcabile 
pe arena internațională, d.;.™

Lenin a devenit simbolul năruirii 
capitalismului', și robiei coloniale, 
afirmării socialismului și comunis
mului. Lupta sub steagul lui Lenin 
a devenit o mișcare cu adevărat 
populară, care Puprinde toate țările 
și continentele.? Această atitudine 
activă față de învățătura leninistă 
este cel mai măreț triumf al leni
nismului.

Vorbitorul a- denumit apariția sis
temului mondial socialist, care a de
venit frontul hotărîtor în lupta de 
clasă pe arena mondială., „cea .mai 
măreață cucerire a leninismului".

Acum există trei forțe revoluțio
nare mondiale principale :. po
poarele care construiesc socialismul 
și comunismul ; clasa muncitoare 
din țările capitaliste ; mișcarea de 
eliberare națională. Marxism-leninis- 
mul arată fiecăruia din aceste de
tașamente calea'justă spre luptă și 
victorie. Relevînd că forțele care se 
ridică împotriva imperialismului 
cresc și aii nevoie de sprijin re
ciproc și de coeziune, raportorul a 
subliniat că „unirea eforturilor lor 
constituie o condiție importantă a 
victoriei finale a fiecăruia din aceste 
detașamente și a victoriei generale a- 
supra imperialismului, victorie care 
caracterizează secolul al XX-lea“.

Lenin, a susținut atitudinea crea
toare față de marxism, puritatea 
lui în lupta intransigentă împotriva 
oportunismului Internaționalei a 
Il-a, împotriva revizioniștilor de 
toate orientările și nuanțele. Meto
da creatoare a lui Lenin are o deo
sebită importanță în epoca noastră 
de furtuni și zguduiri revoluționa
re, de transformare radicală a rela
țiilor sociale și de revoluții tehnico- 
științifice, epocă ce se caracterizea
ză prin ritmul fără precedent și prin 
profunzimea transformărilor isto
rice.

Raportorul a arătat că în aplica
rea teoriei revoluționare, P.C.U.S. 
pornește de la principiul că trebuie 
să se călăuzească după următoarele 
principii fundamentale : fidelitatea 
față de marxism-leninism, apărarea 
consecventă a principiilor sale, 
lupta hotărîtă împotriva oricăror 
încercări de a-1 revizui ; dezvoltarea 
creatoare a marxism-leninismului, 
îmbogățirea sa în funcție.de condi
țiile în schimbare ale vieții societă
ții și de sarcinile care se ridică în 
fața partidului în diferite etape is
torice, lupta hotărîtă împotriva 
imobilizării dogmatice a teoriei ; le
gătura indisolubilă dintre teorie și 
practică, unitatea lor organică în 
întreaga activitate a partidului.

Victoriile istorice ale partidului 
nostru confirmă, cu întreaga vigoa
re că tocmai acest mod de abordare 
a teoriei marxiste este singurul mod 
just — a spus vorbitorul. El a ară
tat în continuare că ziua de naștere 
a lui Lenin se sărbătorește sub stea
gul triumfului deplin al liniei adop
tate de partid îpcepînd din anul 
1953 și fundamentată multilateral 
de istoricul Congres al XX-lea al 
P.C.U.S.

Din punct de vedere al importan
ței transformărilor înfăptuite de 
partid și a problemelor rezolvate 
de el, din punct de vedere al pro
funzimii transformărilor din viața 
țării și al influenței exemplului 
U.R.S.S. asupra întregii dezvoltări 
mondiale, ultimul deceniu ocupă un 
loc deosebit în istoria statului so
vietic, în teoria și practica leninis
mului. A fost desăvîrșită construirea 
socialismului care a învins în 
U.R.S.S. complet și definitiv. Țara 
Sovietică a pășit în perioada con-

Conferința P. C. din Norvegia
OSLO 22 (Agerpres). — La 20 și 

21 aprilie la Oslo a avut loc con
ferința Partidului Comunist din Nor
vegia. La conferință a fost adoptat 
noul program al partidului; Parti- 
cipanții la conferință au dezbătut,

împotriva discriminărilor rasiale
LAUSANNE 22 (Agerpres). — Co

misia pentru teritoriile neautonome 
și studiul problemelor etnice din 
cadrul Uniunii interparlamentare a 
luat în discuție problema discrimi
nării rasiale. Luînd cuvîntul din 
partea grupului național romîn al 
Uniunii Interparlamentare, prof. 
Stanciu Stoian, secretarul grupului,

inversări a nașterii
marea amploare a mișcării de eli- . 
berare națională.

Credincios indicațiilor leniniste, 
Partidul Comunist al Uniunii Sovi
etice luptă cu hotârîre pentru întă
rirea coeziunii mișcării comuniste 
internaționale pe baza principiilor 
marxist-leniniste, pentru caracte
rul monolit al sistemului mondial 
socialist. Partidul nostru a acordat 
întotdeauna și acordă un sprijin 
multilateral mișcărilor de eliberare 
din timpurile noastre.

Pe baza principiului leninist al 
coexistenței pașnice între state, noi 
am luptat și vom lupta cu consec
ventă și tenacitate pentru întărirea 
păcii, pentru prietenie între- popoa
re, împotriva politicii imperialiste 
de război. A nu permite dezlănțui
rea unui război termonuclear — 
iată datoria comuniștilor din toate 
țările, datoria tuturor oamenilor 
cinstiți din lume. 1

în continuare, Boris Ponomariov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a pre
zentat raportul cu privire la 
de-a 93-a aniversare, a nașterii 
Vladimir .Ilici Leriin.

cea
lui

internațională, dacă 
. nu am fi înnoit în întreaga plenitu
dine și forță spiritul creator al leni
nismului, dacă nu am.fi spulberat 
cultul personalității lui Stalin, care 
a atîrnat ca o mare greutate de pi
cioarele societății sovietice, a adus 
socialismului multe trăsături im
proprii, străine. Cultul personalită
ții a frînat dezvoltarea societății so
vietice, dar nu a oprit dezvoltarea 
ei ascendentă și nu a schimbat na
tura orînduirii socialiste. La orice 
latură a vieții societății sovietice în 
ultimul deceniu nc-am referi, pre
tutindeni sînt evidente . rezultatele 
pozitive ale liniei leniniste a par
tidului. Și fiecare om sovietic simte 
și știe acest lucru.

