
b a

I

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRELE, UNIȚI-VA i

LENINISMULUI COMPLETARE LA 0 MONOGRAFIE

SUB STEAGUL

''rSăî Organ al Comitetului Central al P.M.R

Anul XXXII! Nr. 6235 Miercuri 22 aprilie 1964 4 PAGINI - 1OJBANI

fi 84-a aniversare a nașter LUCRĂRILE AGRICOLE
W1HW—II—■!I«J —uimii I...... .. III 1--------

Adunarea solemnă din
Lenin
București

DE PRIMĂVARĂ

.x <•* -y.,- .■

■■ ■

■

Marți după-amiază, în sala Tea
trului C.C.S. din Capitală a avut 
loc adunarea solemnă organizată de 
Comitetul orășenesc București' ajl 
P.M.R. cu prilejul celei 
aniversări a nașterii lui 
Ilici Lenin.

Scena era dominată de
Lenin, aflat pe faldurile unui steag 
purpuriu, și de chemarea „Trăiască 
marxism-leninismul“.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Emil Bodnăraș, Alexandru 
Drăghici, Florian Dănălache, primr 
secretar al Comitetului orășenesO 
București al P.M.R., Elena Lascu, 
vicepreședinte al C.C.S., .acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne, Virgil Trofin, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M,. membri

de-a 94-a
Vladimir

chipul lui

ai C.C. al P.M.R., Teodor Marinescu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
redactor șef al ziarului „Scînteia“, 
I. K. Jegalin, ambasadorul Uni
unii Sovietice în R. P. Romînă, 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U.S., 
Ion Irimescu, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici, Ana Ma
ria Radu, filatoare fruntașă la „In
dustria Bumbacului“, Dumitru Stan, 
strungar fruntaș la Uzinele „Grivița 
Roșie“.

La adunare au participat membri 
ai C.C; al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători ai 
unor organizații obștești și instituții 
centrale, activiști de partid, vechi- 
militanți ai mișcării muncitorești

aidin țara noastră, reprezentanți 
oamenilor muncii din întreprinderi
le și instituțiile bucureștene, oameni 
de știință și cultură, generali și ofi
țeri superiori.

Erau prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Florian Dănălache.

Despre cea de-a 94-a aniversare 
nașterii lui Vladimir Ilici Lenin 
vorbit tov. Teodor Marinescu.
Expunerea a fost subliniată cu vii

și îndelungi aplauze.
în încheierea adunării a avut loc 

un concert festiv.
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(Agerpres)

Magrlsfra/e fierbinți
Pe malul Begăi, pe cel al Mureșului 

și al Bîrzavei, la Timișoara, Arad și Re
șița fumegă coșurile a trei centrale elec
trice de termoficare. Aici, o zi predă 
șfafefa celeilalte fără ca ochii incandes
cenți ai tablourilor de comandă să aibă 
măcar răgazul unei fracțiuni de secundă 
pentru a clipi. Veghează.

Centrala din Timișoara se deosebește 
de suratele ei ca și de toate centralele 
din țară prin anii slujiți în... cîmpul mun
cii. Ea le este decan de vîrsfă. Cite nu 
sînt de spus despre aspirațiile pentru 
lumină ale străbunilor din cetatea medie
vală de pe malurile Begăi I Din docu
mente vechi se știe despre un ordin al 
autorităților din 1524 cînd „pentru îm- 
prăștierea întunericului de pe străzi, cîr- 
muirea orașului cerea ca în ferestrele 
caselor să fie aprinse luminări". A urmat 
apoi iluminatul străzilor și piețelor cu 
bitum, seu, ulei de răpită, iluminatul cu 
lămpi de petrol și cu gaz. La 12 decem
brie 1884, gazeta locală „Luminatoriul" 
consemna în articolul ,,Lumenarea electri
că în Timișoara": „...Lumena ce o răspîn- 
dește lampa este de tot blinda, aproape 
identică cu luciul Lunei, nu numai că nu 
conturbă vederea ochiului ci chiar o în
dulcește oarecum...". La acea dată a fost 
pusă în funcțiune uzina. Afunci s-au a- 
prins, pe o distantă de 60 kilometri de 
stradă, 731 de becuri incandescente.

Ritm susținut
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In 

ultimele zile, în regiunea Ploiești, timpul 
a fost frumos, permițînd lucrătorilor de 
pe ogoare să muncească cu spor. Da
tele centralizate la consiliul agricol re
gional arată că pînă în seara zilei de 
19 aprilie au fost însămînțate cu po
rumb 112 150 hectare din cele 156 000 
planificate. In raionul Rîmnicu Sărat 
s-a însămînțat 91,7 la sută din suprafa
ță. Rezultate bune s-au înregistrat și 
în raioanele Mizil, Ploiești, și Buzău.

Ziua de primăvară în care, acum 
94 de ani, a venit pe lume omul ale 
cărui idei înnoiesc lumea s-a înscris 
ca o sărbătoare a întregii omeniri 
progresiste.

Impunătoare se ridică în istorie 
figura lui Vladimir Ilici Lenin, în
temeietorul partidului de tip nou și 
al primului stat socialist, conducător 
iubit- al proletariatului internațional. 
,,A tost o personalitate seculară, un 
om superior de un stil nou, giganț- 
democratic“ — scria despre el, cu 
decenii în urmă, Thomas Mann, iar 
G. B. Shaw arăta că, dacă învăță
turile lui Lenin se vor răspîndi, 
„istoria va intra într-o eră nouă“.

Viața a demonstrat cu prisosință 
marea forță transformatoare a mar- 
xism-leninismului, ca singura învă
țătură care exprimă cerințele obiec
tive ale dezvoltării sociale și intere
sele vitale ale maselor muncitoare, 
care luminează popoarelor drumul 
spre adevărata libertate, spre cele 
mai înalte culmi ale civilizației.

Lenin este și rămîne profund 
contemporan prin aceea că ideile 
sale trăiesc și biruie, concretizîn- 
du-se în marile prefaceri înnoitoare 
care au loc în lume.

Mai actuale ca oricînd sînt indi
cațiile leniniste cu privire la pu
terea de înrîurire pe care o au asu
pra mersului istoriei universale 
realizările țărilor socialiste „Noi am 
spus și spunem — sublinia Lenin : 
„Socialismul este puternic prin forța 
exemplului“... Trebuie să arătăm în 
mod practic, prin exemple, însem
nătatea comunismului“.

Sub conducerea P.C.U.S., Uniunea 
Sovietică, patria Marii Revoluții 
din Octombrie, a devenit, într-o pe
rioadă istorică relativ scurtă, o 
mare putere economică, cu un po
tențial industrial, tehnic și științi
fic care-și găsește o strălucită re
flectare în realizările ei pe tărîmul 
cuceririi Cosmosului și în alte do
menii, o țară în care creșterea nive
lului de trai și de cultură al poporu
lui a obținut succese de seamă. în 
prezent, poporul sovietic repurtează 
noi victorii în construcția desfășura
tă a comunismului.

Importante realizări în construc
ția noii societăți, în dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a socialismului, 
au obținut toate țările socialiste ; 
succesele lor au o puternică înrîurire 
asupra conștiinței popoarelor.

Ideile leninismului, marea lor 
forță vitală își găsesc expresie în 
înseși realitățile luminoase din țara 
noastră, aflată în plin proces de 
desăvîrșire a construcției socialiste, 
în opera de făurire a noii orînduiri, 
partidul nostru se călăuzește neabă
tut după învățătura marxist-leninis- 
tă, aplicînd-o în mod creator la con
dițiile concrete ale Romîniei. Rodni
cia politicii consecvente a partidului 
de industrializare socialistă, de cre
are și dezvoltare a bazei tehnico- 
materiale a socialismului, este 
ilustrată de înfățișarea actuală a 
Romîniei — țară cu o economie în 
plin avînt, viguroasă și echilibrată. 
Datorită muncii harnice, entuziaste, 
a poporului pentru înfăptuirea sar
cinilor însuflețitoare trasate de Con
gresul al Ill-lea al P.M.R., graficele 
realizărilor în industrie și agricultu
ră, în domeniile culturii și științei, 
în privința nivelului de trai al ma

selor urmează o linie continuu 
cendentă. în procesul făuririi 
cietății noi, partidul nostru edu- , 
că zi de zi oamenii muncii în 
spiritul marxism-leninismului, al 
dragostei șt devotamentului față de 
patria noastră socialistă, al solidari
tății internaționaliste cu toate po
poarele care luptă pentru pace și 
progres.

Puterea de previziune a marxism- 
leninismului este confirmată de un 
grandios proces al zilelor noastre — 
destrămarea sistemului colonial al 
imperialismului și apariția noilor sta
te naționale suverane. Dacă înainte 
de Revoluția din Octombrie peste 2/3 
din populația planetei noastre se afla 
sub jugul colonial, în prezent colo
niile propriu-zise nu înglobează de
cît 1,5 la sută din populație. Lupta 
de eliberare a popoarelor, parte con
stitutivă a procesului revoluționar 
mondial, își realizează astăzi marele 
ei obiectiv într-un cadru istoric nou, 
în condițiile sprijinului puternic al 
țărilor socialiste, întăririi clasei 
muncitoare internaționale, solidari
tății active din partea tuturor for
țelor progresiste.

O trăsătură caracteristică a epocii 
noastre o constituie dezvoltarea miș
cării comuniște și muncitorești in
ternaționale. Reprezentînd cea mai 
importantă forță politică a contem
poraneității, factorul de prim ordin 
al progresului social, mișcarea co
munistă dezvoltă în mod creator în
vățătura marxist-leninistă potrivit 
cu realitățile vieții. în zilele noastre, 
cînd pentru înfăptuirea marilor as
pirații ale omenirii muncitoare exis
tă condiții obiective deosebit de fa
vorabile, asigurarea unității țărilor 
socialiste, a coeziunii mișcării comu
niste mondiale reprezintă principala 
îndatorire internaționalistă a fiecă
rui partid marxist-leninist.

Lenin, acest mare prieten al omu
lui, arătînd popoarelor calea izbăvi
rii de exploatare și asuprire, le-a 
deschis totodată perspectiva unei 
lumi în care să-și poată consacra 
toate eforturile muncii pașnice, con
structive, fără teamă de război. Po
litica leninistă a coexistenței pașnice 
între statele cu orînduiri sociale di
ferite, promovată de țările socialiste, 
cucerește o tot mai largă recu
noaștere internațională. Țările so
cialiste, partidele comuniste luptă 
cu neabătută consecvență pentru 
salvgardarea păcii în lume, cerință 
arzătoare a întregii omeniri. Menți- 
nîndu-și trează vigilența față de ac
țiunile agresive ale imperialismului, 
ele militează cu nesecată energie 
pentru destinderea atmosferei inter
naționale, pentru soluționarea pro
blemelor internaționale* litigioase pe 
calea tratativelor, înfăptuirea dezar
mării generale și totale, dezvoltarea 
cooperării între state și a prieteniei 
între popoare. Superioritatea forțelor 
socialismului și păcii acționează ca 
un puternic factor mobilizator, insu- 
flînd popoarelor convingerea că prin 
lupta lor unită războiul mondial 
poate fi preîntîmpinat, pacea menți
nută și consolidată.

Cu cît trec anii, evoluția societății 
umane confirmă tot mai 
că leninismul reprezintă 
vieții, stindardul invincibil 
omenirea își poate asigura
înalte idealuri de libertate, pace și 
prosperitate.

as- 
so-

pregnant 
adevărul 
sub care 
cele mai

minier Baia Mare, au 
peste 1 600 de trolii, 

telescopice, perforatoare,

întreprinderile industriale din re
giunea Maramureș au fost dotate 
în acest an cu mașini și utilaje noi, 
de mare productivitate. Pentru me
canizarea operațiilor cu volum mare 
de muncă în subteran, exploatările 
Trustului 
primit 
coloane
ciocane pneumatice de abataj și va- 
goneți de mină. întreprinderile din 
ramura economiei forestiere au fost 
înzestrate cu aproape 40 de funicu- 
lare, fierăstraie mecanice și insta
lații de încărcat lemn în vagoane. 
Cu noi mașini și utilaje moderne au 
fost dotate și celelalte întreprin
deri din regiune. Astfel, la între
prinderea textilă „Ardeleana“ din 
Satu Mare au intrat în producție 
încă 60 de războaie automate noi, 
care, împreună cu cele vechi, asigu
ră automatizarea procesului de pro
ducție în proporție de peste 75 la 
sută. Noile mașini și organizarea 
mai bună a muncii au permis colec
tivelor întreprinderilor din regiune 
să obțină în primul trimestru din 
acest an o producție cu 6,3 la sută 
mai mare decît cea realizată în pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut.

In scurgerea vremii, centrala n-a mai 
avut o clipă de răgaz : zeci de mii de 
zile, zeci de ani fără somn. Dacă astăzi 
îi calci pragul o întîlneșfi. tot .trează și 
parcă mai pu(in istovită decît te-ai putea 
aștepta să fie ja o asemenea vîrsfă.

AiYi surpri;:sj în jurul cenfralèî o pano
ramă care-ți sugerează imaginea noii ei 
finere(i. Pleoapele nici măcar nu se gîn- 
desc să se închidă, lumina rămînîndu-i 
pe mai departe vie și mai cu seamă 
caldă. In incinta centralei se înaltă tru
pul zvelt, argintiu, al unei construcții-me
talice a cazanului 
50 gigacalorii pe 
rescenfe care îl 
n-au prins încă 
noaptea. Centrala 
vedit vrednică și în puteri să furnizeze 
aburul necesar consumului industrial al 
fabricilor ce-i stau la hotar. Căldura cen
tralei se resimte însă și mai departe, la 
căminele studențești, la universitate, la 
școlile medii 1 și 3, la multe din insti
tuțiile timișorene. Centrala electrică a 
fost investită de curînd cu puteri și ca
lități noi. Ea răspîndește nu numai lu
mină și putere, dar și căldură : folosește 
la termoficarea orașului și mai ales, pen
tru ceea ce se numește orașul nou, con
strucțiile social-culfurale ce se ridică. Ca
zanul de apă fierbinte cu un debit de 
50 gigacalorii și coșul său argintiu — al 
căror certificat de naștere a fost semnat 
de colectivul Uzinelor „Vulcan" din Ca-

de apă fierbinte de 
oră. Tuburile fluo- 
încing ca 

să-i dea
electrică

un brîu 
strălucire 
s-a do-

pitală — nu au ajuns încă să fumege. El 
se află în stadiu de probe urmînd să fie 
predat. Nici nu a fost dealtfel nevoie de 
aportul lui. S-au descurcat singure caza
nele centralei. Printre cei care se gîndesc 
la orașul de mîine, la necesitățile lui, 
sînt și cei ce poartă grija termoficării.

Astfel se prezintă lucrurile la centrala 
din Timișoara. Termoficarea îi completea
ză monografia. Suratele din Arad și Re
șița trăiesc și ele în lunile acestei pri
măveri din ’64 profunde și înnoitoare 
transformări.

...La centrala din orașul de foc de pe 
malul Bîrzavei se montează două cazane 
noi și un nou grup turbo-generator de 12 
MW care va dubla puterea instalată a 
centralei existente. Așfeaptă să i se sem
neze certificatul de recepfie cazanul de 
apă fierbinte de 50 gigacalorii. La Arad, lu
crările de extindere a centralei electrice 
de termoficare sînt mai întinse. Centrala 
actuală se extinde, capătă proporții. Și 
aici puterea instalată a centralei electri
ce se va dubla prin montarea și punerea 
în funcfiune a unui grup de 12 MW. Ce
rințele de termoficare sînt mai mari însă. 
Două cazane de apă fierbinte, fiecare 
de cîte 100 gigacalorii, au și primit bo
tezul focului și sînt gata să satisfacă ne
voile crescînde ale orașului și serelor 
legumicole de pe malul Mureșului.

