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LA SEMĂNATUL PORUMBULUI -

Duminică s-a desfășurat în Ca
pitală faza republicană a con
cursului literar al elevilor din 
Școlile medii, speciale — arte 
plastice si muzică — pedagogi
ce si profesionale. Cei 200 de 
participanți — selecționați din 
rîndul a zeci si zeci de mii de 
elevi care au participat la fazele 
anterioare — au dovedit reale 
cunoștințe în domeniul literatu
rii romîne, măiestrie în analiza
rea operelor scriitorilor noștri 
clasici si contemporani. Lucrările 
lor s-au bucurat de aprecierea 
unanimă a comisiei.

A. V.

Un nou club 
muncitoresc

transportă sămînța și masa de 
prînz. Alte căruțe au fost repar
tizate la transportul îngrășămin
telor chimice, deoarece pe o su
prafață de 460 de hectare se ad
ministrează sub brazdă, odată cu 
sămînța, și sulfat de amoniu.

a G.A.C. Viișoara, 
din raionul Negru 
Vodă, în prima 
zi s-au însămînțat 
cu porumb doar 
vreo 40 de hectare
— rezultat care nu 

putea să-i mulțumească nici pe 
colectiviști, nici pe mecanizatorii 
celor două brigăzi (a treia și a 
patra de la S.M.T.-Cobadin). A- 
cest lucru s-a văzut, de altfel, 
seara, la ședința de plan, cînd 
mecanizatorii și colectiviștii care 
lucrează la însămînțat au făcut 
numeroase propuneri pentru mai 
buna organizare a muncii, pentru 
folosirea mai judicioasă a trac
toarelor și atelajelor.

A doua zi, alimentarea cu com. 
bustibil a tractoarelor s-a făcut 
pe brigadă, fără a mai fi adusă 
la tabăra de cîmp a brigăzii. Să- 
mînța a fost transportată la timp 
și semănătorile au putut intra în 
brazdă înainte de ora 6 dimi
neața. Ca urmare, suprafața rea
lizată a fost de două ori mai 
mare, iar în cea de-a treia zi, 
cînd tractoriștilor și mînuitorilor 
li s-a servit și masa la cîmp, ace
leași semănători și aceiași oa
meni au însămînțat mai mult de 
130 de hectare. Astfel, în 3 zile 
doar, mecanizatorii ajutați de 
colectiviștii repartizați pe semă
nători și de cei care transportă 
semințele și combustibilul, au 
reușit să însămînțeze peste 260 
de hectare din cele 1 120 plani
ficate în acest an pentru cultura 
porumbului, „Dacă menținem a- 
cest ritm, ne spunea tovarășul

Alexandru Gavrilescu, inginerul 
gospodăriei colective din Viișoa
ra, vom reuși să terminăm semă
natul porumbului mai repede cu 
vreo două zile decît ne-am pla
nificat”.

S-au luat și se vor mai lua și 
pe parcurs măsurile cerute de 
împrejurări, în scopul sporirii vi
tezei zilnice de lucru și asigură
rii calității semănatului. Astfel, 
acum trei-patru zile, după ce se 
lăsase întunericul și semănătorile 
n-au mai putut lucra, a avut loc 
un schimb de experiență între
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cele două brigăzi de mecaniza
tori în cadrul căruia și-au îm
părtășit metodele de muncă trac
toriștii Vasile Răileanu și Gheor. 
ghe Contor din brigada a treia 
condusă de Ion Trandafir, briga
dă evidențiată și pentru volumul 
de lucrări efectuate, dar mai ales 
pentru calitatea acestora. De ase
menea, pentru a nu se pierde 
timpul atît de prețios s-a repar
tizat fiecărui tractorist un Iot 
„tampon” de piese de schimb pe 
care să le aibă în permanență la 
cîmp și s-a liotărît ca în fiecare 
seară să se efectueze verificarea 
și întreținerea semănătorilor și a 
tractoarelor.

Și în alte gospodării colective 
pe care le-am vizitat, ca cele din 
Cobadin, Plopeni, Filimon Sîrbu,

Cerchez, Chirnogeni, datorită bu
nei organizări a muncii se folo
sește în întregime capacitatea 
tractoarelor și semănătorilor, se
mănatul porumbului făcîndu-se 
astfel într-un ritm intens. Mare 
parte din suprafețele planificate 
sînt deja însămînțate. La G.A.C. 
Cobadin, unde lucrează două 
brigăzi de mecanizatori de Ia 
S.M.T. din localitate, se desfă
șoară o însuflețită întrecere pen
tru terminarea cît mai grabnică 
și la un nivel agrotehnic cores
punzător a însămînțării terenu-
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rilor cu porumb. Mecanizatorii 
lucrează în schimburi prelungite, 
încep munca la 5,30 și o termină 
abia cînd se întunecă. în acest 
fel tractoriștii Nicolae T. Radu, 
Florea Munteanu, Dumitru Dude 
din brigada a doua condusă de 
Ion Velicu au reușit să însămîn
țeze zilnic cîte 10—11 hectare, 
depășind cu mult norma prevă
zută pentru semănătorile 2 SPC 2 
echipate cu clapeți, deși ei folo
sesc viteza întîi. Pentru a asigu
ra pregătirea terenului, lucrările 
de discuire și grăpare se desfă
șoară și în cursul nopții. Condu
cerea gospodăriei, colectiviștii, 
sprijină cu toate forțele efortu
rile pe care Ie depun mecaniza
torii. Pe lîngă fiecare semănă
toare lucrează cîte o căruță care

★

G.A.C. din Negrești au de se
mănat cu porumb 600 de hectare 
pentru boabe și 90 de hectare 
pentru siloz. O suprafață pe care 
cele 6 semănători o pot însămîn- 
ța în timpul optim. Și nu s-ar 
putea spune că mecanizatorii 
nu-și dau toată silința să reali
zeze acest lucru. Unii dintre ei, 
ca Petre Drăgănoiu, însămînțea- 
ză cîte 11—12 hectare zilnic. Dar 
de ce totuși în 3 zile cele 6 se
mănători au însămînțat o supra
față de numai 70 de hectare ? 
Iată cîteva cauze pe care le-am 
putut constata chiar la cîmp. La 
ora 17, cînd mai erau cel puțin 
încă 2 ore bune de lucru, unele 
semănători care deservesc briga
da I de cîmp nu mai aveau să- 
mînță. De dimineață s-a adus o 
cantitate care ajungea numai 
pentru 10 hectare. Dar mecani
zatorii au lucrat din plin și au 
terminat mai repede. Oare nu 
putea fi prevăzut acest fapt ? Și 
cît timp prețios s-ar fi pierdut

N. ARSENIE 
corespondentul „Scînteii tine

retului“ pentru regiunea 
Dobrogea

(Continuare în pag. a IlI-a)

GALAȚI (De la corespon
dentul nostru). — Duminică 
dimineața aproape 1000 de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni de la Uzinele Progresul 
din Brăila au participat la 
inaugurarea noului lor club. 
Noul club al muncitorilor de 
la Uzina „Progresul“-Brăila 
are numeroase săli destinate 
multiplelor activități cultural- 
artistice ce vor avea loc aici. 
Clubul are o sală de specta
cole de 600 locuri, o sală de 
conferințe, o sală pentru can
to și coregrafie, o sală pentru 
amatori de artă plastică, o 
sală de lectură, una pentru se
rile de basm pentru copiii 
muncitorilor din uzină, o bi
bliotecă cu aproape 20 000 de 
volume și altele. Toate încăpe
rile noului club dispun de in
stalații pentru aer condiționat.

Construirea de noi 
obiective în G.A.S.
In gospodăriile agricole de 

stat Pădureni, Ceala, Jamul 
Mare, Iosifalău, Găvojdia din 
regiunea Banat, ca și în alte 
numeroase gospodării din țară, 
s-au deschis în această lună 
noi șantiere de construcții. In 
acest an în gospodăriile agri
cole de stat se vor executa 
circa 1 500 de noi obiective. Se 
construiesc 63 de grajduri, în 
care procesele grele de muncă 
vor fi mecanizate, 10 noi ma
gazii a cîte 90 vagoane fiecare, 
dotate cu utilajele necesare 
tratării și condiționării semin
țelor, 6 depozite pentru carto
fii de sămînță supraelită etc.

(Agerpres)

Prezidiul adunării solemne din Capitală. Foto: AGERPRES

Luni după-amiază, în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală 
a avut loc adunarea solemnă 
organizată de Comitetul Oră
șenesc București al P.M.R. cu 
prilejul celei de-a 93-a ani
versări a nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin.

Scena era dominată de 
chipul lui Lenin, aflat pe fon
dul unui steag purpuriu, ală
turi de chemarea „Trăiască 
marxism-leninismul 1”.

In prezidiul adunării au 
luat loc tovarășii Gheorghe 
Apostol, Leonte Răutu, Isac 
Martin, președintele C.C.S., 
Florian Dănălache, prim-secre- 
tar al Comitetului Orășe
nesc București al P.M.R.. acad. 
’Athanase Joja, Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
membri ai C.C. al P.M.R., 
I. K. Jegalin, ambasadorul U- 
niunii Sovietice în R.P. Romî- 
nă, Jean Livescu, adjunct al

ministrului învățământului, P. 
Constantinescu-Iași, vicepre
ședinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S., Eugen Popa, vice
președinte al Consiliului arte
lor plastice. Elena Nae, mun
citoare fruntașă la Fabrica de 
confecții și tricotaje „Bucu
rești”, Alexandru Aluaș, me
canic fruntaș la Uzinele 
„Vulcan“.

Au luat parte membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai organizațiilor ob
ștești și ai instituțiilor cen
trale, activiști de partid, vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, repre
zentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderile și institu

țiile bucureștene, oameni de 
știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori.

Erau prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Română și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Florian Dănălache.

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

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

In încheierea adunării a a- 
vut loc un concert festiv.

(Agerpres)
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entuziasta participare la munca patriotica
ești sosite din 
întreaga tar& 
ne informează 
că sute de mii 
de tineri din 
toate regiunile 
participă cu bu

curie și entuziasm la am-

ZILEI DE 1 MAI
$1A ZILEI DE 2 MAL

ple acțiuni de muncă pa
triotică. Mai cu seamă în 
ultima săptămînă un mare 
număr de tineri, înfrumu
sețează, prin muncă pa
triotică, orașele și satele, 
curăță pășunile, redau 
noi terenuri agriculturii, 
colectează fier vechi, re
pară șosele, amenajează 
parcuri, terenuri sportive 

etc. Numeroase sînt e- 
xemplele de participare 
entuziastă a tineretului la 
munca patriotică.

Activitatea desiășurată 
în săptămîna care a tre
cut arată că în numeroa
se locuri munca patriotică 

a fost bine organizată^ 
organizațiile de bază 
U.T.M. din întreprinderi, 
G.A.S., G.A.C., S.M.T., in
stituții, școli și iacultăți 
au stabilit obiective con
crete pe care le îniăptu- 
iesc.

Este necesar ca și de 
acum înainte organizațiile 
U.T.M., în colaborare cu 
sfaturile populare, între

prinderile și instituțiile 
ce sînt direct interesate 
în realizarea diferitelor 
obiective să acorde aten
ția cuvenită asigurării tu
turor condițiilor materia
le și tehnice pentru ca 
munca entuziastă a tine

rilor să dea cele mai bune 
rezultate.

Să devină un prilej de 
mare mîndrie pentru fie
care organizație de bază 
U.T.M. de a avea un nu
măr cît mai mare de ti
neri pe al căror piept să 
strălucească insigna de 
„fruntaș al muncii patrio
tice", instituită de C.C. al 
U.T.M.

în orașul Galați
GALAȚI — De la corespondentul nostru. —
După cum anunțam în numărul din 19 aprilie al ziarului 

nostru, duminică 21 aprilie, 10 000 de tineri gălățeni urmau să 
participe la diferite acțiuni de muncă patriotică desfășurate în 
oraș. Și iată că duminică dimineață, la Galați primăvara și-a dat 
întâlnire, nu cu 10 000, ci cu 19 000 de tineri. In parcuri și grădini, 
pe alei, la spațiile verzi sau la faleza de la Dunăre, tinerii au ve
nit la muncă, patriotică, pentru ca în cinstea zilei de 1 Mai și a 
Zilei tineretului din R.P.R. să facă orașul cît mai curat și mai 
frumos.

în Grădina publică, la parcul de pe strada Traian, la blocuri 
sau la faleză, pe Bulevardul Ana Ipătescu, în cartierele Țiglina 
sau Bădălan, peste tot marea acțiune de muncă patriotică s-a 
desfășurat sub semnul unui puternic entuziasm. Tinerii de la 
S.N.G., de la Uzina de tablă subțire, Uzina Mecanică, I.T.G., 
C.L.D.C., sau I.C.M.S.G.. studenți, elevi și pionieri, toți cei aproa
pe 19 000 de tineri au participat la acțiunea de curățire și înfru
musețare a orașului, au strîns fier vechi etc. în cîteva ore s-a 
săpat, greblat și pregătit pentru a fi însămînțat spațiul verde pe 
o suprafață de 8 ha, s-au încărcat și descărcat cu pămînt 241 
de camioane, s-a depavat 1,5 km străzi, s-au nivelat alte 6 870 
metri patiați străzi și s-au amenajat 52 metri pătrați peluze, s-au 
săpat 300 gropi pe b-dul Ada. Marinescu și s-au plantat și udat 
pomii. Pe același bulevard s-au amenajat 500 m. I. șanț și altele. 
Pionieri din școlile orașului Galați au strîns și predat la I.C.M. 
numai în cîteva ore. peste 7 lone metale vechi și au curățat stră
zile de hîrtii.

Acțiunea de muncă patriotică de duminică, la care au parti
cipat aproape 19 000 de tineri a demonstrat că gălățenii își iubesc 
orașul lor și vor să-l facă mai curat, mai frumos.

Se cuvine să facem și o remarcă critică: au existat unele ca
zuri cînd tinerii nu au avut asigurate uneltele și asistența teh
nică necesară. Pe viitor se cere o pregătire mai atentă a fie
cărei acțiuni de muncă patriotică, pentru ca activitatea tinerilor 
să aibă cele mai bune rezultate practice.