în legătură cu aceasta, vorbitorul 
a amintit între altele dezvoltarea 
democrației socialiste, restabilirea 
normelor leniniste ale vieții de par
tid și a principiului conducerii co
lective. Partidul s-a legat și mai 
strins de masele populare, se sfă
tuiește permanent cu ele. studiază 
cu atenție experiența lor. El este mai 
monolit, mai unit ca oricînd în ju
rul comitetului său central. Iar po
porul sovietic este mai unit decît 
oricînd în jurul partidului său 
scump. Partidul a organizat și a 
condus revoluția tehnico-științifică. 
Prin aceasta el a situat Uniunea So
vietică în avangarda progresului 
tehnico-științific mondial, a făcut 
din socialism stegarul acestuia. O- 
menirea nu va uita niciodată că pa
tria lui Lenin a croit pentru prima 
dată drumul omenirii spre Cosmos.

Raportorul s-a referit apoi la cele 
mai importante realizări ale Uniu
nii Sovietice în dezvoltarea econo
mică. El a arătat între altele că 
nici o țară din lume nu dispune de 
un parc de mașini-unelte și mașini 
atît de mare ca Uniunea Sovietică. 
Puterea centralelor electrice a spo
rit de la 25,2 milioane kW în 1952 
la 82,6 milioane kW în 1963. în de
curs de zece ani industria siderur
gică sovietică a produs aproxima
tiv 400 milioane tone fontă și peste 
550 milioane tone oțel, adică consi
derabil mai mult decît în întreg 
secolul anterior. Cantitatea de țiței 
extrasă este de peste 1100 milioane 
tone — cu mult mai mult decît în 
întreaga perioadă de la mijlocul se
colului trecut pînă în .1953. El a re
levat importantele succese în dome
niul agriculturii și a subliniat că la 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție ale țării a contribuit în
tr-o măsură uriașă perfecționarea 
întregului sistem de conducere a 
economiei.

în continuare raportorul a subli- 
nat că „fidelitatea față de leninism 
permite partidului nostru să facă 
tot ce se poate înfăptui într-o țară 
pentru întărirea poziției socialismu
lui mondial, a tuturor forțelor revo
luționare care luptă împotriva im
perialismului. Patriei leninismului îi 
revine principala pondere a luptei 
împotriva anticomunismului, în a- 
părarea cauzei păcii și progresului 
social. Oamenii sovietici își îndepli
nesc cu cinste marea lor misiune in- 
ternaționalistă de pionieri și de 
avangardă a epocii noi. Lupta pen
tru transpunerea în viață a progra
mului construcției comunismului 
constituie conținutul principal al 
vieții și activității întregului popor 
sovietic, este un sprijin puternic al 
progresului social mondial, un a- 
port hotărîtor la asigurarea păcii și 
securității tuturor popoarelor, fapta 
cea mai importantă realizată în 
epoca noastră și cel mai frumos

de asemenea, măsurile legate de 
pregătirile în vederea alegerilor co
munale, precum și problemele le
gate de sărbătorirea în noiembrie a 
celei de-a 40-a aniversări a P. C. din 
Norvegia.

cere 
con-

a arătat că delegația romînă 
Uniunii Interparlamentare să 
damne fără rezerve discriminarea 
rasială și să adreseze totodată un 
apel stăruitor către toate statele, 
spre a se lua măsuri eficace și 
prompte pentru curmarea acestei 
politici, oriunde se manifestă. 

monument pe care îl înălțăm în 
cinstea lui Lenin“.

Referindu-se la politica externă a 
U.R.S.S., vorbitorul a spus-: .Noi și 
noi milioane ele oameni, de pe: toate 
continentele s-au convins că țara lui 
Lenin este un apărător înflăcărat al 
păcii și principalul ei reazem, ■ au 
văzut uriașa însemnătate pe care o 
are politica externă leninistă pentru 
soarta fiecărui popor. Raportorul a 
adăugat că ideea coexistenței paș
nice a devenit o forță materială în : 
jurul căreia se unesc mase uriașe ~ 
de oameni. Leninismul ne-învață și : 
experiența istorică confirmă că 
transformări revoluționare continuă ■ 
să aibă loc și, fără îndoială, vor a- 
vea loc și în condițiile coexistenței 
pașnice. Reglementarea pașnică a 
crizei din regiunea Mării Caraibilor ■ 
dezlănțuită de către cercurile agre- . 
sive din S.U.A.; preîntîmpinarea u- 
nui război nuclear, apărarea cuceri- • • 
rilor revoluționare ale Cubei socia-- ' 
liste constituie o dovadă vie a . 
justeței politicii de coexistență 
pașnică, a rezultatelor ei favorabile 
pentru omenire.

Constatînd că în ultimul timp im
perialiștii din țările occidentale in
tensifică pregătirile de război, vor
bitorul a spus că, ținînd seamă de 
planurile agresive ale imperialismu
lui, Comitetul Cèntral al P.C.U.S., 
guvernul sovietic nu uită nici un 
moment poruncile lui Lenin de a în
tări capacitatea de apărare a pa
triei socialiste. în prezent socialis
mul a devenit o forță invincibilă și 
cel care va dori să-i încerce puterea 
va primi o lovitură- distrugătoare. 
Totodată,- a relevat raportorul, țara 
noastră este dispusă să caute să ? 
ajungă la acorduri rezonabile cu cei 
care manifestă' o poziție realistă 
față de actualul raport de forțe, 
care își dau seama de consecințele 
pe care le-ar avea un război nu
clear.

Raportorul a subliniat că apăra
rea păcii, afirmarea în politica in
ternațională a principiului coexis
tenței pașnice nu numai că nu slă
bește, ci intensifică prbcesul revo
luționar mondial. Coexistența paș
nică, ascuțind toate contradicțiile 
sistemului capitalist, dă cîmp larg 
de dezvoltare mișcării muncito
rești din citadelele capitalismului.

Raportorul a subliniat că baza 
coeziunii tuturor forțelor democra
tice, garanția victoriei clasei munci
toare internaționale este unitatea 
țărilor socialiste, a mișcării comu
niste mondiale.

Coeziunea internațională a fost 
absolut necesară în epoca în care 
clasa muncitoare a fost mai slabă ■ 
decît burghezia.