Pe Mureș și pe Bîrzava. Am vizitat de 
curînd, împreună cu inginerul Alexandru 
Șauer, directorul întreprinderii regionale 
de electricitate Banat, șantierele surori 
de pe Bîrzava și de pe Mureș. Nu sînt 
de reîntîlnif aici proporțiile lucrărilor de 
pe șantierele centralelor electrice de ter
moficare de la Paroșeni sau Ișalnifa- 
Craiova, a celei de la Luduș. Regăsești 
însă cunoștințe de la Paroșeni, de la Ișal- 

'nița, de la Luduș ori Grozăvești. Genera
ția tînără și matură a electrificării tării, 
oameni cu un tezaur bogat de cunoștințe 
în arta montării centralelor electrice, nu 
s-au lăsat așfeptafi. Sînt prezente aici pa
siunea, priceperea, abnegația lor. Bio
grafia electrificării țării e biografia lor, 
școala lor.

...Batem la poarta Reșiței. Orașul se 
destăinuie de departe. Coșurile uzinelor 
se afundă în valurile unei ceți alb-albăs- 
trui. Intre Clinic și hotarul Reșiței, pe 
partea stingă, te întîmpină noul 
Reșița. Sutelor de apartamente li 
adaugă alte sute. Tovarășul Șauer
lămuriri : „Reșiței de odinioară i se spu
ne „orașul băfrîn" ; construcțiile de a- 
cum 3—4 ani din lunca Pomostului au 
devenit în vocabularul curent „orașul 
vechi". Ceea ce se vede la intrarea în 
Reșița dinspre Cîlnic- este „orașul nou". 
Un singur oraș cu trei vîrsfe. Vîrstele se 
delimitează nu atît prin granițe artificia
le, cîf prin proporții, culoare, prospețime.

In parte, pentru identitatea Reșiței 
de mîine semnează astăzi și constructorii 
și montorii centralei electrice de termo
ficare în dezvoltare. Nu ne gîndim la

căldura pe care centrala o răspândește 
de pe acum prin numeroase artere în 
clădirile noi, ci la căldura pe care o va 
pompa în perspectiva apropiată. lată. 
Colo în depărtare se vede o conductă 
magistrală. Se cajără sprintenă pe costi
șă. O fin pe umeri estacade puternice. 
De pe muchia dealului ea se fringe în 
unghi de multe grade spre centrală. Vă
zută de aproape magisfrala capătă pro- 
porjii. In coroana ei poate sta comod în 
picioare un om cu înăljimea de 1,80 m. 
Magistrala vine de la furnalele reșifene, 
din preajma locurilor unde gazele 
furnal se mai irosesc încă în facla de 
ghe. E aproape ziua cînd facla își 
pierde din strălucire, Gazele irosite 
căpăta folosință. Jeturi de flăcări vor în
călzi atunci cazanele noi-nouțe ale cen
tralei electrice.

Oameni încercați, experimenta}! în lu
crări de construcții și montaje energeti
ce, vorbesc despre lucrările de dezvoltare 
de la centrala reșițeană ca despre lucrări 
din cele mai dificile. Extinderea are loc 
în spațiul centralei vechi, în condițiile 
cînd inima acesteia bate cu puls regu
lat. Fundații vechi trebuie dinamitate la 
cîțiva metri de cele ale unor instalații 
în funcțiune. într-un loc se aude încă 
răpăitul sacadat al ciocanelor pneuma
tice. în vecinătate se și montează cofra- 
jul pentru turnarea viitoarei fundații. Lo
cul de muncă nu se răcește. Căile noi 
subterane pentru unele rețele se între
taie cu cele care conduc energia spre 
atîția consumatori. Nu poate fi vorba 
nici de întrerupere, nici de întîrziere. Lu
crarea trebuie executată. Și încă într-un 
timp scurt. Ea se execută.

Se lucrează cu rîvnă pentru dezvolta
rea centralei electrice de termoficare.- 
în timp ce cazanele se clădesc, în timp 
ce orașul „vechi" din lunca Pomostului 
primește din belșug căldură, constructo
rii și montorii întind o nouă arteră de 
termoficare, drum nou șuvoiului, rîului 
de apă fierbinte. Albia termoficării ora
șului nou Reșifa și-a statornicit făgașul. 
Deocamdată se lucrează la asamblarea 
magistralei de conducte. Ea se Jine la' 
brat cu Bîrzava. Ca mîine rîul fierbinte, 
încorsetat, va ține tovărășie pe mulji 
kilometri rîului singuratic de astăzi.

fhioane frotase
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 

Folosind întreaga capacitate de lucru a 
tractoarelor și semănătorilor, mecaniza
torii și colectiviștii din raionul Calafat 
au terminat semănatul porumbului pe 
cele 26 300 hectare prevăzute în plan. 
Această lucrare se apropie de sfîrșit 
și la unitățile agricole socialiste din 
raionul Segarcea. Pînă acum, în regiu
nea Oltenia s-au semănat cu porumb a- 
proape 175 000 hectare. In aceste zile, 
în majoritatea gospodăriilor agricole 
colective situate în sudul regiunii Olte
nia au început lucrările de întreținere 
a culturilor prășitoare.

★
Raioanele Făurei și Brăila din regiu

nea Galați au terminat semănatul po
rumbului pentru boabe pe toată supra
fața planificată. Succesele lor se dato- 
resc folosirii întregii capacități de lucru 
a mașinilor. Multe gospodării colective 
cum sînt cele din comunele Cotu Ciorii, 
Lișcoteanca, Colțea,. Cîineni, Oprișe- 
nești, Rușețu și Surdila Greci au termi
nat și însămînțatul porumbului. pentru 
siloz.

Extinderea pepinierelor centrale
Calitatea puieților folosiți la lucrările 

de împăduriri are o deosebită impor
tanță pentru dezvoltarea unei plantații. 
Ministerul Economiei Forestiere a luat 
măsuri de îmbunătățire a modului de 
producere a puieților, organizînd pe
piniere mari în zona de oîmpie și co
line joase și regrupînd pepinierele din 
zona montană. Pepinierele centrale, 
organizate după principii moderne, au 
numeroase avantaje. Dotarea lor cu in
stalații de udat culturile prin aspersi- 
une permite obținerea de puieți dez
voltați într-o perioadă mâi scurtă 
înlăturîndu-se efectele negative provo-

cate de secetă. Pînă în prezent s-au 
organizat 18 pepiniere centrale, în su
prafață de 40—60.ha fiecare. în viitor 
se va ajunge ca întreaga cantitate de 
puieți necesară împăduririlor din zona 
de cîmpie și luncile rîurilor să fie pro
dusă în pepiniere mari. Vor fi amena
jate noi pepiniere centrale, în special 
pentru producerea puieților de plopi 
negri hibrizi, folosiți la împăduririle din 
Lunca Dunării și pentru plantări de-a 
lungul drumurilor și cursurilor de ape. 
în zona de munte se grupează pepini
erele mici.

oraș 
se 
dă LUMINĂ, PUTERE, CĂLDURĂ

de 
ve- 
va 

vor PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). —■ 
Ogoarele regiunii Argeș sînt împîn- 
zite de tractoare și mașini agricole. 
Se lucrează intens din zorii zilei 
pînă seara la semănatul porumbului 
și întreținerea culturilor de toamnă. 
La gospodăriile de stat din Ră- 
tești, Petrești și Izvoru, meca
nizatorii însămînțează ultimele su
prafețe cu porumb. La gospo
dăria de stat Căteasca, pe tarlaua 
din punctul Dudina lucrează la se
mănat tractoriștii Vasile Neațu, 
Constantin Ispas și Florea Costache, 
iar la discuit — Petre Diaconu și 
Tudor Toader. Intr-o singură zi ei au 
semănat o mare parte din suprafața 
destinată porumbului siloz.

Cu spor se lucrează și pe tarlalele 
gospodăriei colective Rătești. Aici 
au fost însămînțate cu porumb 100 
ha și s-a terminat pregătirea între
gii suprafețe destinate acestei cul
turi.

...Departe, la zeci și zeci de kilometri, 
au rămas Bîrzava și centrala care absoar
be apa din ea. Sîntem în orașul de pe 
Mureș, la centrala electrică de termofi- 
care din Arad. Oamenii sînt parcă a- 
ceiași. Nu e de mirare. Și lucrările sînt 
întrucîtva identice. Unii dintre construc
torii și montorii de la Arad au fă
cut un stagiu la Reșifa, pe cînd alfii 
de la Reșifa le-au întors vizita la Arad.

Constantin MORARU

(Continuare în pag. IlI-a)

A

Mimătățfrea pășmiior
BAIA MARE (coresp. „Scînteii").— 
Consiliul agricol regional a luat 

o serie de măsuri pentru îmbu
nătățirea pășunilor și fînețelor na
turale. Printre acestea sa numără or
ganizarea a încă 10 pășuni model și 
aplicarea unui complex de lucrări 
pe 31 000 ha. Gospodăriile colective 
Cehu-Silvaniéi, Sălsig și altele vor 
organiza îngrășarea prin tîrlire și 
vor aplica amendamente calcaroase 
pe pășunile din munții Țiganu și 
Prislop. S-au luat măsuri ca pe ce
lelalte suprafețe să se execute de
frișarea de arborete, curățirea de 
mărăcini și lăstăriș, scoaterea pie
trelor și cioatelor lemnoase, nivela
rea mușuroaielor etc. In scopul 
asigurării bazei furajere, gospodă
riile agricole colective au orga
nizat loturi semincere cu plante fu
rajere valoroase pe o suprafață de 
aproape 400 ha. La Mireșul Mare, 
Ulmeni, Berveni, Sălsig și în alte 
locuri se va extinde cultura lucer- 
nei irigate. Pînă în prezent, în re
giune au fost curățate peste 2 000 
hectare de pășune și au fost îngrășa
te suprafețe întinse.

A.

încetarea dm viață a la Dimităr Ganev

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar

Uzina mecanică de utilaj chimic din Capitală. Aici se produc o serie 
de utilaje necesare industriei chimice — schimbătoare de căldură, 
recipienți de presiune, vase din materiale inoxidabile, reactoare. în foto
grafie : în secția cazangerie se finisează un nou reactor pentru industria 

chimică Foto : Agerpres

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne și 
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne vă 
exprimă, în numele întregului popor romîn, cele mai' 
sincere condoleanțe pentru dureroasa pierdere suferită 
prin încetarea din viață a tovarășului Dimităr Ganev, 
membru al Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria.

Cu profundă tristețe, poporul nostru participă la du
rerea pe care o încearcă poporul frate bulgar prin 
pierderea unuia dintre conducătorii săi de frunte, 
luptător neobosit pentru victoria cauzei construirii so
cialismului în Republica Populară Bulgaria.

In anii dinaintea celui de-al doilea război mondial 
a participat activ la lupta revoluționară a oamenilor 
muncii din țara noastră, a cunoscut închisorile regimu
lui burghezo-moșieresc din Romînia. în amintirea 
noastră va rămîne neștearsă figura luminoasă a tova
rășului Dimităr Ganev, militant neobosit pentru dez
voltarea continuă a relațiilor de prietenie frățească 
dintre popoarele romîn și bulgar, pentru victoria cauzei 
păcii și socialismului.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București, 21 aprilie 1964.

SOFIA (Agerpres). — B.T.A. transmite : Comitetul 
Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezidiul Adu
nării Populare și Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria anunță, cu profundă durere', înceta
rea din viață, după o boală îndelungată, a lui Dimităr 
Ganev, cunoscut militant al Partidului Comunist Bul
gar, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Prezidiului Adunării Populare.



94 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI LENIN
Adunarea solemnă din București

In timpul adunării solemne

Cuvînfarea tovarășului Teodor Marinescu

Previziuni îndrăznețe

Sărbătorim astăzi împlinirea a 94 
de ani de la nașterea marelui învă
țător și conducător al oamenilor 
muncii de pe întreg globul pămîn- 
tesc — Vladimir Ilici Lenin. Este o 
aniversare scumpă celor ce muncesc 
de pretutindeni, întregii omeniri 
progresiste.

Titan al gîndirii și practicii revo
luționare, Lenin și-a dăruit întreaga 
sa viață, energie și putere de creație 
cauzei eliberării clasei muncitoare și 
a tuturor celor ce muncesc de sub 
jugul exploatării, cauzei socialismu
lui. Fidel continuator al operei lui 
Marx, Lenin a dezvoltat marxismul 
în noile condiții istorice.

Crearea primului partid de tip nou 
al clasei muncitoare, partidul bolșe
vic, victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, făurirea primu
lui stat socialist din lume — toate 
aceste evenimente epocale pentru 
destinele clasei muncitoare interna
ționale și ale întregii omeniri sînt 
indisolubil legate de activitatea lui 
Lenin ca neîntrecut conducător al 
proletariatului.

De o inepuizabilă bogăție, învăță
tura marxist-leninistă s-a dovedit 
a fi expresia științifică a necesită
ților obiective ale dezvoltării socie
tății, singura' teorie în măsură să 
dea răspuns problemelor arzătoare 
pe care evoluția istorică le pune în 
fața popoarelor. An de an sporesc 
rîndurile sutelor de milioane de 
luptători pentru triumful cauzei 
lui Lenin.

înșiși ideologii burghezi recu
nosc imensa influență a leninismu
lui în lume, neputința de a găsi idei 
care să-l poată fi opuse. Oriunde 
există oameni care năzuiesc spre un 
viitor mai bun, acolo prind rădăcini 
ideile leninismului.

Prefacerile profunde petrecute în 
lume, a spus vorbitorul, arată că o- 
menirea înaintează în direcțiile pe 
care le-a prevăzut Lenin.

Leninismul își găsește o strălucită 
întruchipare în sistemul mondial so
cialist, comunitate a unor popoare 
libere și suverane, unite prin inte
rese și scopuri comune. Evoluția 
mondială evidențiază ca o caracte
ristică fundamentală a zilelor noas
tre creșterea continuă a forței siste
mului mondial socialist, transforma
rea lui în factorul determinant al 
dezvoltării societății. Se adeveresc 
cuvintele lui Lenin, care arăta că ță
rile socialismului victorios exercită o 
înrîurire hotărîtoare asupra evolu
ției internaționale prin realizările 
lor economice, prin modul în care 
socialismul rezolvă în practică sarci
nile dezvoltării economice și cultu
rale, ale creării unui nivel de trai 
mai înalt pentru cei ce muncesc.

înaintînd pe calea leninistă, țara 
Marelui Octombrie s-a transformat 
în numai cîteva decenii dintr-o țară 
înapoiată economic într-una din cele 
mai mari puteri economice ale lumii, 
cu o industrie de prim rang, a cărei 
producție întrece de aproape 50 de 
ori nivelul dinainte de revoluție. în 
prezent, poporul sovietic, sub con
ducerea Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, dă viață grandiosului 
program al construirii desfășurate a 
comunismului. Rezultatele remarca
bile ale oamenilor sovietici în dez
voltarea forțelor de producție, a 
Științei și culturii, în cucerirea Cos
mosului, în ridicarea nivelului^ de 
trai trezesc sentimente de stimă și 
admirație în rîndurile oamenilor 
muncii de pretutindeni.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la importantele succese în_ con
strucția economică și culturală ob
ținute de celelalte țări socialiste. Ele 
șe reflectă în faptul că ponderea ță
rilor socialiste în producția indus
trială mondială s-a dublat aproape 
în perioada dintre 1950 și 1962.