în regiunea Banat
TIMIȘOARA — De la corespondentul nostru. —
în orașele și satele bănățene peste 32 000 de tineri au participat 

duminică la importante acțiuni de muncă patriotică. Mobilizați de 
către organizațiile U.T.M. și organizați în brigăzi de muncă patrio
tică, tinerii au participat cu însuflețire la plantarea pomilor fruc
tiferi, la curățirea și întreținerea pășunilor, la colectarea fierului 

vechi și la diferite alte acțiuni de gospodărire și înfrumusețare a 
satelor și orașelor regiunii Banat. De la începutul anului, mai exact 
spus de la topirea zăpezii ei au redat agriculturii, 246 hectare de 
teren neproductiv, au plantat de-a lungul șoselelor și al drumurilor, 
în incintele unităților agricole socialiste, în curțile școlilor, aproape 
100 000 de pomi fructiferi, au curățat și întreținut peste 10 000 de 
hectare de pășune, au colectat 6924 tone de fier vechi etc. Un 
calcul sumar și, un bilanț edificator și mobilizator în același timp.

Și în duminica aceasta, ca și-n alte dăți, tinerii de pe plaiurile 
bănățene nu și-au dezmințit faima.

în raionul Timișoara, de pildă, peste 1 500 de tineri au colectat 
4 200 kg fier vechi, au plantat 1 600 de pomi și au curățit și între
ținut 80 de hectare cu pășuni. La Becicherecul Mic, 75 de tineri, au 
adunat 2 600 kg de fier vechi. La acțiunea de colectare a fierului 
vechi au mai participat și alți tineri din regiune. Cei din Nădrag au 
colectat 7 000 kg, elevii de la Școala de 8 ani din Reșița — alte 
4 000 kg, iar elevii de la Școala medie nr. 6 din Timișoara — 3 600 
kg. Tinerii de la Uzina de vagoane din Arad au încărcat în vagoane 
și au expediat pe adresa oțelăriilor 44 tone, iar elevii de la Școala 
profesională de pe lîngă uzină au colectat și ei alte 3 000 kg de 
fier vechi.

în satele regiunii tinerii au participat mai ales la acțiunea de 
plantare a pomilor fructiferi. Tinerii din Leucușești, raionul Făget, 
au plantat 125 pomi, cei de la Domașnea, raionul Orșova — 150 
pomi, tinerii din Jimbolia — 1 300 pomi. Un obiectiv al muncii pa
triotice din duminica aceasta a fost și curățirea și întreținerea pă
șunilor. Tinerii colectiviști de la gospodăria colectivă din Bozovici 
au curățat 24 ha de pășune iar cei de la Sînpetru Mare, raionul 
Sînnicolau Mare, au curățat 36 ha de izlaz.

A

In regiunea Mureș - 
Autonomă Maghiară

TÎRGU MUREȘ — De la corespondentul nostru. —
Sînt zile prielnice pentru intensificarea ritmului însămîn- 

țărilor. Tinerii colectiviști sînt antrenați activ la lucrările din 
campanie. Tot acum însă o acțiune deosebit de importantă este 
și întreținerea pășunilor și fînețelor naturale. Pentru ca și acea
stă lucrare să fie efectuată la timp, tinerii din orașul Odorhei — 
muncitori de la întreprinderea forestieră, de la Fabrica de con
fecții, de la Cooperativa „Voința“, elevi de la Școala medie „Dr. 
Petru Groza“, funcționari din diferite instituții — s-au angajat 
să vină în sprijinul colectiviștilor. Iată de ce duminică, în pri
mele ore ale dimineții, răspunzînd chemării organizațiilor de 
bază U.T.M., aproape 1 000 de tineri din oraș s-au îndreptat spre 
pășunile din locurile numite „ Coasta Mare“ și „Piatra Țărcii".

Ei au întîmpinat prima zi însorită din primăvara aceasta 
cu cîntece, cu veselie.

Ajunși la destinație, au început cu însuflețire munca. Bine 
organizați, antrenați într-o entuziastă întrecere, și-au încheiat 
activitatea cu un rezultat valoros : la locul „Coasta Mare“ pe 
mai mult de 100 de hectare de pășune au fost curățați mărăci
nii, au fost strînse pietrele, s-au împrăștiat mușuroaiele. La 
„Piatra Țărcii“ au fost defrișate arboretele dăunătoare de pe o 
suprafață de 20 hectare. Delegații gospodăriei colective din 
Odorhei, care au recepționat lucrările au apreciat calitatea lor 
și le-au mulțumit călduros tinerilor.

Acesta a fost începutul desfășurării complexului de lucrări 
pe pășuni, care vor duce la creșterea producției de iarbă la hec
tar, la asigurarea, și pe această cale, a bazei furajere necesară 
animalelor proprietate obștească.

La acțiunea din 21 aprilie, organizată în cinstea zilelor de 
1 și 2 Mai, au participat aproximativ 2 500 de tineri din orașul 
Odorhei. în această duminică ei au curățat 225 de hectare de 
pășune naturală.

în regiunea Hunedoara
HUNEDOARA — De la corespondentul nostru. —
Ca mai toate orașele noastre — fie primăvară, vâră sau toam

nă — Hunedoara se scaldă în flori. Descinzi în gară și te tre
zești într-un oraș al florilor. Urci pe dealul Chizidului, între 
noile blocuri, și iată-te într-un parc înflorit.

Bogăția aceasta de frumusețe și delicatețe a Hunedoarei este 
luată în directă supraveghere, de tineretul cetății de foc. Din 
primele zile ale primăverii, frumuseții florale a orașului i se 
dedică mii și mii de tineri și an de an suprafețele îngrijite de 
ei sînt tot mai mari.

în apropierea clubului „Siderurgistul“ abia pînă mai ieri era 
un loc viran, întins pe mai bine de 10 000 de metri pătrați. Spu
nem „era“ pentru că băieții și fetele Hunedoarei au hotărît 
să transforme acest teren într-un adevărat parc. Zilnic lucrează 
aci mai mult de 100 de tineri. Și iată că zi de zi locul viran se 
transformă într-un parc adevărat, umbrit de arbori, cu ronduri 
multicolore, răcorit de fîntîni arteziene. în mijlocul parcului s-a 
amenajat deja o terasă acoperită pentru dans. Seara, de trei ori 
pe săptămînă, joia, sîmbăta și duminica, va cînta aci fanfara 
combinatului. Tinerii siderurgiști și constructori vor prezenta 
programe artistice, vor dansa, vor petrece seri frumoase de 
odihnă.

în această primăvară spațiul verde al orașului va crește cu 
încă 8 hectare. Prin munca patriotică desfășurată de tineri au 
fost plantați peste 12 000 de arbori și arbuști ornamentali, iar 
acum se lucrează la plantarea a 200 000 de flori și 1600 de fire 
de trandafiri altoiți.

X Calea Griviței. Minunatele sale construcții primesc odată 
i cu primăvara o nouă irumusețe. Aproape zilnic, sute de 
| tineri, participă în ore de muncă patriotică la amenajarea 
! unor spații verzi. Duminică dimineața, i-am întîlnit aci la 
I lucru, pe tinerii de la Ministerul Transporturilor și Teleco- 
| municațiilor și de la Direcția Regională C.F.R. București, 
| Foto : R. VASILE

Despre participarea entuziastă a tinerilor la înfrumusețarea 
orașului vorbește și faptul că, începînd de la 24 martie peste 
300 de tineri hunedoreni lucrează zilnic pe șantiere, în grădini 
și parcuri. Numai tinerii din Combinatul siderurgic și între
prinderea de construcții siderurgice au efectuat peste 10 000 ore 
muncă patriotică, alte sute de tineri participă la înfrumusețarea 
întreprinderilor. în zilele de 19, 20 și 21 aprilie au participat la 
amenajarea zonelor verzi 600 de băieți și fete de la Coopera
tiva „Drum nou“, Școala profesională, I.R.T.A. și din alte orga
nizații U.T.M.

La înfrumusețarea orașului participă și sute de locuitori, oa
meni mai în vîrstă. Duminica trecută, de pildă, în orașul de pe 
dealul Chizidului, locuitorii acestui mare cartier, ajutați de 
tineri, au amenajat aproape 30 000 metri pătrați de spațiu 
verde, au fost semănate flori, s-au plantat arbori și arbuști, 
întrecerea pentru cel mai frumos bloc, cea mai frumoasă stra
dă, cel mai frumos cartier, continuă în întregul oraș.

...Un covor de flori și verdeață se țese zi de zi, dînd strălucire 
și frumusețe Hunedoarei.

A

In regiunea Ploiești
PLOIEȘTI — De la corespondentul nostru. —
Tinerii din regiunea Ploiești participă în număr mare la munca 

patriotică. în orașele Ploiești, Cîmpina, Tîrgoviște, Buzău, Sinaia, R. 
Sărat și altele, tinerii au sădit prin muncă patriotică, pînă duminică 
seara, peste 5 milioane de flori, au amenajat spații verzi în jurul noi
lor blocuri de locuințe pe o suprafață care totalizează zeci de hectare, 
au plantat peste 40 000 de pomi ornamentali etc. De asemenea, au 
fost colectate și trimise oțelăriilor patriei aproape 10 000 tone de fier 
vechi. Cine a trecut sîmbătă prin stația Ploiești-triaj a putut vedea o 
garnitură de tren împodobită cu lozinci și drapele. Tinerii orașului 
Ploiești trimiteau în dar Hunedoarei 420 de tone fier vechi. Aseme
nea garnituri din orașul Ploiești și Tîrgoviște pleacă aproape săptă- 
mînal. Alături, împreună cu tinerii satelor, utemiștii și tinerii din

(Continuare în pag. a ll-a)



ADUNAREA SOLEMNĂ DIN CAPITALĂ CONSACRATĂ 
CELEI DE-A 93-A ANIVERSĂRI A NAȘTERII LUI V. Z LENIN 

Cuvîntarea acad. Athanase Joja
Tovarlțl,

Poporul romîn sărbătorește 
astăzi, împreună cu întreaga 
omenire progresistă, împlini
rea a 93 de ani de la nașterea 
lui Vladimir Ilici Lenin, titan 
al gîndirii și acțiunii revolu
ționare, învățătorul și condu
cătorul genial al proletariatu
lui internațional, al oamenilor 
muncii din toate țările. Conti
nuator credincios al operei 
lui Marx si Engels, a spus 
vorbitorul, Lenin a dez
voltat și aplicat în mod 
creator marxismul în condiți
ile epocii imperialismului și 
ale trecerii omenirii de la ca
pitalism la socialism.

Practica reprezintă piatra 
de încercare, criteriul suprem 
al teoriei, iar practica socială 
— întreaga dezvoltare a uma
nității — reflectă vitalitatea 
ideilor leniniste. Istoria ome
nirii a cunoscut numeroase 
teorii dar nici una dintre ele 
nu a exercitat o asemenea în- 
rîurire asupra conștiinței ma
selor, asupra destinelor popoa
relor ca leninismul. întreaga 
evoluție a omenirii în ulti
mele decenii s-a desfășurat în 
spiritul previziunilor lui Le
nin.

Caracterizîndu-1 pe Lenin 
drept cel mai mare om de 
stat, renumitul scriitor Ber- 
nard Shaw scria : „...Lenin a 
găsit metoda pentru evitarea 
pieirii civilizației. Dacă expe
riența lui va reuși, dacă alte 
țări vor urma exemplul lui și 
învățătura lui, dacă această 
gigantică experiență comunis
tă se va răspîndi în întreaga 
lume, istoria va intra într-o 
eră nouă...”.

Intr-adevăr, pe calea leni
nismului omenirea a intrat în
tr-o eră nouă. Lenin este pro
fund contemporan prin tot ce 
deschide popoarelor calea spre 
progres social și o pace trai
nică, spre viitorul lor comu
nist. ,

Sub steagul leninismului 
partidele comuniste desfășoa
ră o neobosită luptă ideologi
că a cărei trăsătură caracte
ristică este spiritul partinic 
militant, intransigența revolu
ționară. Aceasta este o luptă 
pentru cunoașterea și folosi
rea legilor și forțelor motrice 
ale dezvoltării sociale, pentru 
cercetarea științifică a reali
tății, pentru interpretarea fi
lozofică a marilor descoperiri 
ale științelor. Demascînd so
fismele și diversiunile ideo
logice ale propagandei im
perialiste, respingînd orice 
tendință de „coexistență 
ideologică”, comuniștii ajută 
masele muncitoare, pe oame
nii de cultură din lumea ca
pitalistă să-și însușească trep
tat adevărul marxism-leninis- 
mului. să-l aplice în activita
tea lor. Savanți renumiți 
s-au apropiat de pozițiile ma
terialismului dialectic. Chiar 
și unii oameni de știință 
care nu împărtășesc în to
tul ideile marxism-lenlnis- 
mului constată că cine face 
abstracție de teoria lui Marx, 
Engels, Lenin se lipsește de 
cel mai eficace mijloc de înțe
legere a realității contem
porane.

Neliniștea stîrnită în cercu
rile capitaliste din Occi
dent de creșterea influenței 
socialismului în lume a dus la 
apariția a zeci de „fundații” și 
„asociații științifice” speciali
zate în „combaterea” mar- 
xism-leninismului. Dar, așa 
cum scria Lenin, după fiecare 
„nimicire” a marxismului de 
către dușmanii lui. acesta de
vine și mai puternic, mai că
lit, mai viabil. Nici un fel de 
carantine ideologice nu pot 
stăvili forța de atracție a ide
ilor leniniste ; încercările re- 
acțiunii imperialiste de a ridi
ca un barai în calea influen
tei acestora se dovedesc za
darnice. Sînt concludente în 
această privință lamentările 
ce se aud tot mai des în țările 
capitaliste cu privire la criza 
ideilor „lumii libere”. „Numai 
cu tunuri, dolari și mitraliere 
nu vom putea lupta împotriva 
unui adversar care are toate 
acestea si înaintează pentru că 
e înarmat și cu o altă armă 
supraputernică — ideologia” 
— se arată într-un apel al or
ganizației „Reînarmarea mora
lă”, finanțată de trusturile din 
S.U.A.

Forța atotbiruitoare a leni
nismului izvorăște din faptul 
că este o învățătură profund 
științifică, născută în fo
cul luptei, reflectînd adevărul 
vieții, cerințele legilor obiec
tive ale progresului social, 
este învățătura revoluționară 
a proletariatului, cea mai re
voluționară clasă a societății.