Dar ea este la fel de necesară a- 
cum, cînd raportul de forțe s-a 
schimbat radical în favoarea clasei 
muncitoare. Principiul leninist al 
internaționalismului proletar, a de
clarat raportorul, presupune că fie- ' 
care partid comunist trebuie să 
lupte în mod practic pentru coeziu
nea mișcării comunistè internațio
nale. Adevărații apărători ai leninis
mului prețuiesc coeziunea mișcării 
comuniste și se îngrijesc în perma
nență de întărirea ei.

Firește că în mișcarea comunistă 
poate să apară un mod de abordare 
diferit a unor sau altor probleme 
ale dezvoltării mondiale. Dar con
fruntarea opiniilor trebuie să se 
facă în cadrul liniei generale coor
donate, ea trebuie să contribuie la 
întărirea unității mișcării comu
niste. în față stau multe lupte îm
potriva forțelor capitalismului și 
reacțiunii. Mișcării comuniste îi este 
necesară mai mult ca oricînd uni
tatea, unitatea și încă o dată unita
tea pe baza principiilor marxism- 
leninismului.

Toate măsurile luate de C.C. al 
partidului nostru, a spus vorbito
rul, au fost dictate de interesele 
supreme ale mișcării comuniste, de 
năzuința de a înlătura divergențele 
ivite, de a pregăti o atmosferă favo
rabilă pentru ca viitorul for mon
dial al comuniștilor să demonstreze 
din nou coeziunea combativă și in
vincibilă a tuturor partidelor fră
țești pe baza principiilor marxist- 
Ieniniste.

Socialismul poate să-șî asume 
și își asumă răspunderea pentru 
destinul omenirii, pentru interesele 
majorității covîrșitoare a oameni
lor, pentru civilizație și cultură. So- , 
cialișmul și-a elaborat programul, a 
cărui înfăptuire va da omenirii pa- , 
cea, libertatea națională și indepen
dența popoarelor, o viață liberă și 
îndestulată. în aceasta constă mă
reața. misiune salvatoare a leninis- ; 
muîui, a politicii și ideologiei leni
niste.

în încheiere, raportorul a decla- i 
rat : Toate principalele evenimente I 
ale epocii noastre dovedesc incon- j 
testabil că istoria se dezvoltă — așa ! 
cum a arătat Lenin — în direcția 
comunismului. Lumea socialismului ; 
reprezintă deja o treime din ome
nire. Zorile leninismului strălucesc j 
tot mai puternic deasupra planetei 
noastre.

Cuvmtarea premierului 
canadian

OTTAWA 22 (Agerpres). — La 22' 
aprilie, Lester Pearson, liderul parti
dului libera], care a obținut cele 
mai multe voturi în recentele ale
geri din Canada, a depus jurămîn- 
tul preluînd funcțiile de prim-mi- 
nistru.

în noul guvern Paul Martin este 
ministru al afacerilor externe, C. M. 
Drury, ministrul al războiului și 
Walter Gordon, ministru de finanțe.

După cum relatează agenția 
U.P.l. Lester Pearson, luînd cuvîn
tul cu prilejul depunerii jurămîntu- 
lui, a declarat că va depune efor
turi pentru a obține focoase nu
cleare în vederea înzestrării forțelor 
armate ale Canadei și a pledat pen
tru relații „cît mai prietenești cu 
putință“ cu Statele Unite.

I
i

func%25c8%259bie.de


Pag. 4 S c! NT EI A Nr. 587f

dm Laos
pentru dezarmare și pace

Cosmos-15“ un nou satelit artificial
al Pămîntului lansat in U. R. S. S.

Ciocniri între trupe 
și demonstranți în Iordania

AMMAN 22 (Agerpres). — Agen
țiile occidentale de presă transmit 
noi amănunte în legătură cu situa
ția creată în Iordania. Referindu-se 
la noua criză ministerială, agenția 
France Presse arată că ea survine 
într-un moment deosebit de critic 
pentru Iordania. în vestul țării și 
îndeosebi la Ierusalim au loc mari 
manifestații în favoarea unității 
arabe. Aceeași agenție, reluînd o 
informație a postului de radio Cai
ro, arată că „manifestațiile îndrep
tate împotriva regelui Hussein s-au 
desfășurat și în cursul zilei de du
minică în toate regiunile Iordaniei”.

Potrivit postului de radio egip
tean, care transmite știri parvenite 
de la Damasc, „noul prim-ministru 
iordanian a ordonat intensificarea 
represiunilor împotriva manifestan- 
ților”.

Agenția France Presse precizează 
că paza la toate clădirile publice a

fost întărită cu unități de poliție și 
armată. Se anunță că trupe și auto
camioane blindate patrulează pe 
străzile- capitalei Iordaniei, împrăș- 
tiindu-i pe participanții la demon
strații care cer aderarea Iordaniei 
la Federația Arabă-tripartită. Dumi
nică dimineața trupele Legiunii a- 
rabe au deschis focul împotriva 
demonstranților. în urma ciocniri
lor dintre demonstranți și trupe, 
peste 130 de persoane au fost ucise 
sau rănite. La Ierusalim demonstra
țiile au avut un caracter deosebit 
de violent. Legăturile telefonice ale 
Iordaniei cu celelalte țări au fost 
în bună parte întrerupte.

Ziarele din Damasc, arată agenția 
Reuter, afirmă că „regele Hussein 
este pe cale de a abdica“. Aceeași a- 
genție, reluînd o știre din ziarul 
„Al-A’nram”, arată că „situația din 
Iordania tinde să se transforme în- 
tr-o revoltă armată generală”.

• SYDNEY. Mii de muncitori, 
studenți, femei cu copii în brațe, 
reprezentanți ai diferitelor orga
nizații de masă au participat la 
un marș pentru pace care a avut 
loc în zilele de 20 și 21 aprilie la 
Sydney. Participanții la marș 
purtau lozinci pè 'care era scris : 
„Nici un fel de bâZe străine în 
Australia”, „Nu vfem rachete Po
laris”.

9 VIENA. Marșul pentru pace 
și dezarmare Medling-Viena, la 
care au participat aproape 2 000 
persoane, a luat sfîrșit printr-un 
miting de masă în fața clădirii 
Bibliotecii naționale din Viena.

• STOCKHOLM. La Stockholm 
a avut loc un cöngres național 
pentru dezarmare și pace, pregă
tit de peste 26 de organizații de 
masă din Suedia.