Lenin, relevînd importanța statu
lui socialist, ca exemplu însuflețitor 
pentru oamenii muncii din' lumea 
întreagă și sprijin în lupta lor revo
luționară, sublinia îndatorirea inter- 
naționalistă a clasei muncitoare, 
care a cucerit puterea politică, de a 
face totul pentru construirea cu suc
ées a socialismului în propria țară. 
Experiența țărilor socialiste arată 
că pentru realizarea unui înalt ni
vel al dezvoltării economice în fie
care țară este necesară mobilizarea 
tuturor forțelor și resurselor interne, 
valorificarea maximă a propriilor 
posibilități, folosindu-se, totodată, pe 
deplin avantajele colaborării și într
ajutorării din cadrul sistemului 
mondial socialist. Respectarea stric
tă a principiilor fundamentale 
ale colaborării dintre țările socia
liste — suveranitatea și egalita
tea în drepturi, avantajul reciproc, 
intr-ajutorarea tovărășească — con

stituie chezășia dezvoltării sistemu
lui mondial socialist, a îndeplinirii 
sarcinilor naționale și internaționale 
ce revin partidelor marxist-leniniste 
din țările socialiste, sporind, totoda
tă, forța de atracție și prestigiul 
socialismului în lume.

Prin înflorirea economică și prin 
exemplul unei organizări superioare 
a societății, care creează toate con
dițiile pentru creșterea bunăstării și 
fericirea omului, prin relațiile de 
tip nou promovate pe arena interna
țională, țările socialiste demonstrea
ză în fața întregii omeniri superio
ritatea noii orînduiri.

Leninismul a rodit bogat pe pă- 
mîntul țării noastre, călăuzind po
porul muncitor la măreața sa cuce
rire — victoria deplină a socialismu
lui la orașe și sate. în al douăzecilea 
an al noii sale istorii, Romînia so
cialistă prezintă tabloul însuflețitor 
al unei țări în continuu progres, cu 
o economie complexă și o cultură 
înfloritoare, puse în slujba creșterii 
bunăstării celor ce muncesc. Prin 
munca harnică, entuziastă a poporu
lui se înfăptuiește cu succes lumi
nosul program al desăvîrșirii con
strucției socialiste stabilit de Con
gresul al IlI-leă al partidului.

Victoriile istorice ale poporului 
nostru reflectă justețea politicii 
Partidului Muncitoresc Romîn. poli
tică profund științifică, realistă. Așa 
cum a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, „în opera de făurire 
a noii orînduiri, partidul nostru se 
călăuzește neabătut după teoria 
marxist-leninistă, după învățăturile 
lui Lenin privind trecerea de la ca
pitalism la socialism și construirea 
orînduirii socialiste, aplicînd aceste 
adevăruri la condițiile specifice ale 
țării noastre“.

Tezele leniniste despre necesitatea 
de a concentra eforturile, după cu
cerirea puterii, spre făurirea și dez
voltarea bazei tehnico-materiale a so
cialismului, de a înfăptui cu neabă
tută consecvență industrializarea 
socialistă, dezvoltînd cu precădere 
industria grea, au slujit drept în
dreptar permanent partidului nos
tru. Eficiența politicii economi
ce a partidului este ilustrată de 
dezvoltarea echilibrată, armonioasă 
și în ritm susținut a întregii econo
mii naționale, înzestrarea tuturor 
ramurilor cu tehnica modernă, valo
rificarea tot mai complexă a resur
selor naturale ale țării. ■

Vorbitorul a amintit rezultatele 
obținute în sporirea producției in
dustriale, în dezvoltarea intensivă și' 
multilaterală a agriculturii, în creș
terea venitului național și a nivelu
lui de trai în continuare, el s-a re
ferit la vasta activitate ideologică și 
educativă desfășurată de partid, la 
atenția deosebită acordată dezvoltă
rii conștiinței socialiste a maselor.

Nutrind o încredere nemărginită 
în partid, în justețea drumului pe 
care le călăuzește, clasa muncitoa
re, țărănimea, intelectualitatea, în
tregul nostru popor sînt strîns unite 
în jurul Partidului Muncitoresc Ro
mîn, al Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Vorbitorul a spus în continuare că 
în contrast cu dezvoltarea ascen
dentă a sistemului mondial socia
list, lumea capitalistă se află într-un 
profund proces de declin. Chiar în 
țări occidentale care trec printr-o 
conjunctură favorabilă se vădește 
instabilitatea economiei capitaliste. 
Așa cum o arată recentele sesiuni ale 
unor organisme ale Pieței co
mune, consacrate stabilirii unei 
politici agricole unitare, „integrarea“ 
se dovedește incapabilă să armoni
zeze interesele diverselor oligarhii 
financiare. Amploarea crescîndă a 
luptei clasei muncitoare, maselor ță
rănești și altor categorii sociale îm
potriva monopolurilor, pentru re
vendicări economice și libertăți de
mocratice, spulberă mitul „armoniei 
de clasă“ întreținut de apologeții ca
pitalismului.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că previziunea leninistă cu privire 
la prăbușirea sistemului colonial își 
găsește o strălucită confirmare isto
rică în zilele noastre, cînd existența 
sistemului mondial socialist, spriji
nul multilateral acordat de acesta 
mișcării de eliberare, solidaritatea 
activă a proletariatului din metro
pole au creat condiții deosebit de fa
vorabile renașterii naționale a po
poarelor subjugate de imperialism, 
luptei pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului sub toate formele.

Leninismul a ridicat în fața lumii 
întregi steagul păcii. Niciodată în
flăcărată chemare leninistă la apă
rarea păcii n-a avut o asemenea 
înrîurire asupra oamenilor ca în zi

lele noastre, cînd salvgardarea pă
cii a devenit cea mai arzătoare 
problemă. Creșterea continuă a 
forțelor socialismului și păcii, 
continua accentuare a superiorității 
lor fac ca marele deziderat al ome
nirii — preîntîmpinarea unui nou 
război mondial, excluderea lui 
din viața societății — să-și poată 
găsi împlinirea. Conștiința aces
tui fapt își vădește întreaga putere 
mobilizatoare, dinamizînd masele 
populare de pretutindeni în lupta 
pentru menținerea păcii. Deși în pe
rioada postbelică au fost nu puține 
momente de maximă încordare, a 
putut fi evitată o conflagrație mon
dială, posibilitățile de acțiune ale 
cercurilor imperialiste s-au îngustat, 
forțele păcii au cucerit noi poziții.

întreaga desfășurare a evenimen
telor internaționale demonstrează 
justețea și caracterul profund rațio
nal al principiului leninist al coexis
tenței pașnice între state cu orîn
duiri sociale diferite. Constituind te
melia de neclintit a politicii exter
ne a statelor socialiste, acest prin
cipiu dobîndește o recunoaștere tot 
mai largă pe arena mondială.

Tot mai profundă devine convin
gerea popoarelor că mijlocul radi
cal de înlăturare a posibilităților de 
ducere a războiului îl constituie în
făptuirea dezarmării generale și to
tale. Numeroasele manifestări de 
masă care au loc în ultima vreme 
în diferite țări și care cuprind o 
considerabilă varietate de forme, 
exprimă sprijinul viguros al popoa
relor pentru realizarea acestui o- 
biectiv major, cerința lor ca pasul 
realizat prin încheierea Tratatului 
de interzicere a experiențelor nu
cleare în trei medii să fie urmat 
de noi eforturi pentru reglementarea 
prin tratative a altor probleme li
tigioase care să netezească drumul 
spre dezarmare și destindere.

Considerînd că este de datoria fie
cărui stat, mare sau mic, de a-și a- 
duce contribuția proprie la micșo
rarea încordării și normalizarea re
lațiilor între state, R. P. Romînă 
desfășoară o activitate intensă în in
teresul păcii și colaborării interna
ționale. Politica externă a țării 
noastre, bazată pe unitatea strînsă 
cu celelalte țări socialiste, pe solida
ritatea și colaborarea cu toate for
țele progresului și păcii, este îndrep
tată perseverent . spre promovarea 
principiilor coexistenței pașnice; ea 
își găsește oglindirea în propunerile 
și inițiativele sale diplomatice, în 
consecvența cu care militează pen
tru continua dezvoltare a relațiilor 
economice, științifice, culturale cu 
toate statele.

Credincioasă cauzei lui Lenin, 
mișcarea comunistă a devenit cea 
mai influentă forță politică a con
temporaneității, detașamentele ar
matei internaționale de zeci de mi
lioane a comuniștilor acționează de 
la un capăt la altul al lumii.

Manifestînd o grijă deosebită pen
tru întărirea tinerelor partide comu
niste, pentru călirea lor ideologică, 
Lenin le-a chemat să apere ca lu
mina ochilor unitatea lor de gîndire 
și acțiune pe baza principialității re
voluționare, ca o condiție hotărîtoa
re a victoriei cauzei socialismului.

Pe comuniștii din întreaga lume îi 
unesc aceeași ideologie, lupta comu
nă pentru atingerea acelorași țeluri 
— victoria socialismului și comunis
mului. Pe deplin egale în drepturi, 
purtînd toate răspunderea pentru 
destinele socialismului în fața oame
nilor muncii din propria țară și a 
mișcării comuniste, partidele frățești 
au o linie generală unică, concreti
zată în Declarațiile elaborate în co
mun la Consfătuirile din 1957 și 
1960, rod al experienței și înțelep
ciunii lor colective. în împrejurările 
de azi, deosebit de favorabile cauzei 
păcii și socialismului, este mai ac
tuală ca oricînd concluzia Declara
ției din 1960 referitoare la suprema 
datorie internaționalistă a fiecărui 
partid marxist-leninist de a apăra 
cu hotărîre unitatea mișcării comu
niste, de a nu admite nici o acțiune 
care ar putea submina această 
unitate.

Partidul Muncitoresc Rorhîn, că- 
lăuzindu-se de interesele vitale ale 
cauzei socialismului și păcii, își va 
aduce și în viitor întreaga contribu
ție la apărarea unității și coeziunii 
mișcării comuniste mondiale, pe 
baza principiilor marxism-leninis- 
mului și ale internaționalismului 
proletar.

Istoria este martora înaintării de 
nestăvilit a ideilor leninismului de-a 
lungul și de-a latul continentelor. 
Epoca noastră este epoca triumfului 
învățăturii lui Marx, Engels, Lenin.

Prima sesiune a Comitetului Exe
cutiv Central din Rusia, convocat 
în cea de-a șaptea legislatură, în
tre 2—7 februarie 1920, a adoptat, 
la propunerea lui Lenin, hotărîrea 
de a se înființa Comisia pentru 
elaborarea planului de electrifica
re a Rusiei. De atunci a început 
munca asiduă, migăloasă, de stu
diere a materialelor statistice de 
bază, precum și a altor materiale 
în vederea întocmirii unei situații 
analitice amănunțite pe diferite ra
ioane. V. I. Lenin urmărea cu o a- 
tenție neslăbită lucrările comisiei 
GOELRO, citea literalmente toate 
materialele pregătite pentru tipar, 
introducea modificări în ele.

V. I. Lenin cerea ca materialele 
să fie minuțios prelucrate, îndru- 
mînd comisia în sensul ca în pro
iectele centralelor electrice raiona
le să se țină seama nu numai de 
necesitățile actuale de energie e- 
lectrică, dar și de perspectivele 
dezvoltării raionului respectiv. '

Această idee leninistă și-a găsit 
reflectare în planul GOELRO ; la 
proiectare „este necesar să se por
nească de la un plan vast șl apro
fundat al construcției economice, 
întemeiat pe datele reale ale resur
selor productive naturale din Rusia".

Potrivit acestui plan, din punct 
de vedere teoretic, apare avantajos 
pentru stat să se construiască cen
trale chiar și în cazul absenței unor 
consumatori de energie în momen
tul de față, fiind de așteptat ca 
prezența energiei ieitine în regiuni
le cu bogate resurse naturale să 
atragă după sine dezvoltarea rapi
dă a producției industriale în re
giunile respective.

în cadrul comisiei GOELRO se 
iscau adeseori discuții în legătură 
cu oportunitatea construirii diferi-

Răspîndirea operelor lui V. I. Lenin 
în țara noastră

Scrierile lui Vladimir Ilici Lenin 
sînt larg răspîndite în țara noastră. 
Editura Politică a tipărit pînă acum 
138 titluri într-un tiraj de circa 
5 800 000 exemplare. S-au publicat 
39 volume de „Opere“ după ediția 
a IV-a rusă. Incepînd din 1960, în 
urma hotărîrii Comitatului Central 
al P.M.R., se editează „Operele com
plete“ după ediția a V-a rusă, din 
care au apărut pînă acum 25 volu
me. In aceeași perioadă, editura a ti
părit 17 culegeri tematice cu lucrări 
sau fragmente de lucrări, printre care 
„Lenin despre Romînia“, „Despre 
construcția de partid“, „Partidul — 
forța conducătoare în statul socia
list și în construcția comunistă“, 
„Despre unitatea partidului“. „Des
pre alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănime“, „Despre dezvoltarea 
industriei grele și electrificarea ță
rii“, „Despre mișcarea muncitoreas
că și comunistă internațională“. 
„Despre stat“, „Despre religie“, 
„Despre cultură și artă“. „Despre 
problema națională și național-colo- 
nială“ etc.

Cele mai importante opere ale lui 
Lenin apar în ediții repetate în zeci 
și sute de mii de exemplare. în trei 
sau mai mult de trei ediții au apă
rut : „Imperialismul — stadiul cel

CORESPONDENȚĂ DIN UNIUNEA SOVIETICĂ'

a Ulianovsk
La Ulianovsk — Simbirsk-ul de 

altă dată — pe o uliță mărginașă a 
orașului, există o casă spre care, fie 
iarnă sau vară, se îndreaptă oameni 
din toate colțurile Uniunii Sovietice 
sau străini veniți din diferite țări 
ale lumii. E o casă modestă de lemn 
în care și-a petrecut copilăria mare
le conducător al proletariatului, Vla
dimir Ilici Lenin. Urcînd cu emoție 
scările în „gostinaia“ (camera de oas
peți) găsești cîteva scaune, o măsuță 
și un pian în jurul căruia Ulianovii 
ascultau uneori seara romanțe, so
nate de Beethoven sau Ceaikovskl 
interpretate cu multă căldură de Ma
ria Alexandrovna, mama lui Ilici. 
Pe podea un preș simplu. Aceeași 
modestie și în biroul lui Ilia Niko- 
laevici, tatăl, în mica sufragerie 
unde Ulianovii se adunau la masă, în 
camerele părinților și ale copiilor. 
Peste tot cărți, opere ale lui Karl 
Marx, ale gînditorilor revoluționari 
— Cernîșevski, Herzen, Belinski, ale 
marilor scriitori ruși — Tolstoi, Puș- 
kin, Turgheniev.

In casa Ulianovilor totul a ră
mas așa cum era cu 80-90 de ani în 
urmă. De aici îl însoțim pe V. I. 
Lenin, cu gîndul, în drumul lui 
cotidian de altă dată de-a lungul 
ulițelor vechiului Simbirsk pînă la 
bătrînul gimnaziu clasic unde se 
mai păstrează și azi banca în care 
a stat, sau în „Novîi Veneț", parcul 
din apropiere, de unde se deschide 
panorama Volgăi, imensă, liniștită, a- 
ducînd parcă de departe fragmente 
de cîntec și ecoul sirenelor de vapor.