în continuare vorbitorul a 
spus : întruchipare strălucită 
a leninismului, sistemul mon
dial socialist este o comu
nitate de popoare libere și 
suverane, unite prin interese 
și țeluri comune, prin ideolo
gia marxist-leninistă, prin le
găturile trainice ale solidari
tății internaționale. Linia ge
nerală a desfășurării eveni
mentelor ilustrează deosebit 
de grăitor procesul legic, o- 
biectiv, al creșterii rolului sis
temului socialist mondial ca 
factor hotărîtor în dezvoltarea 
societății-

O uriașă însemnătate inter
națională au minunatele reali
zări obținute de poporul sovie
tic pe calea arătată de Lenin, 
întemeietorul și conducătorul

primului partid de tip nou, 
Partidul Comunist ai uniunii 
Sovietice, si al statului sovie
tic. Revoluția din Octombrie, 
construirea socialismului pe o 
șesime a globului pămîntesc, 
strălucita victorie asupra fas
cismului, trecerea Ia constru
irea primei societăți comuniste 
— au stîrnit admirația popoa
relor față de poporul sovietic, 
aflat în primele rînduri ale 
luptei pentru progres social, 
pentru ziua de mîine a ome
nirii.

Referindu-se la aceste reali
zări, vorbitorul a relevat că 
prin munca eroică a oamenilor 
sovietici se înfăptuiesc preve
derile Programului Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice. Sarcinile stabilite 
pentru prima jumătate a sep- 
tenalului au fost nu numai în
deplinite, ci și depășite.

în continuare vorbitorul a 
arătat că realizările Uniunii 
Sovietice în cucerirea Cosmo
sului, adevărată chintesență a 
progresului în domeniul in
dustriei, a avîntului științei și 
tehnicii, au un puternic ecou 
în toate țările.

Superioritatea noii orîndu- 
iri sociale este ilustrată con
vingător de avîntul economic 
al întregului sistem mondial 
socialist. Ritmul dezvoltării 
economice a țărilor socialiste, 
incomparabil mai rapid decît 
al țărilor capitaliste, constituie 
o mărturie a liniei continuu 
ascendente ce caracterizează 
evoluția sistemului mondial so
cialist, aflat în etapa în care 
este asigurată victoria deplină 
a socialismului pe scara între
gului sistem.

Un rol deosebit de important 
în creșterea prestigiului și for
ței de atracție a ideilor mar- 
xism-leninismului, în ilu
strarea superiorității socialis
mului au relațiile de tip nou 
statornicite între statele socia
liste. relații a căror lege de 
neclintit o constituie deplina 
egalitate în drepturi a acesto
ra, respectarea strictă a inde
pendenței și suveranității na
tionale, a principiilor in
ternaționalismului socialist, di
viziunea internațională socia
listă a muncii, colaborarea și 
întrajutorarea tovărășească în 
scopul dezvoltării fiecărei țări 
socialiste, al înlăturării deose
birilor în nivelurile lor de 
dezvoltare, al avîntului gene
ral al întregului lagăr socialist.

Călăuzindu-se după preve
derile Declarației Consfătuirii 
de la Moscova din 1960. po
poarele țărilor socialiste con
sideră drept datoria lor inter- 
naționalistă ca, dezvoltînd pro
ducția industrială și agricolă 
a fiecărei țări în ritm intens, 
în conformitate cu posibilită
țile existente, să folosească pe 
deplin toate avantajele siste
mului socialist și resursele in
terne ale fiecărei țări.

Tovarăși,

Ideile marxism-leninismu- 
lui constituie steaua călăuzi
toare a partidului nostru în o- 
pera de făurire a noii orîndu- 
iri sociale. Sub steagul aces
tei învățături a condus parti
dul lupta poporului nostru 
pentru răsturnarea domniei 
claselor exploatatoare, pentru 
victoria deplină a socialismu
lui Ia orașe și sate.

întreaga politică a partidu
lui nostru este caracterizată 
prin credința neabătută față 
de învățătura marxist-leninis
tă, prin aplicarea ei creatoare 
la condițiile concrete ale Ro- 
mîniei. De la Lenin a învățat 
partidul nostru să îmbine de
votamentul nemărginit fată de 
popor, față de cauza ridicării 
și înfloririi patriei cu îndepli
nirea consecventă a îndatoriri
lor sale internaționaliste, să 
unească elanul revoluționar, 
spiritul inovator, abordarea 
curajoasă a problemelor, cu a- 
nalizarea profundă a realități
lor și stabilirea chibzuită a 
sarcinilor în funcție de posibi
litățile practice și de cerințele 
obiective ale fiecărei etape.

Experiența construirii noii 
orînduiri sociale în tara noa
stră, ca si în celelalte țări so
cialiste, demonstrează marea 
însemnătate a învățăturii le
niniste cu privire la industria
lizarea socialistă, a indicații
lor lui Lenin ca proletariatul, 
după cucerirea puterii, să-și 
concentreze eforturile spre 
făurirea bazei materiale nece
sare socialismului și comunis
mului, spre dezvoltarea forțe
lor de producție ale societății.

Subliniind că mărețul pro
gram al desăvîrșirii construc
ției socialiste, elaborat de Con
gresul al III-lea al P.M.R.. se 
înfăptuiește cu succes prin 
munca entuziastă a poporului, 
vorbitorul a făcut o cuprin
zătoare trecere în revistă a 
realizărilor obținute în dezvol
tarea industriei, agriculturii, 
științei și culturii, în ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Toate aceste înfăptu
iri sînt indisolubil legate de 
faptul că popörul romîn are în 
fruntea sa un asemenea con
ducător ferm și încercat, cum 
este Partidul Muncitoresc Ro
mîn, care-și consacră toate for
țele înaltei misiuni ce și-a a- 
sumat-o față de popor — fă
urirea unei vieți fericite a ce
lor ce muncesc, ridicarea pa
triei pe culmile civilizației.

După ce a arătat că partidul 
Muncitoresc Romîn întărește 
continuu unitatea și coeziunea 

rîndurilor sale, dezvoltă neîn
cetat legăturile cu masele, în
făptuiește consecvent princi
piile și normele leniniste ale 
vieții de partid, vorbito
rul a spus : Partidul des
fășoară o vastă activitate 
politico-ideologică în rîndurile 
membrilor săi, ca și ale ma
selor largi de oameni ai 
muncii, edueîndu-i în spiritul 
devotamentului față de mar
xism-leninism, cultivînd dra
gostea fierbinte față de patria 
noastră socialistă, hotărîrea 
de a munci cu avînt și abne
gație pentru înflorirea ei, sen
timentele de prietenie frățeas
că cu popoarele țărilor socia
liste, solidaritatea internațio- 
nalistă cu toate popoarele 
care luptă pentru pace, inde
pendentă și progres social.

însuflețit de încredere de 
nezdruncinat în justețea, con
firmată de viață, a politicii 
partidului, întregul popor își 
strînge rîndurile în jurul Par
tidului Muncitoresc Romîn, al 
Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Clasa munci
toare, țărănimea, intelectuali
tatea își consacră întreaga ca
pacitate și energie înfăptuirii 
politicii leniniste a partidului, 
luptei pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste și crearea 
condițiilor trecerii treptate la 
comunism.

Tovarăși,

în contrast cu evoluția as
cendentă a socialismului, sis
temul capitalist mondial, intrat 
într-o nouă etapă a crizei sale 
generale, prezintă într-o formă 
și mai ascuțită contradicțiile 
sale inerente, dezvăluite cu 
profunzime științifică de Marx, 
Engels, Lenin. Noua etapă a 
acestei crize se caracterizează 
între altele prin creșterea in
stabilității economiei capitali
ste, sporirea frecvenței crize
lor ciclice, șomajul cronic, fo
losirea incompletă a capacită
ților de producție, ascuțirea 
problemei piețelor. Cea mai 
bogată dintre țările capitaliste, 
Statele Unite ale Americii, 
are de făcut față unor se
rioase greutăți economice, ca
re-și găsesc reflectarea în ne
putința de a folosi integral ca
pacitățile de producție și forța 
de muncă, creșterea continuă 
a deficitului bugetar, „evazi
unea aurului” peste hotare, 
recenta sporire a prețului oțe
lului etc.

încercînd să înlăture sau 
măcar să atenueze contradic
țiile tot mai ascuțite proprii 
capitalismului, statele capita
liste din Europa recurg la fel 
de fel de „soluții salvatoare“, 
printre care un loc deosebit 
ocupă așa-zisa integrare, crea
rea de organisme inter și su
prastatale de genul Pieței 
comune.

Punctul de vedere al parti
dului nostru, al conducerii sale, 
cu privire la Piața comună 
este exprimat cu claritate. Pia
ța comună reprezintă o nouă 
formă a înțelegerii dintre gru
pările monopoliste de stat și 
în același timp o nouă formă 
a luptei de concurență pentru 
reîmpărțirea pieței mondiale 
capitaliste în condițiile îngus
tării sistemului capitalist mon
dial și a pieții sale, o formă 
nouă de penetrație a puterni
celor monopoluri ale statelor 
imperialiste în economia par
tenerilor mai slabi ; ea este 
instrumentul unei politici crunt 
reacționare îndreptate în inte
rior împotriva maselor munci
toare, iar în exterior slujind 
planurile agresive ale impe
rialismului împotriva forțelor 
socialismului și păcii.

Crescînda instabilitate a eco
nomiei capitaliste, intensifica
rea exploatării maselor, lovitu
rile date nivelului de trai și li
bertăților lor democratice, a- 
gravarea contradicțiilor siste
mului capitalist pe scară națio
nală și internațională arată ce 
piedici ridică în calea folosirii 
forțelor de producție în slujba 
omului, a civilizației — impe
rialismul, caracterizat de Lenin 
drept capitalism parazitar, în 
putrefacție, capitalism muri
bund.

Apologeții capitalismului în
cearcă să prezinte Piața comu
nă drept calea care duce la o 
așa-zisă „Europă unificată" în 
care ar domni armonia și pros
peritatea. Dar procesul de cre
ștere a forței monopolurilor, a 
oligarhiilor financiare care-și 
găsește expresie în Piața co
mună nu numai că nu atenu
ează, ci agravează toate con
tradicțiile capitalismului în 
faza sa monopolistă. Realitatea 
infirmă teoriile cu privire la 
caracterul pretins „ireversibil" 
și „progresist” al Pieței comu
ne. Uniunile monopoliste su
prastatale de tipul „Pieței co
mune" nu sînt în stare să li
chideze racilele capitalismului, 
să-l salveze de criză, să ducă 
la un capitalism „planificat" 
sau „organizat“. Dimpotrivă, 
Piața comună a devenit unul 
din cele mai nevralgice noduri 
ale contradicțiilor interimpe- 
rialiste ; ea nu numai că n-a 
atenuat vechile rivalități între 
țările imperialiste, dar s-a 
dovedit a fi izvorul unor noi 
disensiuni, fricțiuni și conflic
te economice si politice : între 
țările Pieței comune și Anglia 
între Piața comună și S.U.A., 
chiar între țările Pieței co
mune.

Astfel, realitatea confirmă 
pe deplin cunoscuta teză leni
nistă cu privire la faptul că 
centralizarea și concentrarea 
capitalurilor, formarea unor 
gigantice monopoluri suprana
tionale, nu numai că nu li
chidează contradicțiile inter- 
imperialiste, ci le ascute. Iată 
de ce ar fi greșită și necon
formă cu realitatea orice sub
apreciere a acestor contradic
ții inerente și de neînlăturat 
dintre diferite țări capitaliste.

Piața comună este o expre
sie a dezvoltării inegale a ță
rilor capitaliste care se mani
festă în nesocotirea brutală a 
intereselor economice ale par
tenerilor mai slabi, în încălca
rea independenței și suverani
tății lor nationale. în felul 
acesta se manifestă odată mai 
mult caracterul cosmopolit al 
burgheziei care transformă in
dependența statelor în obiect 
de tîrguială. Burghezia impe
rialistă, cosmopolită, calcă în 
picioare independența națio
nală a popoarelor. Steagul 
luptei pentru apărarea inde
pendenței și suveranității a 
fost ridicat de clasa muncitoa
re, în frunte cu avangarda ei 
revoluționară, care se afirmă 
ca singura forță politică în 
stare să unească în jurul aces
tui steag de luptă cele mai 
largi straturi populare. în co
municatul Consfătuirii din de
cembrie 1962 de la Stockholm 
a reprezentanților partidelor 
comuniste din Danemarca, 
Finlanda, 'Norvegia și Suedia 
se arată că : „cele patru parti
de sînt împotriva aderării la 
un bloc economic și politic de 
felul Pieței comune și propun 
o alternativă democratică pen
tru colaborarea economică în
tre țări... în acest fel se înlă
tură amenințarea împotriva 
suveranității naționale a ță
rilor noastre care însoțește a- 
derarea la Piața comună”...

Piața comună agravează și 
contradicțiile interne ale ță
rilor capitaliste. Viața a dove
dit inconsistența afirmațiilor 
despre „rolul pozitiv“ pe care 
l-ar avea Piața comună în do
meniul economic. Acum este și 
mai evident că dacă Piața co
mună a avut la început, într-o 
perioadă de conjunctură mai 
înaltă, o înrîurire asupra dez
voltării unor țări membre, a- 
ceasta a fost de natură tem
porară și secundară. Ritmul 
creșterii producției în fiecare 
din aceste țări și în ansamblul 
Pieței comune s-a încetinit 
simțitor ; în primii cinci ani 
de existență a Pieței comune 
acest ritm a scăzut față de cei 
cinci ani care au precedat 
crearea ei. Acest fenomen 
strîns legat de alte contradic
ții proprii capitalismului, re
flectă instabilitatea economică., 
și politică a Pieței comune ca 
și a întregului sistem capita
list. Perspectivele de viitor 
sînt și mai întunecate. Potri
vit expresiei plastice a unui 
redactor al revistei „Paris 
Match” : „Noi încercăm în a- 
cest moment euforia unui 
domn care cade de la al cin
cilea etaj și care nu a ajuns 
încă pe sol”.

Piața comună ascute contra
dicția. principală a capitalis
mului, contradicția dintre 
muncă și capital. Monoplurile 
își asigură supraprofituri uria
șe prin intensificarea ofensi
vei patronale împotriva nive
lului de trai al maselor, 
înăsprirea exploatării clasei 
muncitoare, pauperizarea și 
deposedarea țărănimii, silirea 
a sute de mii de oameni ai 
muncii de a-și părăsi fami
liile și patria în numele „li
bertății de circulație a forței 
de muncă“, lichidarea dreptu
rilor democratice, prin politica 
neocolonialistă de subjugare a 
popoarelor. „Acei care exage
rează efectul Pieței comune 
asupra dezvoltării economiei 
și îmbunătățirii nivelului de 
trai al populației comit nu 
numai o greșeală de analiză, ci 
în mod nechibzuit prejudicia
ză lupta împotriva Pieței co
mune și fac jocul apologeților 
ei“ — subliniază revista P.C. 
din Marea Britanie, „Marxism 
Today“.