Puternice proteste in întreaga lume 
împotriva asasinării lui Julian Grimau

VIENTIANE 22 (Agerpres).
21 aprilie, primul ■ ministru al gu
vernului național de coaliție din 
Laos, prințul Suvanna Fumma, a 
făcut o vizită în Valea Ulcioarelor, 
unde a avut întrevederi cu prințul 
Sufanuvong, vicepreședinte al gu
vernului național de coaliție și pre
ședinte al Comitetului Central al 
partidului Neo Lao Haksat, precum 
și cu alți conducători ai acestui 
partid. Suvanna Fumma s-a reîntors 
în aceeași zi la Vientiane. El a de
clarat ziariștilor că în cursul con
vorbirilor sale cu prințul Sufanu
vong și ceilalți conducători ai parti
dului Neo Lao Haksat a fost exa
minată situația creată în Valea Ul
cioarelor. „Am convenit, a declarat 
Suvanna Fumma, să ne păstrăm 
calmul”. A fost realizată o înțele
gere cu privire la o încetare a fo
cului. „Trebuie să punem capăt lup
telor pentru a găsi o soluție satis
făcătoare pentru toți. Nu ne-am 
pierdut speranța în posibilitatea 
menținerii păcii în Laos, a arătat 
primul ministru“.

într-o cuvîntare rostită la postul 
de radio „Vocea Patet Lao”, prin
țul Sufanuvong a declarat : „Pri-

mul ministru și cu mine am recu
noscut că conflictele care au luat 
naștere în Valea Ulcioarelor sînt o 
problemă internă șt că ele au fost 
determinate de amestecul trupelor 
generalului Fttmi. Nosavan în rîn- 
dul neutraliștilor”.,, El a adăugat că 
în cursul întrevederilor sale cu pri
mul ministru s-a căzut de acord să 
se organizeze noi' întrevederi „pen
tru a căuta în comun soluțiile ne
cesare consolidării solidarității din
tre cele două forțe patriotice indis
pensabile menținerii guvernului de 
coaliție și păcii“.

în ultima vreme atrage atenția 
activitatea deosebit de intensă pe 
care o desfășoară diplomația occi
dentală și, în special, S.U.A. în le
gătură cu evenimentele din Laos. 
La 20 aprilie a avut loc la Washing
ton o ședință a Consiliului securită
ții naționale al S.U.A., convocată de 
președintele Kennedy, pentru a 
examina planul unor acțiuni pe care 
S.U.A. ar urma să le întreprindă în 
legătură cu situația din Laos. Agen
ția France Presse relevă că S.U.A. 
ar putea hotărî trimiterea flotei a- 
mericane din Pacific în apropierea 
coastelor laoțiene.

$ Corespondentă din Viena
loc, la 20 aprilie, o mare demons
trație de protest împotriva asasi
nării mișelești a eroului-comunist 
spaniol Julian Grimau. Demons
tranții au cerut încetarea terorii 
din Spania și eliberarea deținuților 
politici. Ei purtau mari portrete în
doliate ale lui Grimau. La demons
trație au participat numeroși spa
nioli care locuiesc în Olanda.

STOCKHOLM. Sute de oameni 
au demonstrat la 20 aprilie în fața 
Ambasadei Spaniei de la Stockholm

CIUDAD DE MEXICO. Vestea a- 
sasinării de către regimul franchist 
a lui Julian Grimau a stîrnit o pro
fundă indignare în Mexic. După 
cum transmite agenția France 
Presse, cîteva sute de locuitori ai 
capitalei mexicane au organizat o 
demonstrație în fața reprezentanței 
Spaniei la Ciudad de Mexico. Mul- 

■ țimea indignată a pătruns în in
cinta imobilului aruncînd pe fe
restre mobilierul și documente.

HAGA. La Amsterdam, în fața 
clădirii consulatului spaniol a avut împotriva asasinării lui Julian Gri-

Relatări asupra înscenării judiciare 
de la Madrid

MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS transmite: La 22 aprilie 1963 în 
Uniunea Sovietică a fost lansat un nou satelit artificial al Pământu
lui — „Cosmos-15”. La bordul satelitului se află, instalat un apara- 
taj științific destinat continuării studierii spațiului cosmic în confor
mitate cu programul anunțat la 16 martie 1962 de agenția TASS.

Satelitul s-a plasat pe o orbită cu următorii parametri : perioada 
inițială de revoluție — 89,77 minute, distanța maximă de suprafața Pă
mîntului (la apogeu)—371 km, distanța minimă (la perigeu)—173 km, 
unghiul de înclinație al orbitei față de planul ecuatorului—65 grade, 
00 minute.

în afara aparatajului științific, la bordul satelitului se află : un emi
țător radio, care funcționează pe frecvența 19,996 mhz,_ un sistem ra- 
diotehnic pentru măsurarea precisă a elementelor orbitei, un sistem 
radiotelemetric pentru transmiterea pe Pămînt a datelor referitoare la 
funcționarea dispozitivelor și a aparatajului științific.

Aparatajul instalat la bordul satelitului funcționează normal. Cen
trul de coordonare și calcul procedează la prelucrarea informațiilor 
recepționate.

Ziarul ,,L’HUMAN1TË'' a publicat 
următoarele relatări despre desfășu
rarea „procesului” lui Julian Grimau:

„Procesul a început la ora 8,20. 
Polițiști înarmați și ageriți în civil 
erau postați în împrejurimile tribu
nalului 
neta la 
clădirii, 
ofițeri.

Julian Grimau, foarte calm, și-a 
făcut intrarea în sală cu cătușele la 
mîini, încadrat de doi polițiști înar
mați cu pistoale mitraliere, care l-au 
flancat în tot timpul ședinței. O rană 
adîncă, încă necicatrizată, se vedea 
pe tîmpla dreaptă a lui Grimau, 
cesta suferind totodată 
urma fracturilor la brațe. Rănile 
avea în urma torturilor. Cînd ( 
mau a vrui să vorbească despre 
ceste torturi, președintele i-a 
terzis”.

Mai departe, ziarul arată că eroi
cul luptător antifascist, răspunzînd 
unor calomnii cuprinse în rechizito
riul procurorului, a spus cu mîndrie : 
„Am aderat la partidul comunist în 
1936. Sînt membru al Comitetului 
Central. Am revenit în Spania pentru 
a contribui la instaurarea unui regim 
democratic. Voi înfrunta moartea ca 
un comunist și, atît cît voi trăi, mă 
voi comporta ca un comunist”.