Dacă ne-am fi găsit pe locurile 
acestea pe vremea cînd tînărul Vo- 
lodea le frecventa, în fața noastră 
s-ar fi înfățișat priveliștile imorta
lizate de marii pictori și poeți ruși :

V. Z. E5IN

„planu-

I
telor centrale raionale. 
Prevederea din planul 
GOELRO citată mai sus 
a ajutat la rezolvarea 
acestor discuții în favoarea 
lui vast".

Geniul lui Lenin uimea prin în
drăzneala previziunilor sale cele 
mai remarcabile minți ale omenirii, 
îmi amintesc că în 1921, cînd apă
ruse la Londra cartea lui Herbert 
Wells „Rusia în beznă", G. M. Krji- 
janovski ne-a povestit nouă, mem
brilor secției de energetică a Gos- 
planului, că Vladimir Ilici citise 
cartea apărută la Londra și spusese 
că pînă și acest eminent reprezen
tant al intelectualității progresiste, 
care știa să viseze și să zugră
vească tablouri ale zborurilor in
terplanetare, nu a înțeles pînă la 
capăt planul de electrificare a Ru
siei, nevăzînd îji el nimic altceva 
decit o „utopie electrică".

Altfel a văzut lucrurile profeso
rul K. Steinmetz, reprezentant de 
seamă al intelectualității progresis
te din S.U.A., care a corespondat 
cu Lenin. Profesorul Karl Steinmetz 
era cunoscut nu numai în America, 
dar șl departe dincolo de hotarele 
ei ca savant de seamă, constructor 
de mașini electrice. El aflase întîm- 
plător despre planul GOELRO din
tr-o notiță apărută într-un ziar, con- 
ținînd, potrivit obiceiului presei 
burgheze americane, tot felul de 
minciuni. Dorind să cunoască cu 
orice preț adevăratul plan, el și-a 
procurat cu mare greutate un exem
plar al acestei cărți și, cu ajutorul 
unui traducător, a întocmit o hartă 
a centralelor electrice proiectate 
de planul GOELRO, însoțindu-și 
harta cu un text explicativ.' Rezul
tatele studiorii planului de electri
ficare a Rusiei l-au impresionat 
profund pe Steinmetz.

mai înalt al capitalismului", „Ma
rea inițiativă“, „Ce-i de făcut ?", 
„Două tactici ale social-democra- 
ției în revoluția democratică", 
„Economicul și politicul, în epoca 
dictaturii proletariatului“. „Materia
lism și empiriocriticism", „Revoluția 
proletară și renegatul Kautsky", 
„Statul și revoluția"-, „Stîngismul — 
boala copilăriei comunismului“, „Te
zele din aprilie“.

Alte culegeri din operele lui Lenin 
au apărut în Editura militară și Edi
tura tineretului.

Au fost tipărite numeroase lucrări 
biografice și memorialistice despre 
viața și activitatea lui Lenin. Prin
tre titlurile apărute se numără: „V. I. 
Lenin, Biografie“, „V. I. Lenin. 
Scurtă schiță biografică“, o cule
gere în două volume de „Amintiri 
despre Lenin", o culegere „Lenin — 
tovarăș, om“, „Amintiri despre 
Lenin“ și „Lenin și partidul“ de 
N. K. Krupskaia, „Povestiri despre 
Lenin“, „Amintiri despre V. I. 
Lenin" de V. I. Babușkin.

Zilele acestea Editura pentru lite
ratură universală a scos de sub ti
par cartea lui A. Vișnevski „A 72-a 
zi", în care se descrie o zi din viața 
lui Lenin.

pescari în zdrențe sau luntrași tră- 
gind vapoarele de-a lungul apei în 
ritmul cîntecului „Ei uhnem" ce ră
suna pe Volga. Pe atunci Simbirsk-ul 
era „un oraș adormit, de negustori și 
funcționari" cum îl descria marele 
scriitor Goncearov, și el originar de 
aci.

Astăzi însă, te întîmpină o prive
liște cu totul diferită. Depășindu-și 
malurile, bătrînul fluviu cuprinde 
acum cu apele sale aproape toată 
zarea. E marea artificială care a luat 
naștere la picioarele barajului hi
drocentralei de la Kuibîșev, unul 
din roadele planului GOELRO. Mi
lioane de kilowați aleargă pe fire 
spre Ulianovsk, Kazan, Orenburg 
sau Uralsk.

Cînd privești la această întindere 
de apă, la stîlpii de metal ce susțin 
firele de înaltă tensiune, nu poți să 
nu te gîndești la zilele cînd Lenin 
concepea planul de electrificare a 
țării. Scepticii lumii capitaliste îl 
priveau cu ironie : „Se poate oare 
ceva mai utopic într-o țară lipsită de 
industrie, cu mujici analfabeți...?“ — 
scria cunoscutul scriitor H. G. Wells. 
Și iată, Volga îi dă azi răspunsul. 
De-a lungul ei se înșiruie șantierele 
unei cascade de hidrocentrale pînă 
la Volgograd. Cînd întreg acest com
plex va fi gata — și va fi într-un 
viitor apropiat — Volga va deveni ea 
însăși o uzină care va da țării 60 
de miliarde kilowați de energie elec
trică anual... Dinspre portul Ulia
novsk, unde macaralele electrice 
își înalță siluetele spre cer, răzbate 
un sunet de sirenă. Nu mai 
sînt vechile luntri de lemn trase de 
luntrași. Peste Volga, pînă la Sara
tov, sau Gorki, se avîntă ca niște

despre

— Iată adevărul ade
vărat despre Rusia con
temporană. Acesta este 
adevărul despre Lenin, 

bolșevici, — spunea Stein
metz, răsfoind filele capitolelor din 
cartea „Planul de electrificare a Ru
siei", traduse în limba engleză. — 
Este demn de admirația tuturor 1 
Căci pentru întîia oară în istorie se 
înfăptuiesc prefaceri tehnico-econo- 
mice atît de uluitoare 1... Aș uita 
bucuros cei 77 de ani ai mei și 
m-aș grăbi să traversez oceanul...

Aprecierile pozitive ale lui Stein
metz asupra planului do electrifica
re a Rusiei au ajuns pînă la urechi
le directorilor firmei la care lucra. 
I s-a atras atenția să se lase de „a- 
gltațle bolșevică". La aceasta, pro
fesorul a răspuns : „De cînd se con
sideră indecent să spui adevărul și 
să-ți exprimi admirația față de 
el?".

K. Steinmetz a căutat îndelung un 
prilej de a-1 putea exprima lui Vla
dimir Ilici sincera sa admirație. Pri
lejul s-a Ivit prin călătoria lui B. V. 
Losev la Moscova, K. Steinmetz l-a 
înmînat următoarea scrisoare adre
sată lui Lenin :

„Dragul meu Mr. Lenin !
Folosesc prilejul înapoierii d-lui 

Losev în Rusia, pentru a vă expri
ma admirația mea față de uimitoa
rea operă de renaștere socială și eco
nomică — operă pe care o înfăptu
iește Rusia în condiții atît de grele.

Vă urez succes deplin și nutresc 
convingerea fermă că îl veți obține. 
Este indiscutabil că trebuie să 
izbîndiți, deoarece este de neconce
put ea măreața operă inițiată de 
Rusia să nu fie dusă pînă la capăt.

Voi fi întotdeauna foarte bucuros 
să pot ajuta Rusia, pe măsura pu-

In editura politică
a apărut :

V. I. LENIN
Opere complete

voi. 25
în acest volum sînt cuprinse 

lucrările scrise de V. I. Lenin în 
lunile martie—iulie 1914.

măiJÎfesiăn 
cultural - artîstke

în numeroase orașe din țară : 
București, Cluj, Tg. Mureș, Timișoa
ra, Craiova, Iași, Ploiești și altele 
au avut Iod marți simpozioane și 
expuneri consacrate împlinirii a 94 
dé ani de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin. Cu acest prilej au luat 
cuvîntul oameni de știință, activiști 
de partid și de stat care au vorbit 
despre viața și opera întemeietoru
lui primului stat socialist din lume. 
Au fost prezentate filmele „Amintiri 
despre Lenin", „Aici a trăit Lenin", 
„La începutul secolului" și „Miraco
lul rus", precum și fragmente din 
piese care evocă momente din via
ța și activitatea lui V. I. Lenin.

(Agerpres)

săgeți argintii vasele de pasageri 
„Meteor"

...Mașina ne poartă pe noul pod 
de peste Volga, dincolo, în Zavoljie, 
iar de aici în cartierele noi ale Ulia- 
novsk-ului. Pretutindeni te întîm
pină coșurile fabricilor, blocurile 
masive ale raioanelor industriale. 
Ulianovsk-ul a devenit un oraș 
producător de automobile, mașini, 
motoare, ciment, piele și în
călțăminte etc. Automatizarea pă
trunde tot mai larg în uzi
nele lui, schimbîndu-le și preschim- 
bîndu-le neîncetat. In incinta uzine
lor de automobile privim la lotul 
proaspăt de „GAZ“-uri. Mii și mii 
de mașini își iau drumul anual din 
această uzină. în hala de montaj, 
maistrul N. A. Nikitin ne in
vită mai întîi la punctul de 
comandă automată. „Instalația din 
fața dv. — ne spune el — con
duce ca un dispecer întreaga 
activitate. Priviți ce e în stare să 
facă". Prin peretele larg de sticlă 
privim în hală. Ca mișcate de fire 
nevăzute, șasiurile și motoarele se 
îndreaptă spre banda rulantă, maca
ralele se pun singure în mișcare 
transportînd piese de la un capăt la 
altul al halei și așezîndu-le exact 
sub mîinile montorilor. Maistrul Ni
kitin supraveghează activitatea „dis
pecerului" apăsînd din cînd in cînd 
pe butoane. în mijlocul halei, pe o 
tablă, apare înscrisă în cifre lumi
noase producția zilei. Cifrele se 
schimbă automat.

La uzinele de motoare, maistrul 
N. N. Tarasov ne-a purtat de-a lun
gul unei linii automate de cilindri. 
Acolo lingourile de metal intră 
la un capăt al halei în cuptorul 
de topit și se transformă de-a 

terilor mele, atît prin indicații, cît 
și prin sfaturi în domeniul tehnicii, 
și mai ales în domeniul electroteh
nicii.

AI dv. devotat,
Karl STEINMETZ“

La 10 aprilie 1922, Lenin i-a răs
puns lui Steinmetz, mulțumindu-i din 
suflet, atît pentru scrisoare, cît și 
pentru propunerea sa de ajutor i

„Dragă mister Steinmetz !
Vă mulțumesc din suflet pentru 

scrisoarea dv. amicală din 16. II. 1922. 
Spre rușinea mea, trebuie să recu
nosc că am auzit pentru prima oară 
numele dv. abia acum cîteva luni, 
de la tov. Krjijanovskl, fost preșe
dinte al „Comisiei de stat pentru e- 
laborarea planului de electrificare 
Rusiei", iar în prezent președinte al 
„Comisiei de stat a planificării"...

Tov. Martens, prin relatările sale 
despre dv., m-a ajutat să vă cu
nosc mai bine. Mi-am dat seama din 
cele spuse de dînsul, că ceea ce a 
provocat simpatia dv. față de Rusia 
Sovietică sînt, pe de o parte, concep
țiile dv. social-politice, iar pe de 
altă parte, faptul că dv., ca repre
zentant al electrotehnicii — și asta 
într-una din țările cele mal înainta
te sub raportul dezvoltării tehnicii —•, 
v-ați convins de necesitatea și ine
vitabilitatea înlocuirii capitalismului 
cu o nouă orîndulre socială, care va 
instaura reglementarea planificată a 
economiei și va asigura bunăstarea 
întregii mase a poporului pe baza 
electrificării unor țări întregi. ...Aș 
vrea, îndeosebi, să vă mulțumesc 
pentru propunerea dv. de a ajuta 
Rusia prin sfaturi, indicații etc...

Cu salutări cordiale, 
al dv., LENIN“

Inima 
lui Lenin

Nu, nici o poruncă 
fulgerul 

nu-1 sfarmă.
Nu, furtuna n-o poți fereca-ntre 

grile ! 
Veșnic o să sune, 

limpede ne cheamă, 
legea leninistă, 

miile 
de file.

Oare tunet, de muțenie bolnav, 
cine văzu ?

Poți reține tromba 
să nu fiarbă în cicloane ?

Nu.
Voința leninistă e mai tare-acu’ 
în partid unită-n milioane.
Jarul ăsta 

nu-1 măsori 
cu termometre !

Pulsul ăsta, 
în secunde 

n-o să intre !
Inima lui Lenin, 

jar etern în vetre, 
pieptul revoluției 1-aprlnde.

VLADIMIR MAIAKOVSKI

în romînește de 
Cicerone Theodorescu

lungul liniei automate în piese 
tăiate și șlefuite cu precizie, fără 
nici o intervenție din partea omului. 
La celălalt capăt, cîteva muncitoare, 
îmbrăcate în halate albastre, primesc- 
cutiile gata împachetate.

Maistrul Tarasov ne-a strîns mina 
și a plecat grăbit să apuce orele de 
studii la Institutul de construcții de 
mașini. Am aflat de la el că jumă
tate din muncitorii uzinei sînt fie 
elevi, fie studenți și că în oraș sînt 
mii de inovatori cunoscuți și 
respectați. Mulți dintre ei și-au pri
mit carnetul de partid în casa lui 
Lenin de pe strada cu același nume, 
cu un ceremonial devenit tradițio
nal. Și fiecare și-a luat angajamen
tul solemn să fie un muncitor de 
frunte, demn de partidul lui Lenin.

...Am în față cîteva însemnări fă
cute în timpul convorbirii cu tov. 
G. D. Kurnakov, președintele Sovie
tului orășenesc. De la 30 000 de lo
cuitori cît număra Simbirsk-ul de 
altădată, orașul Ulianovsk are azi 
peste 250 000, dintre care 50 la sută 
sînt muncitori industriali. Orașul 
crește cu un ritm de patru mii de a- 
partamente pe an. Vechiul Simbirsk 
avea cîteva școli. Ulianovsk-ul 
are trei institute de învățământ su
perior, o școală superioară de aero
nautică, treisprezece școli medii. De 
la un an la altul crește numărul bi
bliotecilor, policlinicilor, dispensare
lor medicale.

...In piața care se vede prin fe
reastra din fața noastră se înalță 
o statuie înfățișîndu-l pe Vladimir 
Ilici în manta, cu șapca în mină, pri
vind în depărtare. în fiecare an, la 
22 aprilie, cetățenii depun la picioa
rele acestui monument mii de buche
te de flori, omagiu adus marelui 
conducător al proletariatului in
ternațional.

Ambrozie MUNTEANU
Ulianovsk, aprilie 1964
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• ÎN CÎMPURILE EXPERIMENTALE • TREI VAGOANE 
LA NECTAR • NOI HIBRIZI DE POMI FRUCTIFERI

DE FRUCTE

In apropiere de Bistrița, regiunea Cluj, 
pe colinele dealurilor se întind livezile 
stațiunii experimentale pomicole. In a- 
ceste zile de primăvară se lucrează la 
stropiri, aplicarea Îngrășămintelor, se în- 
sămînțează în pepinieră, se plantează 
coacăzul negru.

înființată acum 
giune cu veche 
pomilor fructiferi, 
mentală de la Bistrița a avut de rezolvat 
sarcini complexe. Livezile erau în declin, 
pomii dădeau o producție mică. Din pri
mul an cercetătorii și-au propus să re
zolve o serie de probleme : stabilirea 
bazinelor pomicole naturale unde să se 
creeze plantații în masiv ; fixarea spe
ciilor și sortimentelor ; elaborarea de 
măsuri practice pentru producerea ma
terialului săditor ; precizarea complexu
lui de lucrări agrotehnice adecvat pentru 
fiecare specie ; ameliorarea soiurilor in
digene de pomi și crearea de soiuri noi 
mai productive și rezistente la boli etc. 