Intensificarea exploatării 
maselor muncitoare are ca ur
mare firească ascuțirea con
flictelor sociale în țările Pieței 
comune, așa cum au arătat și 
recenta grevă de mari pro
porții a minerilor din Franța, 
puternicele bătălii de clasă 
din Belgia, Italia etc. în presa 
comunistă din Occident apar 
articole în care, pe bună drep
tate, se subliniază că ar fi o 
iluzie de esență reformistă să 
se încerce „îmbunătățirea" 
Pieței comune pe calea trimi
terii reprezentanților clasei 
muncitoare în organele de 
conducere ale acestui instru
ment al monopolurilor. Clasa 
muncitoare, în frunte cu a- 
vangarda revoluționară, unind 
în jurul ei toate forțele de
mocratice și patriotice, spune 
un NU categoric Europei trus
turilor, Europei Pieței comu
ne ; ea se ridică la luptă îm
potriva monopolurilor, împo
triva „integrării“ capitaliste, 
pentru apărarea intereselor 
economice vitale și a dreptu
rilor politice ale poporului 
muncitor, pentru respectarea 
independenței naționale și a 
suveranității tuturor popoare
lor.

Cercurile imperialiste agre
sive tind să folosească Piața

comună ca un instrument al 
„războiului rece“, ca o uneal
tă în lupta lor împotriva țări
lor lagărului socialist, împo
triva noilor' state independen
te, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. în 
aceste condiții lupta antimo- 
nopolistă a maselor populare, 
demascarea rolului Pieței co
mune de „arsenal european“ 
al blocului agresiv nord-at- 
lantic, constituie o parte inte
grantă a eforturilor depuse de 
statele socialiste, de toate 
forțele progresiste și iubitoare 
de pace pentru preîntîmpina- 
rea unui nou război mondial, 
pentru apărarea păcii în lume.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că forța de previziu
ne a marxism-leninismului își 
găsește o strălucită ilustrare în 
prăbușirea sistemului colonial 
al imperialismului și apariția 
noilor state naționale suvera
ne. Desfășurîndu-se tot mai 
amplu și mai intens în condi
țiile creșterii forței și presti
giului sistemului mondial so
cialist, ale sprijinului său prie
tenesc, mișcarea de eliberare 
națională constituie o parte 
integrantă a procesului revo
luționar contemporan, una din 
magistralele progresului isto
ric.

Tovarăși,

Mișcarea comunistă interna
țională a devenit cea mai in
fluentă. forță politică a istoriei 
contemporane, cel mai impor
tant factor al progresului so
cial. în timp ce în 1918 existau 
numai 10 partide comuniste, 
cuprinzînd 300 000—400 000 de 
membri, azi există aproape 90 
partide comuniste și muncito
rești cu circa 42 500 000 de 
membri. Viața arată că nici 
reprimarea pe cale „legală“ a 
comuniștilor sub forma însce
nărilor judiciare în Statele 
Unite sau Germania occiden
tală, nici schingiuirile și asasi
natele barbare ca cele din 
Spania sau Irak nu pot stăvili 
influența în continuă creștere 
a ideilor marxist-leniniste în 
rîndurile maselor muncitoare. 
Executarea de către călăii 
franchiști a eroicului fiu al 
poporului spaniol, Julian Gri- 
mau, a zguduit conștiința o- 
menirii. Asemenea crime mon
struoase arată nu forța ci slă
biciunea inchizitorilor secolu
lui XX, teama șj ura lor față 
de luptătorii pentru progres. 
Pline de actualitate răsună cu
vintele lui Lenin : „Burghezia 
poate să se tot zvîrcolească... 
să caute să mai masacreze... 
cîteva sute, cîteva mii sau sute 
de mii de bolșevici de mîine 
sau de ieri ; procedind astfel, 
burghezia procedează așa cum 
au procedat toate clasele con
damnate de istorie la pieire. 
Comuniștii trebuie să știe că 
în orice caz, viitorul e al lor, și 
de aceea noi putem (și trebuie) 
să unim înflăcărarea cea mai 
mare în marea luptă revolu
ționară cu considerarea cea 
mai lucidă și făcută Cu sînge 
rece a zvîrcolirilor turbate ale 
burgheziei“.

Pe comuniștii din toată lu
mea îi unesc măreața învăță
tură marxist-leninistă și lupta 
comună pentru traducerea ei 
în viață. Mișcarea comunistă 
mondială s-a dezvoltat și în
tărit în lupta pentru puritatea 
marxism-leninismului, împo
triva reformismului și oportu
nismului de orice fel, împotri
va revizionismului, dogmatis
mului și sectarismului.

în actualele condiții in
ternaționale, deosebit de favo
rabile pentru realizarea mari
lor idealuri ale omenirii mun
citoare, continua consolidare a 
unității țărilor lagărului so
cialist, a unității și coeziunii 
rîndurilor mișcării comuniste 
mondiale constituie suprema 
îndatorire internaționalistă a 
fiecărui partid marxist-leni- 
nist. Fiecare partid marxist- 
leninist poartă o răspun
dere istorică pentru soar
ta mișcării revoluționare nu 
numai în țara sa, ci și în 
întreaga lume. în ceea ce-1 
privește, Partidul Muncito
resc Romîn consideră ca o 
înaltă îndatorire intemaționa- 
listă de a contribui la întări
rea continuă a coeziunii lagă
rului socialist, a unității miș
cării comuniste, la aplicarea 
liniei elaborate în comun de 
partidele frățești la Consfătu
irile de la Moscova din 1957 
și 1960. Partidul Muncitoresc 
Romîn a salutat propunerile 
privind încetarea polemicii 
dintre partidele comuniste și 
înlăturarea divergențelor prin 
discuții tovărășești. De aseme
nea, partidul nostru a salutat 
acordul intervenit între C.C. 
al P.C.U.S. și C.C. al P. C. 
Chinez privind organizarea u- 
nei întîlniri între reprezen
tanții celor două partide, în 
vederea discutării probleme
lor divergente și oreării de 
condiții favorabile convocării 
unei noi consfătuiri a parti
delor comuniste.

Consfătuirile de la Moscova 
din 1957 și 1960 au indicat ca
lea sigură, verificată de prac
tică, a dezvoltării relațiilor 
frățești dintre partidele mar
xist-leniniste. Această cale 
este dezbaterea colectivă, 
principială, a problemelor de 
interes comun, în spiritul fi
delității față de linia comună 
a mișcării comuniste. Toate 
partidefle marxist-leniniste 
sînt independente, egale în 

drepturi, își elaborează politi
ca pornind de la condițiile 
concrete ale țărilor lor, călă
uzindu-se după principiile 
marxism- lenin istmului. Fie
care partid comunist are da
toria de a respecta în mod so
lidar aprecierile și concluzi
ile elaborate în comun de par
tidele frățești în consfătuirile 
lor, de a nu admite nici o ac
țiune care ar putea submina 
unitatea mișcării comuniste. 
Atunci cînd se ivesc divergen
te, ele trebuie dezbătute în 
spirit tovărășesc, cu grijă 
pentru întărirea continuă a 
relațiilor frățești dintre par
tide, a unității mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale. Ne exprimăm încre
derea că, înfăptuind prevede
rile Declarației din 1960 miș
carea comunistă mondială se 
va întări tot mai mult, cauza 
socialismului și a păcii va ob
ține noi și mărețe succese.

Tovarăși,

Credincioși leninismului, co
muniștii văd misiunea lor is
torică nu numai în lichidarea 
mizeriei și exploatării, dar și 
în izbăvirea popoarelor încă în 
epoca actuală de coșmarul 
unor noi războaie mondiale. 
Principiul leninist al coexi
stenței pașnice se impu
ne ca singurul principiu 
rațional în relațiile dintre 
statele cu sisteme sociale di
ferite, el formează baza de ne
clintit a politicii externe a ță
rilor socialiste și găsește un 
sprijin tot mai larg în rîndu
rile opiniei publice internațio
nale.

Consfătuirea de la Moscova 
din 1960, supunînd problema 
războiului și a păcii unei ana
lize științifice multilaterale în 
lumina schimbării radicale a 
raportului de forțe pe arena 
internațională, a subliniat că 
prin eforturile unite ale lagă
rului socialist mondial, ale 
mișcării de eliberare națională, 
ale tuturor forțelor iubitoare 
de pace, războiul mondial poa
te fi preîntîmpinat și exclus 
din viața societății. Evoluția 
evenimentelor a verificat pe 
deplin realismul acestei apre
cieri.

Lenin arăta că în viața in
ternațională sînt necesare nu 
atît declarații, ci mai ales mă
suri clare, concrete, menite să 
ducă efectiv la asigurarea pă
cii, la înlăturarea pericolului 
de război. Acestui țel îi slu
jesc asemenea acțiuni ca cele 
întreprinse de țările socialiste 
pentru lichidarea focarelor de 
război, poziția lor consecventă 
de abordare a fiecărei proble
me litigioase cu chibzuință și 
răbdare în scopul rezolvării 
lor pe calea tratativelor, a slă
birii încordării în relațiile din
tre state.

Călăuzindu-se după învăță
tura leninistă, R. P. Romînă 
promovează cu consecvență 
o politică externă de pace, 
întărește necontenit priete
nia și alianța frățească cu 
Uniunea Sovietică și cele
lalte țări ale comunității 
socialiste, dezvoltă relațiile 
de colaborare cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor 
socială. R. P. Romînă se 
manifestă ca un factor ac
tiv în viața internațională, 
militează perseverent pen
tru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, lichidarea 
rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial, desființarea 
oricărei forme de colonialism 
și asigurarea independenței 
naționale a tuturor popoare
lor, pentru promovarea rela
țiilor comerciale și culturale 
cu toate țările.

Aducîndu-și contribuția ac
tivă la lupta pentru triumful 
principiilor coexistenței pașni
ce, țara noastră, ca și celelalte 
țări socialiste, manifestă o ne
slăbită vigilentă față de ac
țiunile agresive ale cercurilor 
imperialiste, se îngrijește de 
întărirea securității și capaci
tății ei de apărare.

Referindu-se la largile acți
uni de masă, desfășurate în 
ultimul timp în Occident în 
sprijinul cauzei păcii, vor
bitorul a arătat că ele reflec
tă deplasările care au loc în 
rîndurile opiniei publice, hotă
rîrea acesteia de a impune 
măsuri concrete în direcția de
zarmării generale și totale.

Unirea eforturilor marilor 
forțe sociale ale contempora
neității în numele preîntîmpi- 
nării războiului constituie che
zășia salvgardării păcii.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : La scurt timp după Re
voluția din Octombrie, Lenin 
scria cu convingere de neclin
tit : „Lichidarea capitalismu
lui și a rămășițelor lui, pu
nerea bazelor orînduirii comu
niste constituie conținutul noii 
epoci a istoriei universale care 
începe acum“. Și iată, după 
patru decenii, în patria lui Le
nin se construiește societatea 
comunistă, steagul leninismu
lui flutură deasupra unui șir 
de țări ale Europei și Asiei 
pînă în îndepărtata și eroica 
insulă a libertății din Marea 
Caraibilor.

Ideile lui Marx, Engels, 
Lenin cuceresc mințile și 
inimile oamenilor muncii de 
pretutindeni. Epoca noastră 
este epoca triumfului socia
lismului în întreaga lume.

Trăiască ideile atotbiruitoa
re ale marxism-leninismului !

(Text prescurtat)

Tinerii Hufubac Alexandru și Cenușă Constantin se sfătuiesc 
adesea in problemele de producție. Sprijinul tovărășesc în în
trecere este folosit pe scară largă la Întreprinderea mecani

că din Roman.

Sosirea ambasadorului R.P. Polone 
în R. P. Romînă

La 21 aprilie a sosit la Bucu
rești Wieslaw Sobierajski, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii popu
lare Polone în Republica 
Populară Romînă.

Concursul 
„Viitorii tehnicieni 

ai agriculturii socialiste“
Duminică s-a desfășurat în patru 

centre din țară faza interregională 
a concursului „Viitorii tehnicieni 
ai agriculturii socialiste", organi
zat de Consiliul Superior al Agri
culturi; și Comitetul de radiodifu
ziune și televiziune.

La Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din Capitală s-au între
cut 16 echipe de cîte 2 elevi din 
școlile tehnice agricole, horticole, 
veterinare și școlile profesionale 
de mecanici agricoli din regiunile 
București, Dobrogea, Ploiești și 
Brașov, ciștigătoare la faza regio
nală a concursului.

Pe primul loc s-au clasat repre
zentanți ai centrelor școlare agri
cole Dragomirești Vale, Sibiu și 
Alexandria. Ciștigătorii au primit 
premii în obiecte.

In aula Institutului agronomic 
„Tudor Vladimirescu" din Craiova 
s-au întrecut 16 echipe de elevi 
ai școlilor tehnice agricole și pro
fesionale de mecanici agricoli, ciș
tigătoare la concursurile pe regiu
nile Banat, Hunedoara, Argeș și 
Oltenia. Cei mai bine pregătiți s-au 
dovedit a fi elevii școlii tehnice

Avancronică
Haydn ■ Oratoriul

„Adesea cînd luptam cu piedi
cile ce-mi îngreunau lucrul, cînd 
puterile mele fizice și spirituale 
slăbeau, făcîndu-mă să văd cit de 
greu este să perseverez pe calea 
apucată, un glnd tainic îmi șoptea:

...Poate că, într-o bună zi, 
truda ta va deveni o sursă din 
care cei istoviți sau cei împovă
rai! de griji vor putea să soarbă 
cîteva clipe de destindere și învio
rare. Ce motiv puternic de a mer
ge înainte 1 Iată de ce privesc as
tăzi cu o mulțumire pornită din a- 
dineul inimii opera căreia i-am În
chinat un atît de lung șir de ani 
și eforturi".

La puține luni după celebra pri
mă audiție a „Anotimpurilor“, la 
29 mai 1801, la Redoutenstaal din 
Viena. aceste cuvinte ale Iui 
Haydn cuprinse în răspunsul Ia o 
scrisoare de omagiu ce i-a fost a- 
dresată de Uniunea muzicală din 
Bergen, mi se par a ti nu numai 
o profundă profesiune de credință 
ci și exprimarea bucuriei de a fi 
încheiat oratoriul „Anotimpurile“ 
— ultima sa mare lucrare, dăruită 
oamenilor „pentru a putea sorbi 
cîteva clipe de destindere și în
viorare".