în doua rînduri, Grimau a vrut să 
vorbească despre munca sa de acti
vist în slujba poporului, pentru recu
cerirea libertăților. De fiecare dată 
el a fost întrerupt de tribunal.

...Avocatul civil al lui Grimau a 
asistat la ședință, dar, potrivit regu
lamentului justiției militare, n-a avut 
dreptul de a interveni. El nu putea 
decît să ia note”.

PARIS 22 (Agerpres). — Avocatul 
parizian Charles Ledermann, care 
a asistat la procesul de la Madrid,

mililar, iar soldați cu baio- 
armă păzeau unica intrare a 
Curtea era compusă din șapte

a-
și de pe 

le
Gri- 

a- 
in-

înscenat lui Julian Grimau, a de
clarat că autoritățile franchiste au 
pus la cale o parodie monstruoasă 
a justiției. La ședința tribunalului 
militar, care îl „judeca” pe Julian 
Grimau, nu a fost audiat nici un 
martor. Nici unul dintre cei care, în 
cursul anchetei au făcut „depozi
ții” în scris, nu a fost citat la tri
bunal pentru audiere și confruntare 
cu acuzatul. Mai 
nici o „mărturie” 
nu aparține unui 
martor ocular, 
toate fără excep
ție au fost bazate 
pe relatări 
mult decît 
bioase ale unor 
terțe persoane. Ci
neva, 
cîndva 
ceva... 
tă acumulare 
minciuni și 
lomnii era prezen
tată de judecăto
rii franchiști drept 
„dovezi”.

mai 
du-

undeva, 
a auzit 

Și aceas- 
de 
ca-

LONDRA 22 (A- 
gerpres). — Exe
cutarea lui Gri
mau a constituit 
„un act de răzbu
nare și nu de jus
tiție”, a declarat 
duminică seara 
deputatul laburist 
John Mendelson 
după înapoierea 
din Madrid, unde 
s-a aflat ca obser
vator din partea 
organizației pen
tru amnistierea 
deținuților poli
tici din Spania.

Semnarea planului
de colaborare pe 1963 între 
Uniunile artiștilor plastici din 

R. P. Romînă și U.R.S.S.
MOSCOVA. La 20 aprilie a avut 

loc la Moscova semnarea planului de 
colaborăre pe anul 1963 între Uniu
nea artiștilor plastici din R.P. Romînă 
și Uniunea artiștilor plastici din 
U.R.S.S. Planul prevede, printre al
tele, organizarea unei expoziții de 
artă romînească la Moscova și a unei 
expoziții de artă plastică sovietică la 
București, precum și vizite reciproce 
ale artiștilor plastici, urmate de expo
ziții personale. Planul a fost semnat de 
Mircea Popescu, 
șeful secției de cri
tică a Uniunii 
tiștilor plastici din 
R.P. Romînă, 
de D. Suslov, 
cretar al Uniunii 
artiștilor . plastici 
din U.R.S.S.

LONDRA. într-o declarație dală pu
blicității la 21 aprilie, cunoscutul filo
zof britanic și luptător pentru pace, 
lordul Bertrand Russel și-a exprimai 
protestul hotărît față de acțiunile au
torităților grecești luate împotriva 
partizanilor păcii englezi care au sosit 
în Grecia pentru a participa la marșul 
antinuclear Marathon-Atcna interzis 
de autorități. Agenția Reuter relevă 
că membrii delegației pacifiștilor bri
tanici, condusă de Pottle, secretarul 
lui Russel, au fost arestați și maltratați 
de poliția greacă, după care au fost 
expulzați din Grecia.

ANKARA. Agenția France Presse, 
citind ziarul turc „Milliyet“, anunță

ar-

Și 
se-

mau. Demonstranții au străbătut 
bulevardul central al orașului, răs- 
pîndind manifeste. Demonstrații de 
protest au avut loc și la Göteborg.

LONDRA. Pentru a-și exprima in
dignarea împotriva executării mișe- 
lești de către fran chiști a neînfrica
tului patriot spaniol Iulian Grimau, 
sute de londonezi s-au adunat 
duminică în fața clădirii amba
sadei spaniole. După cum relatează 
agenția Reuter, clădirea ambasadei 
era înconjurată de puternice deta
șamente ale poliției care au încercat 
să-i împrăștie pe demonstranți.

MONTEVIDEO. La 21 aprilie, în 
fața clădirii ambasadei Spaniei din 
Montevideo, a avut loc o demons
trație de protest împotriva asasină
rii lui Julian Grimau. Demonstran
ții purtau pancarte și au scandat 
lozinci în care condamnau această 
nouă crimă a regimului franchist.

ALGER. Peste 1 000 de tineri al
gerieni, cărora li s-au alăturat nu
meroși studenți europeni, au ma
nifestat în fața ambasadei Spaniei 
din Alger după aflarea știrii privind 
executarea lui Julian Grimau. în 
fața clădirii ambasadei a fost înăl
țat un drapel cernit al republica
nilor spanioli.

Pe cine deranjează
. Pus sub urmărire de poliția din Ita

lia și Elveția, Erich Rajakovici, care 
a fost „mina dreaptă“ a călăului na
zist Eichmann și a trăit pînă în ul
tima vreme sub masca de „comer
ciant onorabil“ la Milano, a fost a- 
restat în cele din urmă la Viena, 
unde s-a prezentat singur în fața 
judecătorului de instrucție. De ce a 
făcut-o ? Unele ziare de aci scriu că 
Rajakovici, care a participat la a- 
sasinarea în masă a peste 100 000 
de 
de ocupație nazistă _ 
Cehoslovaciei și Olandei, 
că va putea 
stingerea oricărei acțiuni judecăto
rești prin trecerea a 20 de ani de la 
data comiterii îngrozitoarelor sale 
crime. Alte ziare dau de înțeles că 
el a preferat să se predea justiției 
în Austria, deoarece pedeapsa ma
ximă la care poate fi condamnat în 
această țară este închisoarea pe 
viață (nu condamnarea la moarte).