'Pentru rezolvarea obiectivelor propuse, 
care izvorau din necesitățile pro
ducției, stațiunea s-a mărit continuu. 
Ea are în prezent 1 300 ha, din care li
vezile ocupă circa 55 la sută din terenuri. 
In cîmpurile experimentale s-au înființat 
colecții de studiu, care cuprind sute de 
soiuri de măr, păr, pruni, cireși, gutui, 
căpșuni, arbuști fructiferi. S-a dezvoltat 
pepiniera de pomi ; ea cuprinde 23 ha și 
asigură material săditor pentru gospodă
riile colective și de sfat din jur.

Activitatea rodnică desfășurată de cer
cetători, în frunte cu Ion Modoran, direc
torul stațiunii, și Andrei Gherghi, secretarul 
științific, a fost încununată de succes. In 
livezi s-au stabilit sistemele de întreținere 
și lucrare a solului, s-a precizat influența pe 
care o au îngrășămintele asupra refacerii 
sistemului radicular al pomilor și asupra 
îmbunătățirii calității fructelor. Stațiunea 
are peste 10 hibrizi de cireși, 5 de măr și 
4 de păr, superiori soiurilor din cultură.

14 ani, într-o re- 
tradiție în cultura 

stațiunea experi-

stabilit distan-' 
de puiefi, s-a 
a timpului de 

___  _ _______ .... săditor în pe
pinieră, s-au studiat portaltoii la" măr și 
prun și s-au precizat dozele de îngră
șăminte necesare. Complexul de măsuri 
indicat a dus la obținerea a peste 
23 000 pomi la ha. Sistemul de păstrare 
a fructelor în timpul iernii constituie o 
preocupare deosebită pentru stațiune. Pe 
baza dalelor obținute se construiesc de
pozite mari, care vor putea sluți drept 
exemplu și pentru alte regiuni. In prezent 
se experimentează plantații intensive de 
pomi și sistemul agro-pomicol pentru te
renurile situate în pantă. Prin aplica
rea măsurilor agrotehnice s-au obținut în 
sectorul de producție al stațiunii peste 
25 000 kg mere la hectar, 30 000 kg pere, 
10 000 kg-căpșuni ș.a.

Rezultatele cercetătorilor sînt aplicate 
în practică la unitafile de producție. In 
ultimii ani, pe baza recomandărilor fă
cute de cercetători, gospodăriile de stat 
Bistrița și Jelna, gospodăriile colective 
Dorolea, Jeica și altele au extins mult 
plantațiile de pomi. Sistemul agro-pomi
col își găsește chiar în aceste zile apli
carea la G.A.C. Viișoara, care înființează 
o plantație de 100 ha unde specialiștii 
din stațiune îndrumă executarea lucrări
lor. Specialiștilor din producție le sînt 
comunicate rezultatele cercetărilor și pe 
alte căi : consultații tehnice, schimburi de 
experiență, demonstrații în cîmpurile ex
perimentale.

Paralel cu munca de cercetare, stațiu
nea desfășoară o activitate fructuoasă de 
pregătire a cadrelor de tehnicieni horti
coli, zoofehnicieni și contabili. La centrul 
școlar agricol de pe lingă stațiune învață 
500 elevi, care vor deveni cadre de nă
dejde pentru gospodăriile colective.

In pepiniera de pomi s-au 
fele de plantare in școlile 
indicat metoda de scurtare 
obținere a materialului

Marți dimineață a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Anglia, o 
delegație care va participa la ma
nifestările ce vor avea loc la Londra 
și Stratford-on-Avon, cu prilejui a- 
niversării a 400 de ani de la naște
rea lui William Shakespeare. Dele
gația este condusă de Dumitru Po
pescu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă. Din 
delegație fac parte : artistul poporu
lui Radu Beligan, președintele Con
siliului teatrelor, regizorul Lucian 
Giurchescu, artista emerită Marcela 
Rusu și regizorul Călin Florian, di
rectorul Teatrului Național din Cra
iova.

*

cadrul programului de schim- 
cultural-științifice și tehnice 
R. P. Romînă și Republica Ita-

în 
buri 
între 
lia, marți a sosit în Capitală o dele
gație a Universității din Bologna. 
Din delegație fac parte prof. Stefa
no Bottari, directorul Institutului de 
istorie a artelor medievale și moder
ne, prof. Luigi Heilman, directorul 
Institutului de glotologie, și prof. 
Silvano Legista, șeful catedrei de 
anatomie comparată de la Faculta
tea de științe naturale și biologie a 
Universității.

*

Marți dimineața au părăsit Capi
tala. înapoindu-se la Londra, John 
Duglas Foster și Thomas Duncan 
Cameron, specialiști în Ministerul 
Agriculturii al Angliei. în cele două 
săptămîni cît au fost oaspeții țării 
noastre, în cadrul schimburilor cul
turale, ei au vizitat institute de cer
cetări, stațiuni experimentale și uni
tăți agricole.

(Agerpres)
Teodor MARIAN

In livezile Stațiunii experimentale pomicole Bistrița

Magistrale 
fierbinți

ta

TiutwuZ voleibaliștilor romim
(Urmare din pag. I-a)

in Franța

DSMÎTÀR GANEV
Conferirea premiilor Lenin
pe anal 1X4

MOSCOVA 21 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, Comite
tul pentru decernarea premiilor 
Lenin a conferit premiile în dome
niul științei, tehnicii, literaturii și 
artei pe anul 1964.

Pentru lucrări remarcabile în do
meniul științei și tehnicii au fost de
cernate 22 premii Lenin unor oa
meni de știință, ingineri, specialiști 
din diferite ramuri industriale, mun
citori inovatori. Printye laureați ai 
premiului Lenin sînt Vladimir Ko
telnikov, eminent specialist în radio- 
tehnică și radioelectronică, ciberne- 
ticianul Viktor Glușkov, biologul Ian 
Peive, medicul îppollit Davîdovski,

fizicianul Bențion Vul, filologul Feo
dor Priime, cîteva colective care au 
creat noi mașini și utilaje și au 
elaborat o nouă tehnologie pentru 
industria extractivă, metalurgică și 
alte ramuri industriale și 
périt noi zăcăminte de 
utile.

Titlul de Laureat al
Lenin a fost conferit scriitorului 
ucrainean Alexandr Goncear, ziaris
tului Vasili Peskov, pictorului Ale
xandr Deîneka, balerinei Maia Pli- 
sețkaia, violoncelistului Mstislav 
Rostropovici și actorului Nikolai 
Cerkasov.

au desco- 
minerale

premiului

hdhița Comitetului executiv d C. A. E. R.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 21 

aprilie, la Moscova s-a deschis a 12-a 
ședință a Comitetului executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re-

ciproc. Ședința se desfășoară sub 
președinția reprezentantului sovietic 
Mihail Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Plenara C. C. și a Comisiei centrale 
de control aie P. C. Italian

ROMA 21 (Agerpres). — La 21 a- 
prilie s-a deschis la Roma Plenara 
Comitetului Central și a Comisiei 
centrale de control ale Partidului 
Comunist Italian. Plenara are urmă
toarea ordine de zi : Cu privire la 
sarcinile partidului în organizarea 
luptei la sate pentru o reformă a- 
grară și pentru o nouă majoritate

(raportor — Arturo Colombi). Pen
tru unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale (raportor 
— Palmiro Togliatti). Aprobarea 
hotărîrilor recentei conferințe na
ționale de partid, consacrată proble
melor organizatorice (raportor — 
Luigi Longo).

ANIVERSAREA VICTORIEI DE LA PLAYA GYRON
HAVANA 21 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la reuniunea festivă care 
a avut loc la Teatrul „Chaplin“ cu 
prilejul celei de-a 3-a aniversări a 
victoriei de la Playa Gyron, Fidel 
Castro, primul ministru al Cubei, a 
declarat că istoria acestor ani a fost 
legată de lupta poporului cuban 
împotriva agresiunii economice, po
litice și militare a imperialismului 
împotriva Cubei. Imperialiștii au 
făcut tot posibilul pentru ca revo
luția cubană să eșueze, dar n-au 
reușit acest lucru.

Dorim pace; a subliniat în conti
nuare primul ministru al Cubei, do
rim să ne bucurăm de roadele mun
cii noastre. Nu dorim distrugeri și 
moarte, dorim să vedem înfăptuirea 
planurilor noastre. Dorim o pace 
demnă de cei care au căzut la Playa 
Gyron. în încheiere, Fidel Castro a 
arătat că Cuba va continua să-și dez
volte economia și în același timp să 
întărească sistemul de apărare a 
țării.

SOFIA 21 (Agerpres). — B.T.A. 
transmite :

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Prezidiul Adunării 
Populare și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria anunță 
cu adîncă mâhnire partidul și po
porul că la 20 aprilie, la ora 21,25 
minute, a încetat din viață, după 
o boală grea și îndelungată, tovară
șul Dimităr Ganev, activist de seamă 
al Partidului Comunist Bulgar și al 
Republicii Populare Bulgaria, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare.

Tovarășul Dimităr 
discipol credincios al 
Dimitrov, organizator 
eminent al mișcării 
din Bulgaria. întreaga sa viață con
știentă el a dedicat-o luptei pentru 
eliberarea poporului de sub fascism 
și capitalism, pentru victoria cauzei 
mărețe a partidului, pentru construi
rea socialismului în Bulgaria.

Moartea tovarășului Dimităr Ga
nev este o grea pierdere pentru 
Partidul Comunist și poporul bulgar.

Tovarășul Dimităr Ganev s-a năs
cut la 28 octombrie 1898 într-o fa
milie de țărani săraci din satul Gra- 
deț, regiunea Sliven. în anul 1918, 
el a intrat în rîndurlle mișcării revo
luționare de tineret, iar în anul 1921 
a devenit membru al Partidului Co
munist Bulgar.

Tovarășul Dimităr Ganev a luat 
parte activă la pregătirea insurecției 
din septembrie 1923. Pentru activi
tatea sa revoluționară el a fost per
secutat, arestat și destituit definitiv 
din postul de învățător. Ulterior, to
varășul Dimităr Ganev s-a aflat în
tr-o muncă de conducere în mișca
rea sindicală și a fost colaborator al 
Comitetului Central al partidului. în 
funcția de membru al Secretariatu
lui Comitetului Central al Organiza
ției revoluționare din Dobrogea el 
a desfășurat o vastă activitate în 
rîndurile oamenilor muncii din Do
brogea.

în anul 1934 tovarășul Dimităr 
Ganev a fost inclus în componența 
Comitetului Central și a Secretaria
tului Partidului Comunist din Romî- 
nia. In anul 1935, împreună cu alți 
membri ai C.C. al Partidului Comu
nist din Romînia, a fost arestat și 
condamnat la temniță grea pe ter
men de 10 ani și a fost eliberat din 
închisoare în anul 1940.

în anii luptei armate a poporului 
bulgar împotriva dictaturii monar- 
ho-fasciste și a ocupanților hitleriști, 
tovarășul Dimităr Ganev s-a aflat 
în muncă de conducere de partid în 
Bulgaria. în anul 1942, el a devenit

Ganev a fost 
lui Gheorghi 
și conducător 
revoluționare

membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar și a fost unul dintre or
ganizatorii mișcării de partizani din 
țară.

După victoria insurecției populare 
armate din 9 septembrie Comitetul 
Central al Partidului a trimis pe 
tovarășul Dimităr Ganev într-o 
muncă de răspundere în diferite 
sectoare ale vieții noastre. El a fost 
ales membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului, a 
fost numit redactor-șef al ziarului 
„Rabotnicesko Delo“, a devenit 
prim-secretar al Comitetelor regio
nal și orășenesc Sofia ale P.C. Bul
gar, a fost numit ambasador al R.P. 
Bulgaria în Iugoslavia, Romînia și 
Cehoslovacia, a fost ministru al co
merțului exterior.

între anii 1954 și 1959 tovarășul 
Dimităr Ganev a fost secretar al 
Comitetului Central ai partidului, 
iar în anul 1957 a fost ales din nou 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar. Din anul 1958 pînă 
la încetarea din viață el a deținut 
funcția de președinte al Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria.

Tovarășul Dimităr Ganev a fost un 
înflăcărat revoluționar comunist, ac
tivist de partid disciplinat și de 
înaltă principialitate, luptător neo
bosit pentru victoria liniei Plenarei 
din aprilie a C.C. al partidului, pen
tru triumful socialismului și comu
nismului în țara noastră. Fiu credin
cios al Partidului Comunist Bulgar, 
el a fost profund devotat marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar, Uniunii Sovietice și mare
lui partid al lui Lenin. El a luptat 
neobosit din tot sufletul și din toată 
inima pentru înflorirea prieteniei 
bulgaro-sovietice, pentru întărirea 
unității și coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Pentru marile sale merite față de 
mișcarea revoluționară din Bulgaria, 
față de partid și popor, pentru ac
tivitatea sa plină de abnegație în 
construirea socialismului, tovarășul 
Dimităr Ganev a fost distins cu titlul 
de Erou al Muncii Socialiste, deco
rat de trei ori cu Ordinul Gheorghi 
Dimitrov, precum și cu alte ordine 
și medalii.

Prin marea sa activitate revoluțio
nară în folosul poporului, tovarășul 
Dimităr Ganev a dobîndit dragostea 
și stima binemeritată a partidului și 
poporului. Viața și activitatea sa 
constituie un exemplu însuflețitor 
pentru toți oamenii muncii în lupta 
pentru victoria socialismului și co
munismului în țara noastră.

A

ALGERIA hchierea lucrărilor congresului F.L.N.
ALGER 21 (Agerpres). — La 21 

aprilie, la Alger a luat sfîrșit primul 
congres al Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria. Congresul a 
adoptat o serie de hotărîri importan
te în domeniile politic, economic și 
social și a ales Comitetul Cen-

trai al partidului, format din 80 
membri și 23 de membri supleanți. 
Ahmed-Ben Bella a fost ales, în una
nimitate, secretar ' general al parti
dului. Marți după-amiază, la Alger 
a avut loc un mare miting la care 
președintele Ben Bella a anunțat 
componenta Comitetului Central și a 
dat citire rezoluțiilor adoptate și 
manifestului adresat de congres 
porului algerian.

Congresul
din R. S.

po-

sindicatelor
F. Iugoslavia

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

COMUNIST BULGAR

PREZIDIUL
ADUNĂRII POPULARE 

A REPUBLICII POPULARE 
BULGARIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE 

BULGARIA

PARIS 21 (Agerpres). — în conti
nuarea turneului pe care-1 întreprin
de în Franța, selecționata masculină 
de volei a orașului București a ju
cat la Lyon cu reprezentativa locală, 
repurtînd victoria cu 3-0 (15-5, 15-0, 
16-14). „Voleibaliștii romîni au făcut 
o veritabilă demonstrație în primele 
dcuă seturi“ — transmite corespon
dentul agenției „France Presse“. In

setul al 3-lea selecționata Lyonului 
a fost întărită cu mai mulți jucători 
din prima. reprezentativă a Franței. 
Gazdele au reușit să conducă la un 
moment dat cu 14-11. Dar, sportivii 
romîni și-au organizat mai bine jo
cul, au salvat spectaculos mai multe 
mingi, cîștigînd pînă la urmă și a- 
cest set.