„Anotimpurile" — operă în care 
Haydn a turnat în forma oratoriu
lui simțămintele omului care tră
iește înfrățit cu natura, a fost scris 
în anii 1799—1800. Posesor al unei 
îndelungate experiențe muzicale ■— 
autor a peste 100 de simfonii și 
zeci de cvartete, — Haydn a ela
borat în ultimii ani ai vieții cele 
2 oratorii „Creația“ și „Anotimpu
rile“ care i-au adus gloria defini
tivă.

In tablouri vii, Haydn prezintă 
(pe baza libretului lui Swieten, a- 
daptat după poemul „Anotimpu
rile" al lui James Thomson) desfă
șurarea vieții sătenilor de-a lungul 
celor patru anotimpuri (cele patru 
secțiuni ale oratoriului corespund 
de altiel celor 4 anotimpuri în or
dinea Primăvară - Iarnă).

In desfășurarea acțiunii partici
pă trei personaje, bătrînul țăran 
Simon, fiica lui Ana și ti nărui ță
ran Luca (în concertul de joi 25 
aprilie cei trei soliști vor fi Emilia 
Petrescu, Victor Popovici si Ma- 
rius Rintzlerj.

Descriind irumusefile naturii, 
Haydn redă în oratoriul său o

In regiunea Ploiești
(Urmare din pag. I)

orașele regiunii Ploiești au participat și participă Ia plantarea de 
pomi fructiferi. Pină la data de 21 aprilie inclusiv prin muncă patrio
tică se plantaseră aproape 129 500 pomi fructiferi, fie în masiv, fie 
pe drumurile și șoselele regiunii. Numai duminică, de pildă, tinerii 
din orașele Cîmpina și Băicoi au plantat aproape 3 000 de pomi fructi- 
feri.

In raioanele Tîrgoviște, Ploiești și Mizil tinerii au contribuit Ia 
desecarea unor mlaștini, la defrișarea mărăcinilor ori a unor perdele 
stinghere de salcîmi, la desfundarea unor drumuri inutile din tarlale. 
Rezultatul muncii lor se concretizează prin redarea unei suprafețe de 
aproape 500 de ha agriculturii. Numai duminică, în raza cîtorva co
mune din raionul Mizil, tinerii au dislocat 600 m.c. de pămînt pentru 
a transforma terenuri mlăștinoase în terenuri roditoare. O contribuție 
deosebită aduc tinerii și la sporirea productivității pășunilor și fîne- 
țelor naturale. Sînt aproape 48 000 ha de pășune îngrijite de tineri 
prin muncă patriotică. Numărul tinerilor participanți la muncă patrio
tică din regiunea Ploiești se ridică la 150 000.

La sosire, Wieslaw Sobieraj
ski a fost salutat de Gheorghe 
Luca, directorul Protocolu
lui din Ministerul Afacerilor 
Externe.

veterinare din comuna Poiana 
Mare, ai centrului școlar agricol 
din Slatina, școlii tehnice horticole 
Curtea de Argeș și școlii profesio
nale de mecanici agricoli din ora
șul Corabia, care au ocupat pri
mele locuri în concurs.

La Institutul agronomic din Iași 
s-au prezentat la faza interregio
nală a concursului elevi de la șco
lile tehnice agricole, horticole și 
veterinare și de la școlile profe
sionale de mecanici agricoli din 
regiunile Suceava, Iași, Bacău și 
Galați. Pe primele locuri s-au cla
sat reprezentanții școlii horticole 
din Iași, ai școlii de agricultură 
din Tecuci, școlii veterinare din 
Vaslui și școlii de mecanici agri
coli din Brăila.

în sala de festivități a centrului 
școlar agricol din Turda erau pre- 
zenți reprezentanți ai școlilor agri
cole din regiunile Cluj, Maramureș, 
Mureș-Autonomă Maghiră, Cri- 
șana. Concursul s-a desfășurat P® 
4 secții : horticultura, mecanică 
agricolă, agricultură și veterinară.

(Agerpres)

muzicală 
„Anotimpurile“ 
suită de scene din truda și bucu
riile oamenilor de la fără în lupta 
lor pentru a zmulge naturii cit mai 
multe bogății.

Iată acum cîteva momente din 
unele secțiuni ale oratoriului ■

In primul rînd fermecătoarea 
temă a primăverii (din prima parte 
a oratoriului) cu motivul ei, cintat 
alternativ de viori, fagot, flaut, o- 
boi. După larga introducere or
chestrală, după „motivul gerului", 
tema aceasta aduce parfumul unei 
adieri primăvăratice, redă din plin 
bucuria oamenilor în fata reînvie
rii naturii.

Interesant este în această primă 
parte și momentul în care Simon 
cîntă „aria plugarului" care prin 
vioiciunea ei redă voioșia țăranu
lui pornind pe cîmp. (Melodia a- 
ceasta ne face, să ne amintim cu
noscutele cuvinte ale lui Haydn t 
„Melodia este aceea care lace far
mecul muzicii, ea este cel mai 
greu de produs. Răbdarea și stu
diul sînt de-ajuns pentru a pune 
laolaltă sunete plăcute, dar inven
tarea unei melodii frumoase este 
apanajul geniului“).

Minunat este în cea de-a doua 
parte a lucrării — „Vara" — (în 
care este „descrisă" dimineața, a- 
miaza și seara unei zile de vară) 
episodul Furtuna în care compozi
torul, folosind puternice mijloace 
sonore, redă (uneori prin mijloace 
onomatopeice), dezlănțuirea unei 
furtuni în miez de vară.

In secțiunea dedicată toamnei 
remarcabilă este scena Vlnătoarei 
în care semnalul de corn ne poar
tă în miezul unei păduri în care 
se pierd urmele unui cerb, iar vî- 
nătorii cu strigătul „halali“ vestesc 
— așa cum cîntă de altfel corul — 
„căderea cerbului, / cu sunet de 
corn victorios / și strigătul vesel 
de vînător“.

Programînd în concertul pe care-1 
dirijează joi cu orchestra Radiote- 
leviziunii audiția integrală a orato
riului „Anotimpurile“, dirijorul 
Constantin Bugeanu demonstrează 
din nou dorința sa de a împrospă
ta permanent repertoriul formații
lor noastre, de a-i purta pe iubito
rii muzicii spre izvoarele nesecate 
ale marilor creații artistice ale cla
sicismului.

IOSIF SA VA
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Crosul „Să întîmpinâm 1 Mai

asociațiilor sportive

Start în proba rezervată crosiștilor juniori din raionul 23 August.

Spartachiada de vară a tineretului a iost inaugurata într-un cadru festiv duminică și în ra
ionul bucureștean „1 Mai". Cu acest prilej s-au desfășurat pasionante întreceri de handbal, 
fotbal, cros. Vă prezentăm in fotografia noastră o fază din întrecerea formațiilor mascu

line de handbal în 7 : I.T.B.— Știința

uminică dimineața, în miai multe 
locuri ale Capitalei, s-a desfășu
rat faza raională a crosului „Să 
întîmipinăm 1 Mai”.

în panoul din împrejurimile 
Casei de cultură a tineretului din 
raionul 23 August, sute de tineri,

cei mai buni din întreprinderile și școlile ra
ionului, care s-iau olasat pe locuri fruntașe la 
faza pe asociația sportivă, au venit să parti
cipe la tradiționala competiție în cinstea zilei 
de 1 Mai.

Timpul frumos, numărul mare de partici- 
panți, spectaculozitatea întrecerilor, au trans
format competiția într-o adevărată sărbătoare 
a tineretului.

Traseele competiției, alese pe marginea la
cului, au dat un cadru pitoresc întrecerilor 
care au fost urmărite de sute de spectatori, 
veniți să încurajeze pe participanți.

Cursa junioarelor a fost cîștigată de tînăra 
elevă a Școlii profesionale de construcții, 
Zamfira Pană. Deși, printre cele mai tinere 
participante (este născută în 1948), ea a știut 
să-și dozeze bine efortul și să întreacă în fi
nalul competiției toate adversarele. De altfel, 
ji următoarele două sosite sînt eleve la ace
eași școală.

La juniori, încă de la plecare, lupta pen
tru victorie s-a dat între Constantin Fălcu- 
șan, muncitor la Uzinele „23 August” și Oc- 
tavian Canțeri, elev la Școala profesională 
„Electroaparaitaj”. A cîștigat pe ultimii metri

CAMPIONATUL

CATEGORIEI A

DE EOTEAL
Cuplajul inter-bu- 

cureștean al campio
natului cat. A de fot
bal desfășurat dumi
nică pe stadionul 
„23 August“ în fața 
unei asistențe record 
a dat cîștig de cauză 
echipelor Dinamo și 
Steaua care continuă 
lupta directă pentru 
titlu. Dinamo Bucu
rești cu un atac în 
revenire de formă a 
dispus cu 3—2 (3—1) 
de Progresul. Jucînd 
foarte bine, Steaua a 
învins cu 2—0 (1—0) 
pe Rapid, care nu a 
mai prestat jocul 
bun din ultimele me
ciuri.

în țară au fost 
consemnate două re
zultate egale; Știin
ța Timișoara—U. T. 
Arad 1—1 și Minerul 

Lupeni—Petrolul Plo
iești 1—1. Surpriza 
etapei a furnizat-o 
Dinamo Bacău care a 
învins în deplasare 
pe Crișana Oradea 
cu 1—0. La Iași 
C.S.M.S. a întrecut 
cu 2—1 (1—1) pe 
Știința Cluj.

în clasament Dina
mo are acum 29 
puncte, fiind urmată 
de Steaua cu 26 de 
puncte, Știința Cluj 
23 puncte, 
puncte etc.

•0.

Rapid 22

Foto : V. RANGA

a
Duminică, la Con

stanța, în fața a pes
te 25 000 de specta
tori, echipa brazilia
nă de fotbal Flamen
go din Rio de Janeiro 
și-a început turneul 
în țara noastră, 
tîlnind formația lo
cală Farul. Jocul 
decurs în nota 
dominare a echipei 
constănțene, care a 
repurtat o meritată 
victorie cu scorul de 
3—2 (3—2). Scorul a 
fost deschis de gazde 
în minutul 14: interul 
dreapta Bukosi a re
luat imparabil în pla
să balonul ricoșat 
din barele porții a- 
părate de Mauro. 
Brazilienii au contra
atacat și au egalat în 
minutul 30 prin inte
rul stingă Dida, care 
a fost cel mai bun 
jucător al oaspeților. 
După 4 minute. Fa
rul este din nou 
avantaj în 
punctului înscris

ir

în-

a 
de

ÎTl 

urma 

de

Dinulescu. 
restabilește 
în minutul 
Dida marchează la 
capătul unei frumoa
se combinații a liniei 
de atac. Dar, cu 1 
minut înainte de sfîr
șitul reprizei, Stancu 
realizează cel de-al 
treilea gol al echipei 
Farul. în repriza a 
doua, apărările joacă 
foarte bine și nici 
una din echipe nu 
mai reușește să în
scrie.

Au jucat următoa
rele formații: Farul: 
Ghibănescu, Buzea, 
Tîlvescu, Gref, Stan
cu, Neacșu, Ologu, 
Bukosi, Ciosescu 
(Vlad), Dinulescu,
Moroianu.

Flamengo : Mauro, 
Murillo (Joubel), 
Wanderley, Luis Car- 
los, Jordan, Nelsinho, 
Nelson, Espahnol 
(Joel), Paulinho, Di
da, Oswaldo.

★

Constantin Fălcușan, spre satisfacția celui 
care i-<a călăuzit primii pași în sport, maes
trul emerit al sportului Dinu Cristea. „V,a a- 
junge uin sportiv de valoare”, ne-a afirmat 
Dinu Cristea la sfîrșitul cursei.

Mai tînăr decât învingătorii săi, Alexandru 
Dîndăreanu (C.S.P.C.), cîștigătoruil probei de 
800 m din cupa orașului București, s-a clasat 
pe locul III.

Proba senioarelor a fost cîștigată de tînăra 
muncitoare filatoare de la F.R.B., Emma Ka- 
dar, care a dovedit că s-a pregătit cu conști
inciozitate pentru această competiție. Mitana 
Florea („Frigul”) și Natalia Petrescu („Viito
rul”) au sosit pe locurile următoare.

Muncitorul Gheorghe Negrilă (Uzinele „23 
August”) a reușit să întreacă pe Mihai Bre- 
zică (Uzinele „Vasile Roaită”) și pe Marin Mi- 
nea („Metaloglobus”) în întrecerea rezervată 
seniorilor.

Surprinde însă faptul că, întreprinderi mani 
din raionul 23 August ca, de pildă, Uzinele 
„Republica”, Fabrica „Ștefan Gheorghiu” sau 
„Mătasea Populară” nu au avut nici un parti
cipant. Conducerile asociațiilor sportive res
pective trebuie să analizeze serios această 
lipsă.

La 28 aprilie se va disputa finala pe orașul 
București, unde vor participa cei miai buni 
conourenți din fiecare raion.

Participanții la finală au datoria să-și con
tinue pregătirea cu cel puțin încă unul-două 
antrenamente, ținînd seamă 
se prezinte bine pregătiți la 
nale a crosului.

că vor trebui să 
startul probei fi-

SILVIU
antrenor de atletism

DUMITRESCU

Flamengo 
situația 

40 cînd

nu 
a- 
cu

Joi 25 aprilie (și 
miercuri cum s-a 
nunțat anterior) 
începere de la orele 
16,15 pe stadionul 
„23 August“ din Ca
pitală va avea loc

meciul internațional 
de fotbal dintre Se
lecționata olimpică a 
țării și echipa brazi
liană Flamengo din 
Rio de Janeiro.

(Agerpres)

La Casa oamenilor de știință 
din Capitală s-a deschis luni 
sesiunea de lucru a Comitetu
lui internațional provizoriu 
pentru crearea Asociației de 
studii sud-est europene.