Fapt este că apariția sa în Aus
tria a deranjat anumite cercuri de 
aici. „Cazul Rajakovici" a amintit 
opiniei publice de fasciștii locali, 
dintre care unii trebuie să răspundă

oameni în timpul perioadei 
a Poloniei, 

credea 
invoca prescrierea,

: X'"

mult decît atît,

în fața ambasadei Spaniei clin Paris a avut loc o puternică manifestație de pro
test împotriva asasinării lui Julian Grimau.

că cinci ofițeri, aparținînd unităților 
staționate în provincie, au fost ares
tați din ordinul autorităților militare 
din Ankara. Se bănuiește că acești ofi
țeri, împreună cu alții care au mai 
fost arestați recent, ar face parte din- 
tr-o organizație care urmărește să in
cite la revoltă armată împotriva re
gimului. Cei cinci ofițeri au fost aduși 
duminică seara la Ankara, unde ur
mează să fie anchetați.
Sporirea cheltuielilor militare

vest-germane

BONN. Comisia bugetară a Bun- 
destagului vest-gennan a dat publici
tății un raport in care arată că cheltu-

folk). După cum scrie ziarul „Evening 
Standard“, schimbul de focuri pe teri
toriul bazei a continuat trei ore. Zvo
nuri alarmante s-au făspîndit în rîndul 
locuitorilor satului vecin care nu au 
uitat încă incidentele din 1958 de la 
aceeași bază cînd uîi soldat american 
care și-a pierdut mințile amenința că 
va face să explodeze o bombă ato
mică.

CALCUTTA. Ca urmare a ciclo
nului care s-a abătut.la 19 aprilie a- 
supra- regiunii de nord-est a Indiei în 
statele Assam, Bihar și Bengalul de 
cest au lost distruse, după cum rela
tează agențiile de presă, 15 localități. 
Și-au pierdut viața -130 persoane, iar 
alte 700 au lost rănite. Mii de locui

ielile în scopuri militare ale guvernu
lui vest-gernian pe anul 1963 vor li de 
18.4 miliarde mărci, ceea ce reprezintă 
o majorare cu 1,4 miliarde mărci față 
de proiectul inițial de buget prezentat 
'la sfîrșitul anului 1962. După cum re
latează agenția France Presse, această 
majorare a fost cerută de guvernul lui 
Adenauer în vederea sporirii contribu
țiilor Germaniei occidentale la cheltu
ielile N.A.T.O. și a cheltuielilor pentru 
instalațiile, militare străine folosite.de. 
Bundeswehrul vest-german.

LONDRA. Un militar american 
înarmat cu un revolver a terorizat în 
seara zilei de 19 aprilie personalul ba
zei americane de la Scaltherpe (Nor-

tori din această regiune au rămas fără 
adăpost.

Acțiuni ale partizanilor
din Oman

■ CAIRO. După cum se arată în co
municatul primit la 21 aprilie de re
prezentanța de la Cairo a imamatului 
Omanului, partizanii din Oman au 
doborît un avion englez în apropierea 
orașului Kuryat. Partizanii au atacat, 
de asemenea, portul militar englez din 
Dakami și o patrulă militară engleză 
în interiorul țării. în cursul acestor 
operațiuni un transportor blindat a fost 
distrus și cîțiva soldați englezi au fost 
uciși.

„cazul Rajakovici
de asemenea pentru crime comise 
în timpul războiului. Unul dintre a- 
ceștia este Johann Kunz, fost pînă 
acum cîteva zile șef adjunct al po
liției din Graz. Citat ca martor în 
procesul celor 12 ofițeri superiori 
din SS, participanți la asasinatele 
în masă comise la Minsk — proces 
care se judecă de vreo 6 luni Ia 
Koblenz în R.F.G.,,— Kunz a recunos
cut că în sarcina ea era „descăr
carea“ evreilor sosiți la Minsk din 
diferite țări, că a participat la li
chidarea ghettoului de acolo. Acum 
urmează a fi și el cercetat de auto
ritățile austriece. La 18 aprilie mi
nisterul de interne austriac a anun
țat că J. Kunz a fost suspendat din 
serviciu și deferit... comisiei de dis
ciplină.

Dar nu e vorba numai de Kunz. 
Unele ziare vădesc temerea că răs
foirea dosarelor acestor criminali 
de război va scoate la iveală fapte 
compromițătoare și pentru alții. Aici 
este comentat, de pildă, articolul 
scris pe un ton destul de nervos de 
ziarul „Das Volksblatt“. După ce își 
exprimă nemulțumirea produsă de 
arestarea lui Rajakovici, autorul ar
ticolului deplînge faptul că „justiția 
austriacă și-a asumat, odată cu a- 
ceastă arestare, o mare răspundere, 
căci, ca și în cazul Eichmann, ochii 
lumii vor înregistra și cazul Raja
kovici".

ȘT. DEJU

BONN. La 22 aprilie. la Bonn a 
avut loc o reuniune a Partidului’ 
„Uniunea Creștin democrată“ organi-’ 
zată pentru discutarea numirii suc-’ 
cesorului lui Adenauer la postul’ 
de cancelar federal. Comentând si-’ 
tuația creată în partidul lui Adenauer,’ 
corespondentul din Bonn al a-’ 
genției Reuter subliniază că „pro
blema succesiunii a aruncat partidul 
într-un val de divergențe care.se adîn- 
cesc permanent. Partidul a fost scin
dat, un grup al majorității propunînd 
numirea imediată a lui Erhard ca 
succesor a lui Adenauer, iar un alt 
grup, minoritar, dorind ca Adenauer 
să rămînă cancelar pînă la alegerile 

generale, care se 
vor desfășura în 
anul 1965”.

NEW YORK. 
La 20 și 21 aprilie 
în mai multe state 
din S.U.A. și în

împrejurimile- orașului New York s-au 
produs mari incendii provocate, după 
cît se pare, de focurile de tabără a- 
prinse de persoanele care ieșiseră la 
odihnă. în statul New Jersey, peste 
3 500 de persoane au trebuit, să fie 
evacuate din locuințele lor, în timp 
ce sute de case și mii de hectare de 
păduri au ars. Două persoane au pie
rit. Mii de hectare de păduri și nu
meroase locuințe au fost distruse în 
statele Virginia, Oklahoma și Maine. 
Potrivit unor aprecieri provizorii, pa
gubele se cifrează la cîteva sute de 
milioane de dolari.

Kl ..