în cîteva rî

Vineri va începe cursa ciclistă „Cupa 
F.R.C.“, care măsoară 352 km împărțiți 
în 3 etape. Competiția reunește la start 
pe membrii lotului olimpic și cei mai 
valoroși tineri rutieri din Capitală. în 
prima zi se va disputa etapa București— 
Oltenița—București (110 km). Sîmbătă 
este programată etapa a 2-a : Bucu
rești—Giurgiu—București (112 km). Ple
carea se va da la orele 16 de la km 8. 
Duminică dimineața la orele 9 are 
loc ultima etapă : București—Buftea— 
Ploiești—București (130 lan).

— Corespondentul A-BELGRAD
gerpres P. Popa transmite : La Bel
grad au continuat lucrările celui 
de-al V-lea Congres al sindicatelor 
din R.S.F. Iugoslavia. La dezbaterile 
pe marginea raportului prezentat de 
Svetozar Vukmanovici-Tempo au 
luat cuvîntul delegați ai diferite
lor organizații sindicale din Iugos
lavia. Congresul a fost salutat de 
delegați ai sindicatelor dintr-o serie 
de țări.

în numele C.C.S. din R. P. Romî
nă, Martin 
a transmis 
salut.

SOFIA 21 (Agerpres). — B.T.A. 
transmite : La 21 aprilie 1964 a avut 
loc la Sofia o ședință comună de 
doliu a Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, a Prezidiului Adunării 
Populare și a Consiliului de Miniștri, 
consacrată memoriei lui Dimităr Ga
nev, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Prezidiului Adunării Populare.

în cadrul ședinței au fost adoptate 
următoarele hotărîri : Se declară în 
întreaga țară 
țional 21—23 
președintelui 
Populare a 
minent activist al P. C. Bul
gar și al Republicii Populare 
Bulgaria, întreprinderea industrială 
„Tvetmetprom“ din gara Iskîr, din

apropierea orașului Sofia, va primi 
denumirea de „Dimităr Ganev“, sa
tul Pobeda din regiunea Tolbuhin 
va purta numele lui Dimităr Ganev, 
școala medie electrotehnică din Var
na va purta, de asemenea, numele 
lui Dimităr Ganev, în orașul Tolbu
hin se va înălța un 
memoria lui Dimităr

monument în 
Ganev.

★
corpul
Prezidiului Adunării

neînsuflețit al

Isac, președintele C.C.S, 
Congresului un călduros

data recentă 
centralei să 
de circulație 
12 MW,

cînd
por- 

a u- 
electro-

de ulei. Prin- 
vedea uleiul

trei zile de doliu na- 
aprilie ; în memoria 
Prezidiului Adunării 
R. P. Bulgaria, e- 

al P.
Republicii

TELEGRAMĂ

Sicriul cu 
președintelui 
Populare a R. P. Bulgaria va fi de
pus în sala de festivități a Adunării 
Populare pentru ca poporul bulgar 
să-i poată aduce ultimul său oma
giu. Funeraliile lui Dimităr Ganev, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, vor avea 
loc joi, 23 aprilie, ora 10 dimineața.

Unde e nevoie, unde sînt chemafi, acolo 
sînt prezenji constructorii și montorii de 
centrale electrice. La Arad, lucrările se 
află într-un stadiu avansat. Cele două 
cazane de apă fierbinte de cite 100 gi- 
gacalorii pe oră au fost puse în func
țiune. Coșul uneia din ele respiră. 
Un nor albicios ii învăluie crește
tul. Unul din cazane, și anume cel de 
75 tone abur oră, a și primit botezul 
focului. Probele la presiune a jevăriei 
au trecut și ele examenele. Centralei e- 
xistente i se alătură părți de construcție 
noi. Corpul centralei este compartimen
tat în trei seefii paralele : cele două ca
zane de 75 și 90 tone abur oră, sala ma
șinilor și instalațiile electrice.

S-a potrivit ca la 
am vizitat șantierul 
nească pentru proba 
teiului la turbina de
pompele și centrifugele 
tr-un vizor de control se 
roșcat circulînd în grabă pe conducte. 
Un termometru indica temperatura, -j-45 
grade. Au început probele grele, meti
culoase, de finefe și mare răspundere 
pentru verificarea și reglarea instalațiilor 
agregatului. Sînt urmărite cu atenție și 
încordare. Cu o încordare a efortu
rilor se lucrează și la ridicarea turnului 
'de răcire. Scheletul armat al turnului, co- 
frajele urcă zilnic cu un pas — ceea ce 
în limbajul constructorilor înseamnă intre 
1,5—2 metri. Folosirea cofrajelor păși- 
toare la ridicarea turnului, organizarea 
ynai bună a muncii vor asigura terminarea 
lucrării la termenul stabilit.

...Pe malurile Begăi, pe cel al Mureșului 
și Bîrzavei, la Timișoara, Arad și Reșița 
fumegă coșurile centralelor electrice de 
termoficare. Lumina, puterea și căldura 
centralelor se regăsesc în apartamente, 
în secțiile unor întreprinderi, în atîtea și 
atîtea destinații. Imaginea magistralelor 
fierbinți și a planurilor de perspectivă a 
celor ce-au gîndit la termoficarea orașelor 
bănățene ne-o dă un calcul simplu : Cele 
patru cazane de apă fierbinte — care 
reprezintă doar o parte din lucrările de 
extindere a centralelor electrice — însu
mează o capacitate de peste 300 gigaca- 
lorii pe oră, O singură gigacalorie poate 
asigura încălzirea a 125 apartamente. Cu 
ochii viitorului vedem aproape destinația 
Șuvoiului de apă fierbinte.

NATAȚIE. Sportivi din U.R.S.S., R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Romînă, Austria, R. D. 
Germană, Italia, R. P. Polonă și Iugoslavia 
au participat la un mare concurs de înot 
desfășurat în pisoina Mladost din Zagreb. 
O comportare bună a avut înotătoarea ro
mînă Măriuca Rotarii, care s-a clasat pe 
locul 1-2 în proba de 100 m fluture, la 
egalitate cu înotătoarea germană Lindner. 
Cele două concurente au fost cronometrate 
cu timpul de l’12”5/10. I,a 200 m bras, 
Tutakaev (U.R.S.S.) a realizat timpul de 
2'25”, cu 2”C/10 mai bun decît recordul 
mondial oficial delimit de americanul 
Jastreniski. Alte rezultate : 100 m liber

bărbați : Viland (Austria) 55”8/10 ; 200 m 
mixt femei : Deviatova (U.R.S.S.) 2’40”8/10; 
Cristina Balaban (R.P. Romînă) a ocupat 
locul 3 cu 2’44"S/10 ; 100 m spate femei : 
Tobisova (R. S. Cehoslovacă) l’ll”2/10.

ȘAH. întîlnirea de șah, la zece mese, 
desfășurată la Budapesta între echipele 
masculine ale Ungariei și Iugoslaviei, s-a 
terminat cu rezultatul de 11—9 în favoarea 
șahiștilor maghiari. Este pentru prima oară 
din 1957 cînd echipa R.P. Ungare reușește 
să învingă puternica reprezentativă a Iu
goslaviei, care acum a cuprins, între alții, 
po marii maeștri Gligorici, Ivkov, Matano- 
vici și Parma.

Ca și în alte localități ale regiunii Argeș, Spartachiada republicană se 
bucură de un deosebit succes și în orașul Slatina. Duminică dimineața 
peste 2 000 de oameni ai muncii din localitate, au participat la între
ceri do cros, alergări, sărituri și aruncări, la handbal în 7, volei, fotbal, bas
chet și la alte sporturi, mulți dintre ei treeîndu-și cu acest prilej și normele 
pentru obținerea Insignei de polisportiv. Activiștii consiliului regional 
U.C.F.S. Argeș, precum și cei ai consiliului raional U.C.F.S. Slatina au con
tribuit — împreună cu un larg activ obștesc — la reușita acestei manifes
tații sportive. In fotografie : pe stadionul din Slatina în timpul desfășurării 

întrecerilor de duminică.

Astă seară la Cluj echipa selec
ționată de box a R. P. D. Coreene 
susține a doua întîlnire de la sosi
rea în țara noastră. Pugiliștii oaspeți 
vor primi replica echipei secunde a 
R. P. Romine. Din lotul boxerilor 
romîni fac parte, printre alții, D. Da- 
videscu, C. Crudu, N. Moldovan, 
I. Dinu etc. Duminică dimineața în 
Capitală echipa R. P. D. Coreene va 
întîlni din nou reprezentativa olim
pică a țării noastre, care va avea 
următoarea alcătuire : C. Ciucă, N. 
Puiu, C. Buzuliuc, I. Dinu, I. Mihalik, 
C. Niculescu, V. Badea și I. Monea. 
Ca și în primul meci cîștigat de re
prezentanții noștri 
disputa partide 
greutate.

cu 5—3, se vor 
la 8 categorii de 

(Agerpres)

Procesul de la Pretoria
PRETORIA 21 (Agerpres). Marți, la 

procesul de la Pretoria intentat de 
autoritățile rasiste unui grup de lideri 
progresiști africani, Walter Sisulu, 
secretar general al partidului Con
gresul Național African din R.S.A., a 
declarat că activitatea pe care a 
dus-o în fruntea organizației sale a 
fost îndreptată spre, realizarea idea
lurilor tuturor africanilor din R.S.A. 
„Mi-am dedicat viața, a spus Sisulu, 
luptei împotriva dominației colonia
liștilor și sînt gata să mor pentru 
acest ideal“.

0 simplă formalitate ?
Cu întîlnirea 

Dinamo—Rapid, 
minică în Capitală a 
competiția dotată cu 
Romine“.
Rapid București, era cunoscută îna
intea acestui meci, scorul ultimei 
partide neinfluențînd deci desemna
rea locului I în clasament. Era de 
așteptat un meci frumos. N-a fost 
însă așa. Meciul — privit de cele 
două echipe, dar mai ales de către 
Rapid (care a și pierdut cu 3—0) ca 
o simplă formalitate — a avut toate 
atributele unui antrenament.
era și de așteptat, indiferența din 
teren s-a transmis puținilor specta
tori, care, încetul cu încetul, au pă
răsit sala cu mult înaintea încheie
rii jocului.

feminină de volei 
meci disputat du- 

luat sfîrșit 
„Cupa R. P. 

Câștigătoarea trofeului,

Cum

Tovarășului IVAN BASEV 
Ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare

BuJetinul de expertiză 
medicală

Profund îndurerat de 
încetării din viață a

Bulgaria
Sofia 

trista veste 
tovarășuluia

Dimităr Ganev, președintele Prezi
diului Adunării Populare a Republi
cii Populare Bulgaria, conducător 
încercat al poporului bulgar și prie
ten
rog 
mai

sincer al poporului romîn, vă 
primiți, tovarășe ministru, cele 
sincere condoleanțe.

CORNELIU MÄNESCU 
Ministrul Afacerilor Externe 

ai Republicii Populare Romine 
București, 21 aprilie 1964

SOFIA 21 (Agerpres). — B.T.A. 
transmite : în expertiza medicală cu 
privire la încetarea din viață a lui 
Dimităr Ganev se arată că în ultimii 
cîțiva ani el a suferit de scleroza va
selor coronariene, din care cauză în 
decembrie 1961 a suferit de un in
farct miocardic. Din această cauză 
ulterior a intervenit o slăbire a muș
chiului cardiac. în ultimele cîteva 
luni, starea sănătății sale s-a înrău
tățit rapid. Moartea a survenit în 
urma apariției unei grave insufi
ciențe cardiace.

SCURTE ȘTIRI
SEUL. Aproximativ 1 000 de stu- 

denți au manifestat din nou marți 
în capitala Coreei de sud în semn 

‘ i șase 
la

de protest împotriva arestării a : 
colegi ai lor care au participat 
demonstrația organizată luni.

SOFIA. Intre 14 și 20 aprilie 
desfășurat Ia Sofia consfătuirea 
prezentanților academiilor de știin
țe din țările socialiste. La lucrările 
consfătuirii au luat parte delegați ai 
academiilor de științe din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S. Din partea Academiei 
R. P. Romîne a participat o dele
gație condusă de acad. Ștefan Mil- 
cu, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne.

dalitatea aplicării Declarației asupra 
insulelor Mauritius, Seychelles și 
Sfînta Elena, teritorii dependente de 
Marea Britanie.

s-a 
le-

NEW YORK. Comitetul special al 
O.N.U. pentru examinarea proble
mei aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței popoare
lor și țărilor coloniale a analizat mo-

STRASBOURG. La Strasbourg 
s-a deschis sesiunea de primăvară a 
Consiliului european, la care parti
cipă miniștri și parlamentari din 17 
țări vest-europene. Consiliul a re
ales în funcția de președinte al adu
nării consultative pe Pierre Pflimlin, 
iar în funcția de secretar general pe 
Peter Smithers.

BELGRAD. Agenția Taniug a- 
nunță că la 21 aprilie a sosit în Iu
goslavia o delegație a Partidului so
cialist francez (S.F.I.O.) condusă de 
Guy Mollet, secretarul general al a- 
cestui partid.

TAȘKENT. Participanții la se
siunea Comitetului științific con
sultativ pentru energie atomică, 
convocată de O.N.U. și de Agenția 
Internațională pentru energie ato-

mică (A.I.E.A.) — oameni de știin
ță atomlști din Anglia, Brazilia, 
Canada, Franța, India, S.U.A. și 
U.R.S.S. — au adoptat în unanimi
tate recomandări în toate probleme
le referitoare la convocarea la Ge
neva a celei de-a treia Conferințe 
internaționale pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice.

CAIRO. Președintele R. A. Ye
men, Abdallah As-Sallal, a părăsit 
marți Cairo, plecînd spre Sanaa.

RIO DE JANEIRO. După cum 
transmite agenția France Presse, gu
vernatorul statului Guanabara, Car
los Lacerda, a fost desemnat de 
președintele Braziliei, Castelo Bran
co, să conducă delegația acestei țări 
la O.N.U.

BONN. Generalul american Lem- 
nitzer, comandantul suprem al forțe
lor armate N.A.T.O. din Europa cen
trală, a sosit luni la Bonn.
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Hotărârea U.R.S.S., S.U.A. și Angliei

DE A REDUCE PRODUCȚIA OE MATERIALE FISIONABILE DESTINATE SCOPURILOR MILITARE
Știri contradictorii 
despre evenimentele din Laos

Primele ecouri
în Comitetul celor 18

GENEVA 21 (Agerpres). — La cea 
de-a 185-a ședință a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, ținu
tă la 21 aprilie la Palatul Națiunilor, 
au fost ascultate cu un deosebit in
teres declarațiile făcute de Semion 
Țarapkin și Adrian Fischer, repre
zentanții Uniunii Sovietice și State
lor Unite, privind hotărîrea luată de 
guvernele lor de a reduce producția 
de materiale fisionabile destinate 
scopurilor militare. La cererea lui 
Semion Țarapkin, declarația guver
nului sovietic va fi publicată ca do
cument oficial al Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare.

Toți delegații au salutat hotărîrea 
adoptată. în numele delegației romî- 
ne, Vasile Dumitrescu a exprimat 
satisfacția în legătură cu importan
tele hotărîri privind reducerea pro
ducției de materiale fisionabile în 
scopuri militare și transferarea unor 
cantități cît mai mari de asemenea 
materiale pentru a fi folosite în sco
puri pașnice. Acest nou pas pe calea 
deschisă de acordurile realizate anul 
trecut nu poate decît să promoveze 

Demonstrație a femeilor la Washington în sprijinul dezarmării și păcii

eforturile îndreptate spre soluționa
rea problemelor esențiale ale dezar
mării și în primul rînd ale dezar
mării nucleare, pentru care comite
tul nostru trebuie să-și consacre în 
continuare toate eforturile. Vorbito
rul a exprimat speranța că aceste 
importante hotărîri vor fi urmate de 
alte măsuri concrete de dezarmare, 
în acest sens delegația R. P. Romî- 
ne consideră că acest comitet este 
deja în posesia a numeroase propu
neri și sugestii care, în atmosfera 
prielnică, întărită de hotărîrile a- 
nunțate marți, pot fi explorate cu 
mai mult succes decît pînă în pre
zent.