La sesiune participă mem
brii Comitetului internațional 
provizoriu : oameni de știință 
din R. P. Albania, Anglia, Aus
tria, R. P. Bulgaria, Franța, 
Grecia, Italia, R.S.F. Iugosla
via, Liban, R. P. Romînă, Tur
cia, R. P. Ungară, U.R.S.S., 
precum și N. Bammate, repre
zentantul directorului general 
U.N.E.S.C.O. Acest 
fost ales cu prilejul 
lui internațional de 
balcanice, organizat 
cut la Sinaia de
națională a R. P. Romîne pen
tru U.N.E.S.C.O. și Academia

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

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Tudor Via- 
nu, președintele Comitetului 
internațional provizoriu.

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

în prima zi a sesiunii s-a 
discutat statutul viitoarei aso
ciații.

Lucrările sesiunii continuă.

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 22 
aprilie în Palatul Congrese
lor din Kremlin a avut loc 
ședința festivă consacrată 
celei de-a 93-a aniversări a 
nașterii lui Viadimir Ilici Lenin, 
întemeietorul partidului comu
nist și al statului sovietic, ma
rele conducător al mișcării 
mondiale comuniste și munci
torești.

Deschizînd ședința, N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a subliniat că de numele lui 
Lenin sînt indisolubil legate cele 
mai mărețe realizări ale epocii 
noastre. Ziua de naștere a lui 
Viadimir Ilici este o 
bătoare a poporului

mare săr- 
nostru, o

★

simbolula devenit 
capitalismului și ro-

»

«

Voinea înscrie primul punct în favoarea formației „Steaua' 
Foto : V. RANGA

DUMINICA SPORTIVĂ
• Pe terenurile clubului Pro

gresul din Capitală au început 
duminică dimineața întrecerile 
dublei întîlniri amicale de tenis 
dintre echipele selecționate mas
culine ale R. P. Romîne și 
U.R.S.S. In meciul formațiilor 
„A“ scorul este egal 1—1. Leyus, 
demonstrînd o gamă variată de 
lovituri, l-a învins cu 6—3; 6—4; 
6—0 pe G. Bosch. O luptă sporti
vă pasionantă s-a dat în cea de-a 
doua partidă între campionul 
nostru I. Țiriac și M. Mozer. Pri
mele două seturi au revenit lui 
Mozer cu 7—5 și 6—4. în conti
nuare, Țiriac a jucat atent și, cu 
o condiție fizică bună, a cîștigat 
3 seturi consecutive: 6—4; 6—1; 
6—2.

în jocul echipelor „B“, scorul 
este în prezent de 2—0 în favoa
rea echipei U.R.S.S. S. Lihaciev 
l-a învins în trei seturi: 6—1; 
6—2; 6—4 pe Al Bardan, iar Al. 
Metreveli a cîștigat de o manieră 
spectaculoasă în fața lui P. Măr- 
mureanu cu 6—2; 6—1; 9—7.

- In etapa de
• duminică a

JPcampionatului
Tț’ republican de

r» rugbi, campi
oana țării, Gri-

vița Roșie, a terminat la egalitate: 
0—0 cu Steaua, la capătul unui 
joc care nu a corespuns așteptă
rilor. Tot 
echipa 
învins 
Cluj.

Alte
C.S.M.S. Iași—Constructorul Bîr- 
lad 3—0; Știința Timișoara—Glo
ria 3—3; Unirea București—Știin
ța Petroșeni 3—3 (meci jucat sîm- 
bătă).

pe stadionul Dinamo, 
bucureșteană Dinamo a 
cu 9—3 (0—0) pe Știința

rezultate mai importante:

• Turneul de selecție al șahiș
tilor noștri fruntași, în vederea 
desemnării celui de-al doilea re
prezentant al țării noastre la vii
torul campionat mondial, a luat 
sfîrșit. Pe primele locuri s-au 
clasat M. Pavlov și D. Drimer cu 
cîte 3,5 puncte fiecare. T. Ghi-

țescu a realizat 3 puncte, iar V. 
Ciocîltea 2 puncte. în ultima run
dă, Pavlov a remizat cu Ciocîl
tea și Ghițescu cu Drimer.

Potrivit hotărîrii federației de 
șah, maestrul Mircea Pavlov se 
califică să participe la turneul 
zonal al campionatului mondial,

în sala spor
turilor de la 
Floreasca s-a 
disputat dumi
nică seara me
ciul retur din
tre echipele de 
volei Rapid 

Legia Varșovia dinBucurești și 
cadrul semifinalelor ,,Cupei cam
pionilor europeni". Voleibaliștii 
romîni au obținut victoria cu sco
rul de 3—0 (11, 3, 12) calificîn- 
du-se pentru finala competiției, 
în decursul jocului s-au remar
cat Drăgan, Nicolau, Plocon res
pectiv Sperking și Schlief.

în finală Rapid va juca cu 
T.S.K.A., deținătoarea cupei.

Lenin 
năruirii 
biei coloniale, afirmării socia
lismului și comunismului.

Lupta sub steagul lui Lenin, 
a devenit o mișcare cu adevă
rat populară care cuprinde 
toate țările și continentele. A- 
ceastă atitudine activă față de 
învățătura leninistă, este cel 
mai măreț triumf al leninis
mului.

Vorbitorul a denumit apari
ția sistemului mondial socialist 
care a devenit frontul hotărî
tor în lupta de clasă pe arena 
mondială, „cea mai măreață 
cucerire a leninismului“.

Acum există trei forțe revo
luționare mondiale principale: 
popoarele care construiesc so
cialismul și comunismul; clasa 
muncitoare din țările capita
liste ; mișcarea de eliberare 
națională. Marxism-leninismul 
arată fiecăruia din aceste de
tașamente calea justă spre 
luptă și victorie. Relevînd că 
forțele care se ridică împotri
va imperialismului cresc și au 
nevoie de sprijin reciproc și de 
coeziune, raportorul a subliniat 
„Unirea eforturilor lor consti
tuie o condiție importantă a 
victoriei finale a fiecăruia din 
aceste detașamente și a victo
riei generale asupra imperia
lismului, victorie care caracte
rizează secolul al XX-lea“.

Lenin a susținut atitudinea 
creatoare față de marxism, pu
ritatea lui în lupta intransi
gentă împotriva oportunismu
lui Internaționalei a II-a, îm
potriva revizioniștilor de toate 
orientările și nuanțele. Metoda 
creatoare a lui Lenin are o 
deosebită importanță în epoca 
noastră de furtuni și zguduiri 
revoluționare, de transformare 
radicală a relațiilor sociale și 
de revoluții tehnico-științifice, 
epocă ce se caracterizează prin 
ritmul fără precedent Și prin 
profunzimea transformărilor 
istorice.

Raportorul a arătat că în 
aplicarea teoriei revoluționare, 
P.C.U.S. pornește de la princi
piul că trebuie să se călăuzeas
că după următoarele principii 
fundamentale : fidelitatea față 
de marxism-leninism, apărarea 
consecventă a principiilor sale, 
lupta hotărîtă împotriva ori
căror încercări de a-1 revizui; 
dezvoltarea creatoare a mar- 
xism-leninismului, îmbogățirea 
sa în funcție de condițiile în 
schimbare ale vieții societății 
și de sarcinile care se ridică 
în fața partidului în diferite 
etape istorice, lupta hotărîtă 
împotriva imobilizării dogma
tice a teoriei ; legătura indi
solubilă dintre teorie și prac
tică, unitatea lor organică în 
întreaga activitate a partidu
lui.

Victoriile istorice ale parti
dului nostru confirmă cu în
treaga vigoare că tocmai acest 
mod de 
marxiste este singurul mod 
just — a spus vorbitorul. El a 
arătat în continuare că ziua de 
naștere a lui Lenin se sărbă
torește sub steagul triumfului 
deplin al liniei adoptate de 
partid începînd din anul 1953 
și fundamentată multilateral 
de istoricul Congres al XX-lea 
al P.C.U.S.

Din punct de vedere al im
portanței transformărilor în
făptuite de partid și a proble
melor rezolvate de el, din 
punct de vedere al profunzimii 
transformărilor din viața țării 
și al influenței exemplului 
U.R.S.S. asupra întregii dezvol
tări. mondiale, ultimul deceniu

abordare a teoriei

La semănatul porumbului
operativitate, înalt nivel agrotehnic!

(Urmare din pag. I)

prin apropiere nu s-ar fi 
și brigada a doua, de la 

au împrumutat cîțiva saci

dacă 
aflat 
care 
de sămînță 1 Iată, deci, că este 
necesar ca să fie mai judicios or
ganizat transportul seminței la 
cîinp, să fie asigurate rezerve 
pentru ca semănătorilc să poată 
lucra din plin.

După cum au arătat mecaniza
torii și colectiviștii mînuitori, 
aceste deficiențe se simt mai ales 
dimineața, cînd sînt nevoiți să 
înceapă lucrul cu întîrziere din 
cauză că sămînța se scoate din 
magazie abia după ora 6,00.

Și la G.A.C. Cotu Văii capaci
tatea de lucru a mașinilor de 
semănat nu este folosită totdea
una rațional. Aici cauzele sînt 
însă altele. Dacă la unele bri
găzi de cîmp munca este bine 
organizată, tractoriștii fiind în 
permanență ajutați, la altele lip
sesc adesea oamenii necesari la 
diferite lucrări. Au fost zile în
tregi în care la brigada întîi și 
a patra, din această gospodărie, 
la locul unde se însămînțează po
rumbul n-au fost prezenți. decît 
tractoriștii și mînuitorii, ei fiind 
lăsați să se descurce singuri cum

or putea. In asemenea condiții 
munca lor a fost, firește, mult 
îngreunată. Era necesar să fie re
partizați și aici, așa cum s-a fă
cut la celelalte brigăzi, oameni 
și căruțe care să ajute la trans
portul seminței pe brazdă, acolo 
unde trebuie încărcate cutiile 
semănătorilor, pentru a se evita 
deplasarea în gol a acestora la 
capătul tarlalelor; să ajute la 
alimentarea operativă a mașini
lor de semănat.

Totodată, se impunea prezența 
zilnică a inginerului agronom și 
a brigadierilor respectivi care să 
asigure îndrumarea tehnică ne
cesară pentru realizarea unui 
înalt nivel agrotehnic la semănat. 
La fel se întîmplă și la alte gos
podării colective.

Rezultă de aici și pentru or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
G.A.C. din raionul Negru Vodă 
o serie de îndatoriri. Pentru a 
spori contribuția tineretului la 
efectuarea într-un timp scurt a 
însămînțării porumbului, este ne
cesar ca în aceste zile hotărîtoa- 
re să fie mobilizați la muncă toți 
tinerii colectiviști, îndeosebi 
acolo unde este nevoie de mai 
multă operativitate : la transpor
tul seminței pe eîmp, al carbu-

este co
că indi- 
reglarea 
ordinele

ranților, la alimentarea semănă
torilor. Cei ce mînuiesc mașinile 
să fie îndrumați să-i ajute mai 
mult pe mecanizatori, să lucreze 
alături de aceștia în schimburi 
prelungite.

Se întîmplă apoi uneori ca se- 
mănătorile să fie oprite din cau
ză că unele piese de schimb se 
păstrează la sediul brigăzii și nu 
de către fiecare tractorist. Alte 
ori calitatea lucrării nu 
respunzătoare din cauză 
cațiile necesare pentru 
semănătorii, date prin
de lucru, nu se potrivesc cu ca
racteristicile seminței și cu tipul 
semănătorii. Se impune, de aceea, 
în primul caz, să se ia măsuri 
din partea conducerilor S.M.T. 
ca toți mecanizatorii să poarte 
cu ei, pe tractor, în lădițc, pie
sele de schimb necesare înlocui
rii celor care sînt supuse mai 
mult uzării; în cel de-al doilea 
caz, este necesară prezența zil
nică a specialiștilor (ingineri, 
tehnicieni) pe teren, în mijlocul 
mecanizatorilor și colectiviștilor 
pentru a interveni operativ ori 
de cîte ori se simte nevoia.

Remedierea de urgență a nea
junsurilor semnalate, acolo unde 
se mai întîlnesc, va duce la in-

tensificarea ritmului de însămîn- 
țare a porumbului în toate gos
podăriile agricole colective din 
raionul Negru Vodă, la termina
rea acestei lucrări importante 
într-un timp cît mai scurt și la 
un nivel agrotehnic corespunză
tor. Pentru aceasta există toate 
condițiile. „Realizările obținute 
în primele zile de majoritatea 
gospodăriilor colective — ne-a 
spus tov. Constantin Cîrjan, vi
cepreședinte al consiliului agricol 
raional — ne dau convingerea că 
vom termina însămînțatul po
rumbului mai repede decît am 
planificat. In două zile, din cele 
28 681 de hectare prevăzute pen
tru porumb boabe au fost însă- 
mințate peste 4 200 de hectare, 
iar din cele 5 291 de hectare 
planificate pentru siloz s-au se
mănat 1 600. După cum se vede, 
ritmul zilnic la însămînțări depă. 
șește 2 000 de hectare. încadra
rea însămînțatului în epoca opti
mă și efectuarea lucrărilor la un 
nivel agrotehnic mult superior 
anilor trecuți sînt factori care 
vor contribui, desigur, la obține
rea unor producții sporite de 
porumb în toate gospodăriile a- 
gricole colective din raionul nos
tru’’,

sărbătoare a întregii omeniri 
progresiste.

Măreața învățătură leninistă, 
a spus vorbitorul, trăiește și 
triumfă în opera de construire 
a comunismului în țara noa
stră, în succesele sistemului 
mondial socialist și în influ
ența sa crescîndă asupra între
gii evoluții internaționale, în 
marea amploare a mișcării de 
eliberare națională.

Credincios indicațiilor leni
niste, Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice luptă cu hotă- 
rîre pentru întărirea coeziunii 
mișcării comuniste internațio
nale pe baza principiilor mar- 
xist-leniniste, pentru carac
terul monolit al sistemului 
mondial socialist. Partidul no
stru a acordat întotdeauna și

acordă un sprijin multilateral 
mișcărilor de eliberare din 
timpurile noastre.

Pe baza principiului leninist 
al coexistenței pașnice între 
state, noi am luptat și vom 
lupta cu consecvență și tenaci
tate pentru întărirea păcii, pen
tru prietenie între popoare, îm
potriva politicii imperialiste de 
război. A nu permite dezlăn
țuirea unui război termonu
clear — iată datoria comu
niștilor din toate țările, dato
ria tuturor oamenilor cinstiți 
din lume.