Săptămîna trecută, la Tokio s-a deschis cel de al V-lea Tîrg inter
național la care sînt prezentate exponate din 31 de țări. Pavilionul 
R. P. Romine esté vizitat zilnic de oameni de afaceri și de un numeros 
public. în fotografie : Aspect din timpul ridicării drapelelor țărilor parti
cipante.

Nota externa

Robert Kennedy 
despre incidentele 

rasiale din S. U. A.
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

în cadrul unui interviu televizat 
care a avut loc la 21 aprilie, mi
nistrul de justiție al S.U.A., Robert 
Kennedy, s-a referit din nou la pro
blema discriminării rasiale din 
S.U.A., declarînd că aceasta pune 
în cauză „prestigiul Statelor Unite 
în lume”. Ministrul american a ară
tat că „este dificil pentru noi să ne 
adresăm restului lumii și să spu
nem că credem în constituția Sta
telor Unite, în declarația de inde
pendență și în egalitate atîta timp 
cît tratăm o parte a propriei noas
tre populații ca pe niște oameni in
feriori”.

Robert Kennedy a subliniat că, 
după părerea sa, incidentele rasiale 
vor continua să se producă în Sta
tele Unite, încă mulți ani de acum 
înainte, înainte ca să poată fi reali
zată o egalitate deplină. „Asemenea 
incidente, a spus cl, se vor desfă
șura în Alabama și Mississippi, la 
Chicago și în toate regiunile țării, 
întrucît aceasta nu este o problemă 
care se limitează numai la o sin
gură regiune a S.U.A.”.

în urmă cu trei ani, 
autoritățile de resort de 
la Bruxelles au hotărît, 
după anumite ezitări, 
să înzestreze aviația mi
litară cu aparatul de 
vînătoare american „F- 
104 G Starfighter“. Op
țiunea a fost făcută pe 
considerentul că la con
struirea acestui tip de 
avion urmau să colabo
reze în afară de indus
tria americană și indus
triile din Germania oc
cidentală, Olanda și 
Belgia. Cei care au 
adoptat atunci această 
hotărîre au acum toate 
motivele să se căiască 
de alegerea făcută.

Ce s-a întîmplat P
Joia trecută, primele 

aparate „F-104“, con
struite în Belgia, au fost 
remise forțelor aeriene 
militare ale țării. Dar 
chiar a doua zi, un ar
ticol apărut în „Nevv 
York Times" avea să 
producă o vie agitație 
în rîndurile oficialități
lor din capitala Belgiei. 
Din articol rezultă că 
aparatul „F-104“ nu va 
mai corespunde proiec
tului inițial.

Să începem prin a 
arăta că avioanele „F- 
104“ urmau să fie echi
pate cu un dispozitiv 
electronic menit să asi
gure legătura cu o in
stalație la sol pentru 
ghidarea spre obiectiv. 
Acest sistem de con
trol la sol trebuia să 
fie construit în Europa, 
de către țările echipate 
cu „Starfighter“, adică 
de R.F.G., Olanda, Bel
gia și Italia, în colabo
rare cu S.U.A. care 
s-au angajat să finan
țeze o treime din suma 
prevăzută inițial (300 
milioane' dolari) pentru

construcție. Or, după 
cum arată ziarul ameri
can, „«dificultăți grave» 
de ordin tehnic au sur
venit în domeniul siste
mului de control“ pre
văzut. Dificultățile în- 
tîmpinate sînt de așa 
natură — afirmă ziarul 
— incit continuarea con
strucției ar costa de trei 
ori mai scump decît se 
prevăzuse la început. 
S.U.A. au refuzat însă 
să suporte diferența re
zultată, incit construc
ția sistemului de control 
ar fi fost suspendată, 
după cum afirmă ziarul 
netvyorkez.

Grăbindu-se să obțină 
informații din sursele 
cele mai competente în 
legătură cu această pro
blemă, postul de radio 
Bruxelles a putut afla 
din declarațiile genera
lului Henry, șeful statu
lui major general al for
țelor aeriene 
că într-adevăr, 
temui terestru 
trol, aparatul 
„nu va putea 
plinească misiunile de 
interceptare pentru care 
este prevăzut“. Realiza
rea de către Belgia a 
unui „sistem de sprijin“ 
înlocuind dispozitivul 
prevăzut, a adăugat ge
neralul, ar costa. în ju
rul a 200 milioane 
franci belgieni. ■

Declarațiile generalu
lui Henry au provocat 
la Bruxelles o mare sur
priză cu atît mai mult 
cu cît același general, 
într-un discurs rostit cu 
cîteva zile mai înainte, 
dorea „să respingă anu
mite critici și îndoieli 
neîntemeiate“ exprimate 
asupra valorii operative 
a avionului „F-104“. 
Drept este însă că ge
neralul nu avea cum să

belgiene, 
fără sis- 
de con- 
„F-104“ 

să înde-

știe dinainte că va fi 
ulterior dezmințit de 
„New York Times“.

In presa occidentală, 
cazul a făcut oarecare 
vîlvă. Mai întîi, pentru 
că nu este prima dată 
cînd partea americană 
constată, după încheie
rea unor contracte, că 
nu mai este în măsură 
să-și respecte obligațiile 
asumate. Este cunoscut 
în această privință scan
dalul provocat de hotă- 
rîrea S.U.A. de a re
nunța la construirea ra
chetei „Skybolt“ promi
să Angliei, ceea ce a 
pus la grea încercare re
lațiile anglo-americane.

în luarea unor aseme
nea hotărîri, intervin 
factori diferiți : elemen
tul comercial, care face 
ca firmele americane să 
se angajeze de dragul 
afacerii în contracte pe 
care nu le pot respecta ; 
elementul tehnic, care 
constă în promisiuni lău- 
dăroase, ce nu pot fi 
ținute și în calcule ne
corespunzătoare ; ele
mentul politic, urmărind 
să mențină țările atlan
tice în dependență față 
de S.U.A. și să le îm
potmolească mai adine 
în mlaștina cheltuielilor 
militare.

Noul caz — se arată 
în presa apuseană — va 
produce frământări în 
cercurile politice bel
giene în legătură cu 
oportunitatea cumpărării 
avionului „F-104 G“, ale 
cărui calități, mult lău
date la început, se do
vedesc acum iluzorii. 
Ceea.ce amintește de 
vechiul proverb „la po
mul lăudat să nu te duci 
cu sacul".