Abdel Fattah Hassan (R.A.U.), 
care a prezidat ședința, și-a expri-. 
mat speranța că Uniunea Sovietică 
și Statele Unite vor lua în curînd 
noi măsuri pentru a îngrădi cursa 
înarmărilor nucleare. într-un comu
nicat, Comitetul celor 18 își expri
mă marea să satisfacție față de mă
surile anunțate de premierul N. S. 
Hrușciov și președintele Johnson.

Declarația primului 
ministru britanic

LONDRA 21 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul marți în Camera Comune
lor, primul ministru britanic, sir 
Alec Douglas-Home, a anunțat că 
Marea Britanie a hotărît să înceteze 
treptat producția de plutoniu desti
nată scopurilor militare. Producția 
de plutoniu a reactoarelor civile din 
Anglia va fi folosită numai în sco
puri pașnice. „Planurile noastre, a 
spus Douglas-Home, nu prevăd fo
losirea în cadrul programului de 
înarmare a Angliei a nici unui fel 
de plutoniu produs în reactoarele 
noastre civile și sînt informat de 
guvernul S.U.A. că el nu are inten
ția să folosească plutoniul primit de 
la noi pentru scopuri militare. Astfel 
prin politica pe care am adoptat-o 
și continuăm să o promovăm, Rega
tul Unit își aduce contribuția la ini
țiativa luată în prezent de președin
tele Johnson și domnul Hrușciov“.

Referindu-se la declarațiile făcute 
luni de președintele american și de 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Douglas-Home și-a ex
primat părerea că aceste măsuri 
„vor reîntări încrederea de care este 
nevoie, dacă dorim ca tratatul asu
pra încetării experiențelor nucleare 
să aibă urmări concrete“. Douglas- 
Home a precizat că producția de 
materiale fisionabile a Angliei a 
fost deja redusă la „minimumul in
dispensabil“. în legătură cu hotărî- 
rea Angliei de a reduce producția ă- 
cestor materiale primul ministru bri
tanic a subliniat că asupra acestui 
subiect au avut loc consultări anglo- 
americane și că personal i-a adre
sat lui N. S. Hrușciov un mesaj, în 
care se pronunță în favoarea elabo
rării unui acord tripartit în această 
problemă. Douglas-Home a afirmat 
că Marea Britanie nu . exportă nici 
un fel de plutoniu care să fie folo
sit în scopuri militare. Liderul parti
dului laburist, Harold Wilson, a sa
lutat noua acțiune întreprinsă de 
guvernele U.R.S.S. și S.U.A.

ÎN CONSILIUL
MINISTERIAL C. E. C. 0.
LUXEMBURG 21 (Agerpres). — 

Consiliul ministerial al Comunității 
europene a cărbunelui și oțelului 
(C.E.C.O.) a dezbătut o serie de pro
bleme în legătură cu intenția aces
tui organism economic vest-euro- 
pean de a stabili o politică comună 
în domeniul energeticii. Avînd în 
vedere fluctuația care se manifestă 
în prezent în economia „celor șase“, 
rezoluția Consiliului ministerial pre
vede ca politica comună să garan
teze o aprovizionare largă de resur
se de energie la cele mai scăzute și 
stabile prețuri. „Cei șase“ vor în
cerca să elaboreze o normă fiscală 
pentru produsele petrolifere.

SALISBURY. O imagine a recentelor evenimente : poliția reprima cu 
sălbăticie o manifestație a populației africane

VIENTIANE 21 (Agerpres).— Si
tuația din Laos se menține confuză. 
Deși unele știri anterioare anunțau 
eșecul loviturii de stat, postul de ra
dio Vientiane continuă să transmită 
comunicate ale juntei militare care 
a preluat puterea în capitala îaoția- 
nă. Totodată, primul ministru al gu
vernului național de coaliție, prințul 
Suvanna Fumma, care s-a reîntors 
luni seara de la Luang Prabang, 
după ce a avut convorbiri cu regele 
Sisavang Vathana, se află, potrivit 
relatărilor agenției Asosciated Press, 
sub stare de arest la domiciliu. Pa
trule ale forțelor de dreapta care au 
dat lovitura de stat înconjoară reșe
dința primului ministru și împiedică

SIRIA

ituația s-a agravat
TENSIUNE POLITICĂ ÎN CIPRU 
in aplicarea acordului de creare a zonei neutre

• Agențiile de presă anunță că 
BAAS-ul e pe cale să piardă con- 
Irolul o Grevă la Damasc ® Mișca
rea de rebeliune a cuprins și alte 
orașe

Situația din Siria s-a agravat în ultimele 
24 de ore. Relatări provenite din Siria, 
arată agenția U.P.I., indică faptul că o lo
vitură de stat pare să fie iminentă. La 
Damasc este în curs o grevă care a pa
ralizat activitatea în întregul oraș.. Parti
dul Baas, transmite agenția, pare să 
piardă controlul țării. Un tribunal special 
a condamnat la moarte pe unul din con
ducătorii recentei răscoale din orașul 
Hama. Ceilalți conducători ai răscoalei 
continuă să fie judecați de același tri
bunal. In același timp, s-au înrăutățit 
considerabil relațiile dintre Siria și Irak. 
Presa și posturile de radio din cele două 
țări au lansat atacuri reciproce violente. 
Oficialitățile siriene acuză guvernul ira
kian că ar fi răspunzător de evenimentele 
care se petrec în Siria.

Din Beirut agenția France Presse rela
tează : „Siria trece o dată mai mult prin- 
tr-o criză gravă. Potrivit informațiilor par
venite în ultimele 24 ore moschei au 
fost dărîmate cu tunul de către armată 
în orașul Hama. „Frații musulmani'', for
tificați în vechile cartiere, s-au bătut săl
batic contra forțelor de siguranță. Șeful 
statului sirian ordonă dinamitarea cartie
relor populate din care s-a tras asupra 
armatei „pentru a-i lipsi pe criminali de. 
orice refugiu și pentru a permite execu
tarea planurilor urbanistice". Orașul este 
ocupat militărește pînă cînd locuitorii săi 
vor preda 1 000 arme de foc. Tribunale 
sumare sînt instituite pentru a-i judeca 
pe „criminali și instigatori". Executarea 
condamnaților va urma imediat după ju
decare. Acei a căror viață va fi cruțată 
vor trebui $ă parcurgă 150 kilometri pe 
jos prin deșert pentru a ajunge la lagă
rul de concentrare din oaza Palmyre. De 
la Hama, mișcarea de rebeliune a cu
prins și alte centre importante. Pînă 
acum, reprobarea față de politica guver
nului se manifestă mai ales prin greve“.

NICOSIA 21 (Agerpres). — „Din 
punct de vedere militar situația din 
Cipru s-a menținut marți calmă în 
timp ce din punct de vedere politic 
tensiunea s-a accentuat ca urmare 
a situației create de refuzul ciprio- 
ților turci de a aplica dispozițiunile 
acordului asupra desființării barica
delor și a posturilor deținute de cele 
două comunități în apropierea liniei 
verzi și în perimetrul din jurul a- 
cesteia“, transmite corespondentul 
din Nicosia al ^genției France 
Presse.

Agenția Reuter relevă însă că 
s-au semnalat schimburi de focuri 
în mult disputata regiune a trecă
torii Kyreniei.

Comandantul forțelor O.N.U. din 
insulă, generalul Gyani, a avut în 
cursul după amiezii întrevederi cu 
membrii Comitetului de legătură al 
celor două comunități cipriote, pre
cum și cu președintele Makarios în 
vederea scoaterii din impas a trata
tivelor menite să ducă la neutrali
zarea zonei din jurul liniei verzi.

Agenția France Presse anunță că 
generalul Gyani a înaintat în același 
timp un raport amănunțit secreta
rului general al O.N.U., U Thant, a- 
supra situației generale din Cipru, 
în care sînt descrise ultimele eve
nimente, inclusiv refuzul ciprioților 
turci de a accepta acordul încheiat 
anterior cu privire la crearea unei 
zone neutralizate în jurul liniei 
verzi. Potrivit agenției „în antura
jul generalului Gyani se subliniază 
că acest lucru deplasează din nou 
spre New York interesul politic care 
se manifestă în legătură cu Ciprul, 
U Thant fiind acela care ar putea 
să întreprindă noi inițiative în ve
derea slăbirii tensiunii în insulă“.

Presa cipriotă de marți, referin
du-se la întrevederea dintre preșe
dintele Makarios și mediatorul 
O.N.U., Sakari Tuomioja, care s-a 
reîntors zilele trecute de la Ankara, 
relatează că președintele Ciprului 
se opune insistențelor guvernului

turc de a împărți sau de a federali
za insula. Potrivit presei, Makarios 
consideră propunerea guvernului 
turc drept „complet inacceptabilă“, 
între timp forța internațională a 
O.N.U. continuă să se completeze cu 
noi contingente. Agenția Reuter in
formează că ultimii 180 de soldați 
irlandezi sînt așteptați să sosească. 

Conferință de presă la sediul O.N.U.
NEW YORK 21 (Agerpres). — în 

cadrul unei conferințe de presă, U 
Thant, secretarul general al O.N.U., 
referindu-se la problema Ciprului, 
și-a exprimat speranța că se va a- 

’ junge la o soluționare pașnică a a- 
cestei probleme, „dacă toate părțile 
interesate vor da dovadă de un spi
rit de concesiuni reciproce“. El a a- 
nunțat că Grecia a consimțit la pu
nerea forțelor sale din Cipru sub 
comanda generalului Gyani, coman
dantul forțelor O.N.U., dar că nu a 
primit încă un răspuns la cererea 
similară adresată guvernului turc. 
Totodată, el a comunicat că, în urma 
unui schimb de note cu guvernele 
Ciprului, Greciei și Turciei, s-a con
venit ca mediatorul Națiunilor Unite 
în Cipru, Tuomioja, și colaboratorii 
șăi, să se bucure de privilegiile și 
imunitatea diplomatică acordată di- 
plomaților. U Thant se va întîlni cu 
Tuomioja miercurea viitoare la Pa
ris, unde va participa la o reuniune 
a comitetului de coordonare a agen
țiilor specializate ale ON.U., care se 
ține la sediul U.N.E.S.C.O. în legă
tură cu vizita sa la Paris, U Thant 
a declarat că va vedea pe președin
tele de Gaulle „pentru a discuta pro
bleme de interes comun pentru 
Franța și Națiunile Unite“.

W :fe . •»ÎL«! ■fe

accesul oricăror , persoane care do
resc să ia contact cu el. Chiar și 
ambasadorii Uniunii Sovietice și 
Marii Britanii, reprezentanții copre
ședinților Conferinței de la Gene
va pentru Laos, adaugă agenția, ca 
și membrii Comisiei internaționale 
de supraveghere și control nu se pot 
întîlni cu primul ministru. Totuși, 
din cînd în cînd, prințul Suvanna 
Fumma iese pe balconul reședinței 
sale și schimbă cîteva cuvinte cu 
ziariștii și alte persoane aflate pe 
stradă. într-una din aceste convor
biri el a făcut cunoscut că regele de
zaprobă lovitura de stat. El a refu
zat însă să răspundă la unele între
bări ale ziariștilor,

..Rapsodia 0 EXECUȚIE
MINUNATĂ

„Le 
lui

„Această
regăsesc spontaneitatea și 
într-un stil de viață cotidian 
sînt născute și pentru care

PARIS (prin telefon). — Spectaco
lele ansamblului „Rapsodia romînă" 
continuă să stîrnească interes în rîn- 
dul cercurilor artistice. Ziarul 
Monde" publică, sub semnătura
Claude Sarraute, o amplă cronică în 
care vorbind de importanja crescindă 
care 
nerii 
rice, 
jește astăzi în Romînia 
mente ale viejii". 
nuare : 
dansuri 
seva lor 
din care 
sînt făcute". Referindu-se apoi la in
terpretarea artiștilor romîni, Claude 
Sarraute subliniază că „ansamblul 
R. P. Romîne este, înainte de toate, 
un scrupulos conservator, un meca
nism de ceas uns cu perfeejiune, fur- 
nizlnd o execufie tehnică întotdeauna 
minunată a unui repertoriu bogat, un 
conservator de costume, de pași, de 
instrumente și instrumentiști".

este acordată în jara noastră pu- 
în valoare a producțiilor folclo- 
scrie că „muzica populară înso- 

multe mo- 
El arată în conți-, 
muzică și aceste

.

NOU ATAC RESPINS 
LA COMO
DAKAR 21 (Agerpres). — într-un 

comunicat al Partidului african al 
independenței din Guineea portu
gheză și insulele Capului Verde, se 
spune că patrioții au respins, după 
o luptă de 75 de zile, trupe portu
gheze cu un efectiv de 3 000 de sol
dați, care au încercat să reocupe 
insula Como. 500 sau 600 de militari 
portughezi au fost scoși din luptă, 
comandantul operațiunii ucis, 12 
ambarcațiuni scufundate, două a- 
vioane doborîte.
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„RUNDA KENNEDY
La Bruxelles, Consiliul ministe

rial al Pieței comune a încheiat pre
gătirile pentru tratativele care vor 
începe la 4 mai în cadrul Acordului 
general asupra tarifelor și comerțu
lui — G.A.T.T. — în vederea redu
cerii reciproce a tarifelor vamale în. 
tre statele membre și în primul rînd 
între S.U.A. și Piața comună.

Din confruntările de poziții de 
pînă acum reiese clar că implicațiile 
acestor tratative, denumite „Runda 
Kennedy“, depășesc cu mult chestiu
nea tarifelor vamale și că de fapt 
ele vor constitui un teren de ma
nifestare a contradicțiilor nu numai 
economice, ci șj politico-militare 
care macină alianța atlantică.

în numărul din martie 1964, re
vista vest-germană „Aussenpolitik“, 
subliniind că inițiativa acestor trata
tive a aparținut S.U.A., constata că 
„americanii doreau să soluționeze o 
mare parte din problemele eco
nomiei lor naționale care le dau 
mult de furcă, dar și probleme po
litice superioare“. într-adevăr Trade 
Expansion Act (Legea pentru expan
siunea comerțului adoptată de Con
gresul S.U.A. în 1962) prevedea că 
împuternicirile acordate președinte
lui S.U.A. la tratative vor fi folosite 1 
„pentru a lega mai strîns cele două 
piețe comune de partenerii comer
ciali latino-americani, de Canada, 
Japonia și de alte țări neeuropene, 
ajutînd aceste țări să obțină la rîn- 
dul lor posibilități maxime de a face 
comerț cu S.U.A. și cu Comunitatea 
Economică Europeană". Aici este de 
fapt schițat „marele plan“ (Grand 
Design) elaborat de fostul președinte 
Kennedy pentru făurirea unei vaste 
„comunități atlantice“ în care să fie 
„diluată“ Piața comună și să fie 
realizată o compoziție menită a a- 
sigura S.U.A. o poziție de arbitru și 
conducător. De aceea, Trade Expan
sion Act a și fost considerată în 
S.U.A. ca cea mai importantă lege a 
anului 1962, ceea ce subliniază o dată 
mai mult că partea cea mai intere
sată în „Runda Kennedy" este cea 
americană.