In continuare, Boris Ponoma- 
riov, secretar al C.C. al P.C.U.&. 
a prezentat raportul cu privire 
la cea de-a 93-a aniversare a 
nașterii lui Viadimir Ilici Lenin.

ir ■k

ocupă un loc deosebit în is
toria statului sovietic, în teoria 
și practica leninismului. A fost 
desăvîrșită construirea socia
lismului care a învins în 
U.R.S.S. complet și definitiv. 
Țara Sovietică a pășit în pe
rioada construcției desfășurate 
a comunismului.

Trebuie să spunem cu toată 
hotărîrea, a declarat raporto
rul, că nu am fi putut asigura 
înaintarea cu succes spre co
munism, că nu am fi putut 
realiza succese remarcabile pe 
arena internațională, dacă nu 
am fi înnoit în întreaga pleni
tudine și forță spiritul creator 
al leninismului, dacă nu am fi 
spulberat cultul personalită
ții lui Stalin care a atîrnat ca 
o mare greutate de picioarele 
societății sovietice, a adus so
cialismului multe trăsături 
improprii, străine. Cultul per
sonalității a frînat dezvol
tarea societății sovietice, dar 
nu a oprit dezvoltarea ei; as
cendență și nu a schimbat na
tura orînduirii socialiste. La 
orice latură a vieții societății 
sovietice în ultimul deceniu 
ne-am referi, pretutindeni 
sînt evidente rezultatele pozi
tive ale liniei leniniste a parti
dului. Și fiecare om sovietic 
simte și știe acest lucru.

în legătură cu aceasta, vor
bitorul a amintit între altele 
dezvoltarea democrației socia
liste, restabilirea normelor le- 

. niniste ale vieții de partid și 
a principiului conducerii co
lective. Partidul s-a legat și 
mai strîns de masele populare, 
se sfătuiește permanent cu ele, 
studiază cu atenție experiența 
lor. El este mai monolit, mai 
unit ca oricînd în jurul comi
tetului său central. Iar po
porul sovietic este mai unit 
decît oricînd în jurul partidu
lui său scump. Partidul a or
ganizat și a condus revoluția 
tehnico-științifică. Prin acea
sta el a situat Uniunea Sovie
tică în avangarda progresului 
tehnico-științific mondial, a 
făcut din socialism stegarul a- 
cestuia. Omenirea nu va uita 
hiciodată că patria lui Lenin a 
croit pentru prima dată dru
mul omenirii spre Cosmos.

Raportorul s-a referit apoi 
la cele mai importante reali
zări ale Uniunii Sovietice în 
dezvoltarea economică. El a 
arătat între altele că nici o 
țară din lume nu dispune de 
un parc de mașini-unelte și 
mașini atît de mare ca Uniu
nea Sovietică. Puterea centra
lelor electrice a sporit de la 
25,2 milioane kW în 1952 la 
82,6 milioane kW în 1963. în 
decurs de zece ani industria 
siderurgică sovietică a produs 
aproximativ 400 milioane tone 
fontă și peste 550 milioane 
tone oțel, adică considerabil 
mai mult decît în întreg seco
lul anterior. Cantitatea de 
țiței extrasă este de peste 
1 100 milioane tone — cu mult 
mai mult decît în întreaga pe
rioadă de la mijlocul secolului 
trecut pînă în 1953. El a re
levat importantele succese în 
domeniul agriculturii și a su
bliniat că la dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție 
ale țării a contribuit într-o 
măsură uriașă perfecționarea 
întregului sistem de conducere 
a economiei.

în continuare raportorul a 
subliniat că „fidelitatea față 
de leninism permite partidului 
nostru să facă tot ce se poate 
înfăptui într-o țară pentru în
tărirea poziției socialismului 
mondial, a tuturor forțelor re
voluționare care luptă împo
triva imperialismului. Patriei 
leninismului îi revine princi
pala pondere a luptei împotri
va anticomunismului în a- 
părarea cauzei păcii și pro
gresului social. Oamenii sovie
tici își îndeplinesc cu cinste 
marea lor misiune internațio- 
nalistă de pionieri și de a- 
vangardă a epocii noi. Lupta 
pentru transpunerea în viață 
a programului construcției co
munismului constituie conți
nutul principal al vieții și ac
tivității întregului popor so
vietic, este un sprijin puternic 
al progresului social mondial, 
un aport hotărîtor la asigu
rarea păcii și securității tu
turor popoarelor, fapta cea 
mai importantă realizată în 
epoca noastră și cel mai fru
mos monument pe care îl 
înălțăm în cinstea lui Lenin“.

Referindu-se la politica ex
ternă a U.R.S.S., vorbitorul a 
spus : „Noi și noi milioane de 
oameni de pe toate continen
tele s-au convins că țara lui 
Lenin este un apărător înflă
cărat al păcii și principalul ei 
reazim, au văzut uriașa în
semnătate pe care o are poli
tica externă leninistă pentru 
soarta fiecărui popor. Rapor
torul a adăugat că ideea co
existenței pașnice a devenit o 
forță materială în jurul căreia

se unesc mase uriașe de oa
meni. Leninismul ne învață și 
experiența istorică confirmă 
că transformări revoluționare 
continuă să aibă loc și, fără 
îndoială, vor avea loc și în 
condițiile coexistenței pașni
ce. Reglementarea pașnică a 
crizei din regiunea Mării Ca
raibilor dezlănțuită de către 
cercurile agresive din S.U.A., 
preîntîmpinarea unui război 
nuclear, apărarea cuceririlor 
revoluționare ale Cubei socia
liste constituie o dovadă vie a 
justeței politicii de coexistență 
pașnică, a rezultatelor ei favo
rabile pentru omenire.

Constatînd că în ultimul 
timp imperialiștii din țările 
occidentale intensifică pregă
tirile de război, vorbitorul a 
spus că, ținînd seamă de pla
nurile agresive ale imperialis
mului, Comitetul Central al 
P.C.U.S., guvernul sovietic, nu 
uită nici un moment poruncile 
lui Lenin de a întări capaci
tatea de apărare a patriei so
cialiste. în prezent socialismul 
a devenit o forță invincibilă și 
cel care va dori să-i încerce 
puterea va primi o lovitură 
distrugătoare. Totodată, a re
levat raportorul, țara noastră 
este dispusă să caute să ajun
gă la acorduri rezonabile cu 
cei care manifestă o poziție 
realistă față de actualul ra
port de forțe, care își dau sea
ma de consecințele pe care 
le-ar avea un război nuclear.

Raportorul a subliniat că 
apărarea păcii, afirmarea în 
politica internațională a prin
cipiului coexistenței pașnice 
nu numai că nu slăbește, ci 
intensifică procesul revoluțio
nar mondial. Coexistența paș
nică, ascuțind toate contradic
țiile sistemului capitalist, dă 
cîmp larg de dezvoltare miș
cării muncitorești din citade
lele capitalismului.

Raportorul a subliniat că 
baza coeziunii tuturor forțelor 
democratice, garanția victoriei 
clasei muncitoare internațio
nale este unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării mondiale 
comuniste.

Coeziunea internațională a 
fost absolut necesară în epoca 
în care clasa muncitoare a 
fost mai slabă decît burghe
zia. Dar ea este la fel de ne
cesară acum, cînd raportul de 
forțe s-a schimbat radical în 
favoarea clasei muncitoare. 
Principiul leninist al interna
ționalismului proletar, a de
clarat raportorul, presupune 
că fiecare partid comunist tre
buie să lupte în mod practic 
pentru coeziunea mișcării co
muniste internaționale. Ade- 
vărații apărători ai leninismu
lui prețuiesc coeziunea mișcă
rii comuniste și se îngrijesc 
în permanență de întărirea ei.

Firește 
munistă 
mod de 
unor sau 
dezvoltării mondiale. Dar con
fruntarea opiniilor trebuie să 
se facă în cadrul liniei gene
rale coordonate, ea trebuie să 
contribuie la întărirea unită
ții mișcării comuniste. în față 
stau multe lupte împotriva 
forțelor capitalismului și reac- 
țiunii. Mișcării comuniste îi 
este necesară mai mult ca ori
cînd unitatea, unitatea și încă 
o dată unitatea pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului.

Toate măsurile luate de C.C. 
al Partidului nostru, a spus 
vorbitorul, au fost dictate de 
interesele supreme ale mișcă
rii comuniste, de năzuința de 
a înlătura divergențele ivite* 
de a pregăti o atmosferă favo
rabilă pentru ca viitorul for 
mondial al comuniștilor să de
monstreze din nou coeziunea 
combativă și invincibilă a tu
turor partidelor frățești pe 
baza principiilor marxist-leni- 
niste.

Socialismul poate să-și asu
me și își asumă răspunderea 
pentru destinul omenirii, pen
tru interesele majorității co- 
vîrșitoare a oamenilor, pentru 
civilizație și cultură. Socialis
mul și-a elaborat programul a 
cărui înfăptuire va da ome
nirii pacea, libertatea națio
nală și independența popoare
lor, o viață liberă și îndestu
lată. în aceasta constă mărea
ța misiune salvatoare a leni
nismului, a politicii și ideolo
giei leniniste.

în încheiere, raportorul a 
declarat : Toate principalele 
evenimente ale epocii noastre 
dovedesc incontestabil că isto
ria se dezvoltă așa cum a ară
tat Lenin — în direcția comu
nismului. Lumea socialismului 
reprezintă deja o treime din 
omenire. Zorile leninismului 
strălucesc tot mai puternic 
deasupra planetei noastre.

că în mișcarea co- 
poate să apară un 
abordare diferit a 

altor probleme ale



Semnarea planului de colaborare 
culturală și științifică 

între R. Pi Romînă și R. P. Ungară
Intre 17 și 22 aprilie au avut 

loc tratative culturale între 
R. P. Romînă și R. P. Ungară, 
în urma tratativelor, care s-au 
desfășurat în spiritul colabo
rării prietenești și al înțelege
rii reciproce, la Ministerul A- 
facerilor Externe a fost sem
nat planul pentru aplicarea a- 
cordului de colaborare cultu
rală și științifică între R.P.R. 
și R.P.U., pe anii 1963 și 1964.

Planul prevede dezvoltarea 
în continuare a colaborării în 
domeniul științei, învățămîn- 
tului, culturii si artei, radio
televiziunii și presei. In cadrul 
schimburilor artistice în anul 
1963 va concerta în R.P.R. or
chestra simfonică a radiotele
viziunii ungare, iar orchestra 
simfonică a 
romîne va 
Ungară, în
cursul anului 1963 
ganizate în R.P.R. 
pictorului maghiar 
iar în 
grafică
prevede lărgirea 
între uniunile de creație, în 
domeniul radioteleviziunii, 
presei, precum și în alte do
menii.

Din partea R. P. Romîne 
planul a fost semnat de tov. 
Pampiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
iar din partea R. P. Ungare 
de tov. Rosta Endre, președin
tele executiv al Institutului 
pentru relațiile 
străinătatea.

La semnare 
tovarășii Costin 
junct al ministrului învăță- 
mîntului, Al. Buican, vicepre
ședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari supe-

radioteleviziunii 
concerta în R. P.

anul 1964. In 
vor fi or- 
expoziția 

Derkovits, 
R.P.U. o expoziție de 

romînească. Planul 
colaborării

riori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Invăță- 
mîntului.

A fost de față Jenö Kuti, 
ambasadorul R.P.U. la Bucu
rești, precum si membri ai 
Ambasadei.

După semnare Pompiliu Ma
covei și Rosta Endre au rostit 
cuvîntări.

Cu ocazia semnării, tov. 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
a oferit un prînz în cinstea 
tov. Rosta Endre, președin
tele executiv al Institutului 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, la care au parti
cipat Jenö Kuti, ambasadorul 
R.P.U. la București și mem
brii delegației maghiare.

Din partea R. P. Romîne au 
luat parte tovarășii Costin 
Nădejde, adjunct al ministrului 
învățămîntului, Al. Buican, 
vicepreședinte al Institutului 

romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, și mem
brii delegației romîne la tra
tative.

luni

Ma- 
Cos-

culturale cu

au participat 
Nădejde, ad-

ir

Cu același prilej, ambasado
rul R. P. Ungare în R. P. Ro
mînă, Jenö Kuti, a oferit 
seara un cocteil.

Au participat Pompiliu 
covei, Dumitru Popescu,
tin Nădejde, Al. Buican, repre
zentanți ai uniunilor de creație 
și alți oameni de cultură.

A luat parte Rosta Endre, 
șeful delegației ungare.

în timpul cocteilului pianis
tul Imre Ungar, din R. P. Un
gară, laureat al premiului 
„Kossuth", a susținut un reci
tal care a cuprins lucrări de 
Chopin, Bartok și Kodaly.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a unei delegații 
a Adunării Naționale Franceze

Duminică dimineață a so
sit în Capitală o delegație a 
Comisiei pentru afacerile cul
turale, familiale și sociale a 
Adunării Naționale Franceze, 
condusă de deputatul Martin 
Hubert, secretar al Comisiei.

Din delegație fac parte de
putății Arthur Musmeaux, 
Marcel Beraud, Augustin Bor- 
dage, Noel Chapuis, Benoît 
Macquet, Georges Juskiewen- 
ski și André Fromond, secre
tarul delegației.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de deputății în 
Marea Adunare națională An
drei Oțetea, vicepreședinte al 
Comisiei pentru cultură și în
vățământ din M.A.N., Demos
tene Botez, Mihail Beniuc, C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, Ma
rin Rădoi, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne.

Au fost de față Pierre Paul 
Bouffanais, ministrul Franței 
în R.P. Romînă, și membri ai 
delegației.

★
în cursul zilei, membrii de

legației au vizitat instituții so
cial-culturale și noi cartiere de 
locuințe din Capitală.

Seara au asistat la un spec
tacol la Teatrul de Operă și 
Balet al R.P. Romîne.

★
Delegația Comisiei afaceri

lor culturale, familiale și so
ciale a Adunării Naționale 
Franceze, condusă de deputa
tul Martin Hubert, secretarul 
Comisiei, s-a întîlnit luni di
mineața la Palatul Marii Adu-

nări Naționale cu membrii 
Comisiei pentru cultură și în- 
vățămînt a Marii Adunări Na
ționale.

Deputății francezi au fost sa
lutați de președintele comisiei, 
deputatul acad. Ștefan Milcu, 
după care au avut loc discu
ții desfășurate intr-o atmos

feră cordială.
★

In cursul aceleiași dimineți, 
deputății francezi au vizitat 
complexul social studențesc 
„Grozăvești".