E. MIRONESCU
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TEATRE : Teatrul de stat de operetă : 

Sărutul Cianitei — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale” (Sala Come
dia) : Orfeu în infern — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Mașina de scris — (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma
gheru) : Frații Karamazov — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Casa cu două intrări 
— (orele 20). Teatrul'„Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cum vă place — (orele 19,30). (Sala Stu
dio — str. Alex. Sahla nr. 76). : Tache, 
lanke și Cadîr — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C‘.F.R;-Giulești (Sala Palatu
lui R. P. Romîne) r Băiat bun, dar... cu 
lipsuri — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile — specta
colul Teatrului de stat din Bacău) : 
Poveste din Irkutsk — (orele 20) (Sala 
Libertatea) ; Misterul cizmei — (orele 10). 
Teatrul evreiesc de stat ; Un proces 
neterminat — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece șl dansuri al C.C.S. : Visuri în
drăznețe — orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (Sala Savoy) : Muzica 
bat-o vina — (orele 20). (Sala din Calea 
Victoriei 174) : Ocolul pămîntului în 30 
de melodii — (orele 20). O.S.T.A. (Ateneul 
R. P. Romine); Recitai extraordinar de 
pian dat de Imre Ungar (R. P. Ungară) — 
(orele 20). Circul de stat : Spectacolul 
primăverii — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). A fost 
prietenul meu: Republica (9; 11,15; 14;
16,30; 19; 21,15). Drumul spre chei: rulează 
la cinematografele Magheru (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Lumina (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 14, după-amlază 
16; 18,15; 20,30), Libertății (10; 12; 14;. 16,30; 
18,30; 20,30). Cumpără-ți ùn balon — cine
mascop : rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (12; 14; 16; 18; 20), București 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12;

14,15; 16,30; 18,45; 21), V. Roaită (9;
13,15; 15,30; 17,45; 20), Alex. Sabia (9; 
13; 15; 17; 19; 21), Miorița (10; 12; 15; 
19,15; 21,30). Ștefan cel Mare (9; 11; 
16; 18,15; 20,30), G. Coșbuc (10; 12; 14;
18; 20). Violență în piață : rulează la
cinematografele I. C. Frimu (9.30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), 1 Mai (10; 12,15;
15,30; 18: 20.30). Flacăra (16; 18,15; 20,30). 
Chiriașul : rulează la cinematograful 
Elena Pavel (10; 12,15; 15; 17,15; 19,15;
21,15), înfrățirea între popoare (16; 18; 20). 
Riul și moartea : Victoria (10; 11,45; 13,30: 
15,15; 17; 19; 21), Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 9,30 pînă la orele 
15, după-amiază 17; 19; 21). Festivalul 
Chaplin : Central (10,30; 13; 15,30; 18;
20,30), Munca (15; 17; 19; 21). Program
special pentru copii : 13 Septembrie
(11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30). Am fost în 
Africa — Lumea furnicilor — Tigrul șl 
măgarul — Pctea și robotul — rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. Lizzie 
Mac Kay : Maxim Gorki (15; 17; 19; 21). 
Șapte dădace : Cultural (16; 18; 20).
Apartamentul — cinemascop ; 8 Martie
(14.15; 16,30; 18,45; 21), Drumul Serii (14,15; 
16,30: 18,45; 21). Cartouche — cinemascop: 
Grivița (11; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Balada 
husarilor : rulează la cinematograful 
C-tin David (16; 18,15; 20,30). Turneul ve
seliei: Unirea (16; 18,15; 20,30), Arta (15; 
16,45; 18,45; 20,30), Moșilor (15; 17; 19; 21). 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Lanterna 
cu amintiri ; T. Vladimirescu (15; 17; 19; 
20,45), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). Po
vestea unei nopți stranii : Popular (16; 
18,15; 20,30). Pescărușul negru : 23 August 
(10; 12; 15. 17; 19; 21), Olga Bancic (15,30; 
18; 20,30). Vacanță la mare — cinemascop: 
16 Februarie (15; 17; 19; 21), M. Emi- 
nescu (15; 17; 19; 21). Maria Candelaria : ■ porar noros. Va ploua slab la sfîrșitul 
rulează la cinematograful Iile Pintllie.................... '
(16; 18; 20). Bunica Sabella : Floreasca
(10,30; 15; 17; 19; 21). Prietenie interzisa :

li: 
11; 
17; 
14; 
16;

Luceafărul (15; 17; 19; 21). O viață : ru
lează la cinematograful G. Bacovia (15; 
17; 19; 21). Lupeni 29 — cinemascop
(ambele serii) ; 30 Decembrie (15; 17,45; 
20.30). Povestea anilor înflăcărați — cine
mascop : B. Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Știți să 
desenați, copii? 19,40 — Emisiune de 
.știință. 20.00 — Muzică de film. 20,25 — 
„Teatrul, artă realistă“ (V) „Comedia 
dell'Arte” de Ion Marin Sadoveanu. In 
încheiere : Buletin de știri.CUM E VREMEA?

Ieri în țară: Vremea a fost călduroasă, 
cu cerul variabil. Vîntul a suflat slab 
pină la potrivit din est șl sud-est. Tem
peratura aerului la ora 14 avea valori 
cuprinse între 24 grade la Sînnicolau 
Mare și 12 grade la Sulina și Mangalia. 
In București: Vremea a fost frumoasă 
șl călduroasă, cu cerul variabil. In cursul 
dimineții s-a produs ceață, vîntul a su
flat slab din sectorul estic. Temperatura 
maximă a aerului a fost de 22 grade.

Timpul, probabil pentru zilele de 24, 25 
și 26 aprilie : In țară : Vremea se men
ține în general călduroasă, cu cerul va
riabil. temporar noros. Vor cădea ploi 
locale mai ales către -sfîrșitul intervalu- 
lului. Vînt moderat. Temperatura la în
ceput staționară, apoi în scădere ușoa
ră. Minimele vor fi cuprinse între 4 șl 14 
grade, iar maximele între 14 șl 24 grade. 
In București : Vremea se menține în ger 
neral călduroasă, cu cerul variabil, tem-
*------ v» Ö, au ia
intervalului. Vînt moderat. Temperatura 
la început staționară, apoi în scădere 
ușoară.

REDACTIA ST ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Scînteii” Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali si difuzorii voluntari din întreprinderi si instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii
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