Drept bază a tratativelor, S.U.A. 
au propus să se efectueze o reducere 
liniară și generală a tuturor tarife
lor vamale cu 50 la sută. Aceasta 
propunere reprezintă evident o în
cercare de a zădărnici aplicarea Ta
rifului Extern Comun (T.E.C.) care 
duce la închiderea treptată a porți

lor țărilor Pieței comune în fața 
importurilor americane și care a 
provocat între cele două părți con
flicte vamale ca „războiul puilor“ și 
altele. Reducerea de 50 la sută a fost 
lansată în stil publicitar ca o „pro
punere loială care ține seama de in
teresele tuturor părților“. La o cer
cetare mai atentă, experții europeni 
au constatat însă că în timp ce Ta
riful Extern Comun este de .zero 
pînă la 20 la sută, în S.U.A. aproape 
jumătate din produsele importate 
(42 la sută) sînt supuse unor taxe 
protecționiste care se ridică între 
20-90 la sută. în consecință, accep
tarea propunerii americane ar re
duce tarifele vamale ale Pieței co
mune la 10 la sută, în timp ce tari
fele S.U.A. ar rămîne între 25-45 la 
sută, ceea ce desigur ar constitui 
pentru Piața comună o afacere 
proastă. Experții de la Bruxelles au 
respins o asemenea bază de trata
tive și au condiționat reducerile de 
rezolvarea prealabilă a disparități- 
lor tarifare.

Dar controversa s-a aprins și mai 
tare în domeniul exportului agricol. 
Pentru agricultura americană, Eu
ropa occidentală este „cel mai bun 
debușeu solvabil“, 
man, ministrul agriculturii S.U.A. 
După calcule publicate în presa a- 
mericană, în timp ce la produse in
dustriale există un echilibru virtual 
în schimburile dintre S.U.A. și Piața 
comună, la produse agricole, situa
ția se prezintă altfel : importurile 
din țările Pieței comune au rămas 
constante (200 de milioane dolari 
anual), iar exporturile americane pe 
această piață au crescut la 1 miliard 
și 200 de milioane dolari, ceea 
ce înseamnă un excedent anual 
de un miliard dolari. Dacă se 
ține seama de starea balanței 
de plăți a S.U.A. și de conse
cințele pe care le are defici
tul devenit cronic al acestei ba
lanțe asupra poziției dolarului, se 
înțelege mai ușor reacția violentă 
pe care au stîrnit-o în S.U.A. pri
mele măsuri de protecție vamală 
luate de Piața comună împotriva 
produselor agricole americane. Ne 
reamintim că unii senatori din sta
tele exportatoare de asemenea pro
duse au fost cuprinși de o iritare 
atît de cumplită încît au mers cu 
amenințările de represalii pînă la... 
retragerea trupelor din Europa !

Chiar dacă trebuie considerate ca 

a declarat Free- ' tele Unite nu vor

niște vorbe spuse la necaz, nu este 
mai puțin adevărat că nobila indig
nare a senatorilor are o oarecare 
bază în faptul că cheltuielile necesi
tate de menținerea trupelor în Eu
ropa sînt acoperite în mare măsură 
din devizele obținute pentru expor
turile agricole către țările Pieței co
mune.

Pentru Piața comună, luată ca un 
tot, taxele vamale față de terțe pu
teri sînt menite să contribuie ca 
prețul produselor de import să fie 
echivalent cu prețui care se tinde a 
se fixa înăuntrul Pieței comune, dat 
fiind că, în genere, produsele agri
cole americane sînt mai ieftine, se 
face simțită nevoia unor măsuri va
male protecționiste, așa cum a fost 
în cazul puilor de găină. în acest 
sens au și fost făcute propuneri de 
a se fixa prețul griului și al altor 
cereale în G.A.T.T. la același nivel 
cu acela al Pieței comune.

Herter, reprezentantul american, 
a respins propunerea sub motiv că 
aceste prețuri ar fi „prea mari și ar 
stimula în mod artificial producția 
de cereale a țărilor membre ale Pie
ței comune și îndeosebi a Franței“. 
El a declarat la 30 martie că „Sta- 

adera la vreun 
acord final pînă ce nu se va înre
gistra un progres însemnat pe linia 
liberalizării atît la produse agricole 
cît și la cele industriale". Cu alte 
cuvinte, tactica americană constă în 
a condiționa reducerea unor tarife 
protecționiste la produse industriale, 
în care sînt interesate R.F.G. și alte 
țări din Piața comună, de accepta
rea exportului agricol american pe 
piața vest-europeană.

Dar tocmai această tactică com
plică enorm divergențele care au 
apărut între Bonn și Paris în pro
blema „integrării agrare". Potrivit 
concepției lui de Gaulle, Piața co
mună trebuie să constituie o autar
hie agricolă, cu alte cuvinte să ofere 
Franței o piață sigură pentru agri
cultura ei excedentară și să închidă 
porțile în fața oricăror importuri 
substanțiale de produse agricole. în 
acest scop, Parisul urmărește pe de 
o parte să deschidă drum produse
lor franceze prin stabilirea în Piața, 
comună a unor prețuri unice la ni
velul prețurilor franceze, care sînt 
mai ieftine, iar pe de altă parte să 
închidă drumul produselor ameri

cane prin Tariful Extern Comun. 
Tocmai de aceea planurile franceze 
se lovesc de rezistența Bonnului. A- 
doptarea unor prețuri unice la ni
velul celor franceze ar crea o si
tuație dezavantajoasă produselor a- 
gricole germane care sînt mai 
scumpe (grîul este cu circa 35 la 
sută mai scump decît cel francez) și 
ar duce la ruinarea micilor produ
cători agricoli — după publicațiile 
vest-germane cifra lor s-ar ridica la 
50.000 anual. Autoritățile federale 
preferă să-și procure din alte țări 
produsele agricole deficitare și să le 
desfacă în condiții care să nu dău
neze agricultorilor vest-germani.

Față de rezistența Bonnului, la 
Paris S-a declaraț că anul 1963 este 
„anul decisiv pentru Piața comună“ 
iar generalul de Gaulle a cerut în 
termeni ultimativi ca înainte de 
„Runda Kennedy“ să se ajungă la 
un acord în problema agricolă. „în 
fața furtunilor care vor apărea ine
vitabil cu această ocazie — spunea 
el — va fi necesar ca Piața comună 
să stea pe picioarele ei, definitiv și 
sigur, ori ca ea să dispară“.

Recent, tratativele desfășurate la 
Bruxelles între miniștrii agriculturii 
din țările C.E.E. s-au încheiat fără 
a se ajunge la un acord în principa
la problemă a „integrării agrare" : 
fixarea unor prețuri unice la cerea
lele produse de țările C.E.E. Cu a- 
cest prilej, R.F.G. a arătat răspicat 
că refuză o asemenea unificare a 
prețurilor la cereale pînă în 1966. 
Potrivit unor soluții tampon la care 
se recurge ori de cîte ori se ajunge 
la un punct critic la Bruxelles — 
miniștrii au căzut de acord în ce pri
vește prețurile la lapte și orez, ceea 
ce a dat presei material pentru a 
scrie că „unitatea a fost salvată".

La recentul congres al U.C.D. 
(partidul guvernamental în R.F.G.) și 
în Bundestag, cancelarul Erhard și 
alți conducători creștini democrați 
au respins planul Mansholt (care 
prevede unificarea prețurilor agri
cole pînă în iulie 1964), ceea ce ara
tă că perspectiva alegerilor din 1965 
temperează destui de hotărît zelul 
adepților „integrării". Totodată, pen
tru a sublinia interesul ma joi’ al 
R.F.G. în succesul „Rundei Ken
nedy“. Erhard a declarat că tratati
vele tarifare constituie „piatra un
ghiulară“ a politicii occidentale.

La Paris, aceste tratative sînt însă 
privite mai curînd ca o „piatră de 
moară“. în primul rînd, Franța in
sistă ca țările Pieței comune să se 
prezinte la tratative ca o singură 
entitate, cu o poziție comună și deci 

să se adopte încă înainte de trata
tive un preț unic la cereale care să 
fie opus pretențiilor S.U.A. în con
cepția Parisului, viitoarele negocieri 
constituie pentru Piața comună un 
fel de „încercare a puterii“ în care 
politica franceză față de S.U.A. tre
buie să iasă întărită, nu slăbită.

Bonnul ține însă să evite o ase
menea confruntare care ar duce la 
încordarea în relațiile dintre S.U.A. 
și partenerii săi atlantici. Conducă
torii vest-germani se tem ca nu cum
va divergențele să ducă la iritarea 
Washingtonului cu toate consecin
țele pe care aceasta ar putea-o avea 
asupra sprijinului diplomatic și mi
litar pe care S.U.A. îl acordă po
liticii vest-germane. în plus există 
grija de a nu împinge prea departe 
relațiile și așa destul de proaste din
tre Piața comună și Anglia, cu atît 
mai mult cu cît la Bonn există o 
profundă neliniște față de perspec
tiva venirii la putere a unui guvern 
laburist. Deși știu că un guvern la
burist nu va aduce schimbări dra
matice în politica engleză, conducă
torii vest-germani privesc cu profun
dă suspiciune diferitele idei avan
sate de Wilson cu privire la pro
blema germană și Berlinul occi
dental.

Totodată, la Bonn nu se uită că, 
dintre toți partenerii atlantici, 
Franța a sprijinit în modul cel mai 
insistent politica de „imobilism“ atît 
de dragă lui Adenauer.

I Acest complex de contradicții și 
I interese face ca în ultimă instanță 
: rezolvarea problemelor Pieței co- 
; mune să ceară decizii politice la ni- 
; vel înalt, care se iau de fiecare dată 
! în funcție de conjunctura generală 
; și de stadiul relațiilor dintre parte

nerii atlantici. Anul trecut, cînd asu
pra Consiliului Ministerial al Pieței 
comune apăsa ultimatumul francez, 
guvernul R.F.G. pentru a cruța Pa
risului o pierdere de prestigiu, a ac
ceptat în ultimele zile ale lui decem
brie un compromis destul de vag și 
de neangajant în problema politicii 
agrare.

i Acum, observatorii internaționali
I apreciază că în cazul cînd Franța nu 

va forța lucrurile, ceilalți partici
pant la tratative se. vor strădui să 
amîne cît mai mult un deznodămînt 
în problema tarifelor vamale dintre 
S.U.A. și Piața comună, mai ales că 
ei socot că din cauza alegerilor ame
ricane și engleze, pentru problemele, 
din N.A.T.O. și alte organizații at
lantice, 1964 este un an în care „se 
marchează timpul“.

Silviu BRUCAN
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TEATRE — Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Boema — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Rosemarie
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : Vizita bătrî. 
nei doamne — (orele 19,30) ; (Sala Stu
dio) : Nora — (orele 19,30). Teatrul „C.I. 
Nottara“ (Sala din bd. Magheru) ; Zizi 
și... formula ei de viață — (orele 19,30); 
(Sala Studio) : Băieții veseli — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Orestia — (orele 19,30) ; (Sala din str. 
Alex. Sahia nr. 76 A) : Jocul de-a va
canța — (orele 15 și orele 19,30). Teatrul 
de Comedie ; Discipolul diavolului — 
(orele 16 și orele 19,30). Teatrul Munci, 
toresc C.P.R.-Giuleștl : Paharul cu apă
— (orele 19,30). Teatrul Evreesc de Stat : 
Opera de trei parale — (orele 20). Tea. 
trul satiric-muzicai „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Revista de altădată — (orele 
20). Ansamblul de cîntece. șl dansuri al 
C.C.S. : O carte despre frumusețe — (o. 
rele 20). Teatrul „Țăndărică“. (Sala Aca. 
demiei); Povestea porcului — (orele 16), 
Eu și materia moartă — (orele 20,30) ; 
(la Casa de cultură a raionului .,16 Fe
bruarie“) : Micul Muc — (orele 15). Cir
cul de Stat : Păcală și Tîndală — (orele
19.30) .

CINEMATOGRAFE : Limuzina neagră : 
Patria (10; 12,10; 14,20; 16,30; 18,45; 21).
Dragoste lungă de.o seară : Republica 
(9,45; 12; 14;15; 16,45; 19; 21,15). Miracolul 
rus (ambele serii) : Carpați (10; 14,15). 
Seara prietenilor filmului : Carpați (o- 
rele 19). Frații corsicani — cinemascop : 
București (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Tomis (8,30;- 11; 13,30; 16; 18,30; 21). Me
lodia (9,30; 11,45; 14,15; 16.30: 19; 21,15),
Modern (9.30; 11,45; 14; 16.15; 18.45; 21). 
Zile de fior și rîs: Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Excelsior (9.45; 12; 
14.15; 16,30: 18,45; 21). Feroviar (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (10; 16; 
18,15; 20,30). Lingă tine trăiesc oameni: 
Festival (10: 13,15; 16,30; 20), Grivlța (11,15;
14.30) . Cum stăm, tinere ? : Victoria (10;
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Cascada diavolu. 
lui : Central (10,15; 12,15; 14,15; 16,15;
18,30; 20,30). O fi asta dragostea?: Lu. 
mfina (rulează în continuare de la orele 
9,30 Ia orele 14; 16; 18,15; 20,30). Un suris 
In plină vară : Union (15; 17; 19; 21), Fe-
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rentari (14; 16; 18,15; 20,30), Pacea (16;
18; 20). Program special pentru copii : 
Doina (orele 10). Domnișoara... Barbă- 
Albastră : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).  Germanie, steluțele tale i : Giu. 
Iești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20,15), înfră
țirea între popoare (10; 15,45; 18, 20,15),
Buzești (15,30; 17,45; 20), Bucegi (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Arta (10; 12; 16; 18,15;
20.30) . împărăția oglinzilor strîmbe — 
Pirinul cîntă : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 la orele 21). 
Dezrădăcinațil : Cultural (10,30; 15; 17; 
19; SI). îndrăgostitul : Dacia (9,30; 11; 
13; 15; 17 ; 19; 21), Crîngași (16; 18,15;
20.30) . La începutul secolului : Grivița 
(18; 20). Cele trei lumi ale lui Gulliver,: 
Unirea (11; 16; 18; 20). Popular (10,30; 16; 
18,15; 20,30). Totul despre Eva : Flacăra 
(11,15; 13,30; 16; 18.30’; 21), Volga (9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30), Luceafărul (15,30; 
18; 20,30), Lira (15; 17,45; 20,30). O zi ca 
leii : vitan (16; 18,15; 20,30). Rude de 
singe: Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Totul rămîne oamenilor: Munca (16; 
18.15; 20,30). Drumul Sării (16; 18,15; 20,30). 
Lovitura de pedeapsă : Moșilor (15; 17; 
19; 21), Cotroceni (15; 17; 19; 21). Două
sprezece scaune : Flamura (10; 12; ÎS; 
18,15; 20,30). Povestiri despre Lenin ; Alqi 
a trăit Lenin.: Aurora (8; 11; 15; 17,15; 
20). Reniil.alb; Cosmos (16; 18; 20). Ru. 
sallsa — cinemascop : Viitorul (16; 18,15;
20.30) . Podul : Colentina (15,30; 18; 20,30). 
•Tudor — cinemascop (ambele serii).’:
Progresul (15; 19).

Cum va îi VREMEA1
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

21 și 25 aprilie. In țară: Vreme instabilă 
eu cerul, temporar noros. Vor cădea ploi 
locale și sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice, mai frecvente fiind 
în vestul și nord-vestul >țării. vînt por 
tnvit din sectorul vestic. Temperatura în 
scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, iar maximele între 
13 și 23 grade. In București: Vremea de. 
vine ușor instabilă, cu cerul variabil1, 
temporar noros. Vînt slab pînă la po. 
trivit. Temperatura în general stațio
nară.
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