După amiază 
cezi au părăsit 
dreptindu-se pe 
spre Iași.

oaspeții fran- 
Capitala, in
caica aerului

'ir
Luni după-amiază a sosit la 

Iași delegația Comisiei afaceri
lor culturale, familiale, și so
ciale a Adunării Naționale 
Franceze, condusă de deputa
tul Martin Hubert, secretarul 
comisiei, care se află în vizită 
în țara noastră.

Oaspeții sînt însoțiți de C. 
Paraschivescu-Bălăceanu și 
Marin Rădoi, deputați în Ma
na Adunare Națională.
'La sosire, pe aeroportul lo

cal, deputății francezi au fost 
întîmpinați de C. Nistor, pre
ședintele Sfatului popular al 
regiunii Iași, de deputați în 
Marea Adunare Națională și 
personalități ale vieții cultu
rale ieșene.

Seara, membrii delegației au 
asistat la un spectacol de fol
clor prezentat pe scena Tea
trului Național „Vasile Alec- 
sandri".

(Agerpres)

Premiera filmului romînesc 
„A fost prietenul meu“

I>a cinematograful „Repu
blica" din Capitală a avut loc 
luni seara premiera noului 
film romînesc „A fost priete
nul meu", realizat de Studioul 
cinematografic „București“, în 
regia lui Andrei Blaier după 
scenariul lui Dumitru Carabăț 
și Mircea Mohor.

„A fost prietenul meu" este 
un omagiu închinat. luptători
lor comuniști din ilegalitate, 
care în zilele de după elibera
re au devenit pionierii con-

strucției socialiste. în rolurile 
principale apar Nicolae Sire- 
teanu, Ștefan Ciobotărașu, Fla- 
via Buref, Victor Rebengiuc, 
Ștefan Mihăilescu-Brăila, Ma- 
riela Petrescu, Silviu Stăncu- 
lescu și alții. Imaginea apar
ține lui Alexandru Intorsu- 
reanu.

Realizatorii filmului au fost 
prezentați publicului de tov. 
Marin Pîrîianu, director al 
studioului „București".

(Agerpres)

INFORMAȚII
Luni a părăsit Capitala în- 

dreptindu-se spre Algeria tov. 
Stanciu Rrătescu, membru al 
C.C. al U.T.M., care va parti
cipa la Seminarul Internațio
nal organizat de F.M.T.D. la 
Alger cu prilejul zilei de 24 
aprilie „Zi mondială de luptă 
a tineretului împotriva colo
nialismului, pentru coexistență 
pașnică”.

5P
La invitația Institutului de 

fizică atomică, luni a sosit în 
Capitală academicianul Vladi- 
mir Vexler, laureat al Pre
miului Lenin, directorul labo
ratorului de energii înalte al 
Institutului unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna. In 
timpul șederii în țara noa
stră oaspetele sovietic va vi
zita instalațiile și laboratoa
rele Institutului de fizică ato
mică și va tine mai multe co
municări științifice de specia
litate.

ir
Delegația orașului Nanterre 

din Franța, condusă de Ray- 
mond Barbet, primarul ace
stei localități, a sosit duminică 
la Craiova, la invitația pre
ședintelui sfatului popular al 
orașului. In cursul zilei oaspe
ții au făcut o vizită la sfatul 
popular orășenesc

Luni dimineața, delegația a 
depus o jerbă de flori la Mo
numentul eroilor romîni din 
Craiova. După aceea a avut 
loc ceremonia semnării pro-

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Planul de colaborare 
între artiștii plastici 

romini și sovietici
MOSCOVA 22 — Corespon

dentul Agerpres, Al. Stark, 
transmite: La 20 aprilie a avut 
loc Ia Moscova semnarea pla
nului de colaborare pe anul 
1963 între Uniunea artiștilor 
plastici din R. P. Romînă și 
Uniunea artiștilor plastici din 
U.R.S.S. Planul prevede, prin
tre altele, organizarea unei ex
poziții de artă romînească la 
Moscova și a unei expoziții de 
artă plastică sovietică Ia 
București, precum și vizite re
ciproce ale artiștilor plastici, 
urmate de expoziții personale.

Planul a fost semnat de 
Mircea Popescu, șeful secției de 
critică a Uniunii Artiștilor 
Plastici din R. P. Romînă, și de 
D. Suslov, secretar al Uniunii 
artiștilor plastici din U.R.S.S. 
La semnare a asistat Geotge 
Marin, secretar al ambasadei 
R. P. Romîne la Moscova.

-----

Lucrările 
conferinței Uniunii 
Interparlamentare

LAUSANNE 22 (Agerpres). - 
Comisia pentru teritoriile neau
tonome ți studiul problemelor 
etnice din cadrul Uniunii Inter
parlamentare a luat în discuție 
problema discriminării rasiale. 
Luînd cuvîntul din partea grupu. 
lui național romîn al Uniunii In
terparlamentare, prof. Stanciu 
Stoian, secretarul grupului, a a- 
rătat că din punct de vedere al 
dreptului internațional, discrimi
narea rasială este un act ilicit, 
lucru stabilit ca atare într-o se
rie de documente internaționale. 
Politica unor state care nesoco
tește cu desăvârșire aceste docu
mente trebuie combătută cu toa
tă botărîrea, pentrucă discrimi
narea rasială duce la învrăjbirea 
popoarelor și generează primej
dia războiului. R. P. Romînă, a 
spus vorbitorul, se ridică cu bo- 
tărîre împotriva unei atari poli
tici, întrucît aceasta este o poli
tică inumană și provoacă sufe
rințe intolerabile, dăunînd bune
lor relații ce trebuie să existe în
tre state și popoare. Delegația 
romînă cere pentru aceste moti
ve Uniunii Interparlamentare să 
condamne fără rezerve discrimi
narea rasială și să adreseze toto
dată un apel stăruitor către 
toate statele, spre a se lua mă
suri eficace și prompte pentru 
curmarea acestei politici, oriun
de se manifestă.

Opinia publica mondiala
înfierează asasinarea

lui Julian Grimau
CIUDAD DE MEXICO 22 

(Agerpres). — Vestea asasină
rii de către regimul franchist 
a lui Julian Grimau a stârnit 
o profundă indignare în 
Mexic. După cum transmite a- 
genția France Presse, cîteva 
sute de locuitori ai capitalei 
mexicane au organizat o de
monstrație în fața localurilor 
reprezentanței Spaniei la Ciu- 
dad de Mexico. Mulțimea in
dignată a pătruns în incinta 
imobilului aruncând pe feres
tre mobilierul și documente.

roși studenți europeni, au ma
nifestat în fața ambasadei Spa
niei din Alger, după aflarea 
știrii privind executarea lui 
Julian Grimau. în fața clădirii 
ambasadei a fost înălțat un 
drapel cernit al republicanilor 
spanioli.

ACORDAREA
PREMIILOR LENIN

PE 1963

In U.R.S.S. a fost lansat

VIENA 22 (Agerpres). — 
Minie și indignare, aceasta 
este reacția opiniei publice 
din Austria la știrea cu privi
re la asasinarea monstruoasă 
de către călăii franchiști a 
fiului credincios al poporului 
spaniol, Julian Grimau.

Delegații la conferința frac
țiunii unității sindicale afiliate 
ia Uniunea sindicatelor aus
triece, care s-a desfășurat la 
Viena, au adoptat o rezoluție 
de protest împotriva reprimă
rii lui Grimau.

LONDRA 21 (Agerpres). — 
„Executarea lui Julian Gri
mau este unul din cele mai 
monstruoase episoade din isto
ria modernă, a declarat scrii
torul englez James Aldrige. 
Statul spaniol asasinează un 
om deoarece vrea să-i repri
me ideile. Este o acțiune ruși
noasă și barbară, nedemnă de 
societatea umană 
rană”.

contempo-

(Agerpres). 
centrul ca- 
fața amba- 
avut loc o

ALGER 22 
Peste 1 000 de 
cărora li s-au

'(Agerpres). — 
tineri algerieni, 
alăturat nume-

BRUXELLES 21 
— Pe străzile din 
piitalei Belgiei, în 
sadei spaniole, a 
mare demonstrație organizată
de Asociația belgiano-spanio- 
lă „Fiederico Garcia Lorca”. 
Demonstranții purtau jerbe de 
flori și pancarte cu lozinci ca: 
„Un om poate fi ucis, însă 
ideile lui vor trăi de-a pu
ruri”, „Cauza lui Julian Gri
mau va triumfa”.

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
— TASS transmite : Comite
tul pentru decernarea premii
lor Lenin a acordat premiile 
pe anul 1963 în domeniul ști
inței, tehnicii, literaturii și ar
tei.

Pentru lucrări remanaabile 
în domeniul științei și tehnicii 
au fost decernate 19 premii 
Lenin oamenilor de știință, in
ginerilor, specialiștilor în di
ferite ramuri industriale. 
Printre laureați sînt economis
tul Evgheni Varga, matemati
cianul Ilia Vekua, fizicianul 
Bruno Pontecorvo, medicul 
Nikolai Petrov, cîteva grupuri 
de specialiști care au creat 
noi mașini și utilaje, au obți
nut noi soiuri de culturi agri
cole și s-au distins în 
niul industriei 
cinei.

Cinci premii 
nate oamenilor 
fost distinși cu premiul Lenin 
poeții Samuil Marșak și Rasul 
Gamzatov din Daghestan 
(Caucazul de nord), precum și 
tînărul scriitor diin Kirghizia, 
Cinghiz Aitmatov, pictorul rus 
Pavel Korin și sculptorul li
tuanian Ghediminas Iokubo- 
nis.

dome-
chimice, medi-

au fost decer- 
de cultură. Au
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Evenimentele din Laos
VIENTIANE 22 (Agerpres). 

—La 21 aprilie primul minis
tru al guvernului național de 
coaliție din Laos, prințul Su- 
vanna Fumma, a făcut o vi
zită în Valea Ulcioarelor unde 
a avut întrevederi cu prințul 
Sufanuvong, vicepreședinte al 
guvernului național de coali
ție și președinte al Comitetu
lui Central al partidului Neo 
Lao Haksat, precum și cu alți 
conducători ai acestui partid. 
Suvanna Fumma s-a reîntors 
în aceeași zi la Vientiane. El 
a declarat ziariștilor că în 
cursul convorbirilor sale cu 
prințul Sufanuvong și ceilalți 
conducători ai partidului Neo 
Lao Haksat a fost examinată 
situația creată în Valea Ul
cioarelor. „Am convenit, a de
clarat Suvanna Fumma, să ne 
păstrăm calmul”. A fost reali
zată o înțelegere cu privire la 
o încetare a focului. „Trebuie 
să punem capăt luptelor pen
tru a găsi o soluție satisfăcă
toare pentru toți. Nu ne-am 
pierdut speranța în posibilita
tea menținerii păcii în Laos, a 
arătat primul ministru. El a 
precizat că se va reîntoarce în 
Valea Ulcioarelor în următoa
rele două-trei zile pentru a a-

vea noi întrevederi cu prințul 
Sufanuvong.

într-o cuvântare rostită la 
postul de radio „Vocea Patet 
Lao”; prințul Sufanuvong a 
declarat: „Primul ministru și 
cu mine am recunoscut că 
conflictele care au luat naște
re în Valea Ulcioarelor sînt o 
problemă internă si că ele au 
fost determinate de amestecul, 
trupelor generalului Fumi No- 
savan în rîndul neutraliștilor”. 
El a adăugat că în cursul în
trevederilor sale cu primul 
ministru s-a căzut de acord 
să se organizeze noi întreve
deri „pentru a căuta în co
mun soluțiile necesare conso
lidării solidarității dintre cele 
două forte patriotice indispen
sabile menținerii guvernului 
de coaliție si păcii”.

în ultima vreme atrage 
atenția activitatea deosebit de 
intensă pe care o desfășoară 
diplomația occidentală și în 
special S.U.A. în legătură cu 
evenimentele din Laos. Tre
buie reamintit că aceste eve
nimente s-au agravat în spe
cial după recenta sesiune 
a Consiliului Ministerial al 
S.E.A.T.O. de la Paris.

Interviul lui
Robert Kennedy

WASHINGTON 22 (Ager
pres). — în cadrul unui inter
viu televizat^ care a avut loc 
la 21 aprilie, ministrul de 
justiție al S.U.A.; Robert Ken
nedy, s-a referit din nou la 
problema discriminării rasiale 
din S.U.A., declarînd că acea
sta pune în cauză „prestigiul 
Statelor Unite în lume“. Mi
nistrul american a arătat că 
„este dificil pentru noi să ne 
adresăm restului lumii și să 
spunem că credem în consti
tuția Statelor Unite, în decla
rația de independență și în e- 
galiitiate atâta timp cît tratăm 
o parte a propriei noastre 
populații ca pe niște oameni 
inferiori”.

Robert Kennedy a subliniat 
că, după părerea sa, inciden
tele rasiale vor continua să se 
producă în Statele Unite încă 
mulți ani de acum înainte; 
înainte ca să poată fi realizată 
o egalitate deplină. „Asemenea 
incidente, a spus el, se vor des
fășura în Alabama și Missis
sippi; la Chicago și în toate 
regiunile țării, întrucît aceasta 
nu este o problemă care se li
mitează numai la o singură re
giune a S.U.A.“.

Johannesburg. Printre acțiunile 
întreprinse de rasiștii din Re
publica Sud-Africană împotriva 
populației de culoare se nu
mără și pregătirea copiilor în 

mînuirea armelor

r
tocolului de înfrățire între 
orașul Craiova și orașul Nan
terre din Franța.

După amiază, delegația a fă
cut o vizită la Muzeul ^Pro
cesul luptătorilor ceferiști și 
petroliști din iunie-iulie 1934” 
și la Casa pionierilor, iar 
seara au participat la un spec
tacol prezentat de membrii 
ansamblului artistic 
„Nicolae Bălcescu”.

Duminică s-au încheiat 
crările celui de-al IlI-lea 
minar național științific 
dențesc organizat de Ministe
rul învățămîntului și Uniunea 
Asociațiilor Studenților 
R. P. Romînă.

Lucrările seminarului 
desfășurat în patru secții 
specialitate, în centrele 
versitare București, Timișoara 
și Iași.

I Ziaristul american de 
culoare W. Coldwell a 
vizitat colonia portughe
ză Angola. Reproducem, 
cu cîteva prescurtări, 
articolul său publicat în
tr-o revistă norvegiană.

din

s-au 
de 

uni-

5P
Duminică a avut loc la Constan

ta o consfătuire cu maiștrii din în
treprinderile industriale și de 
transporturi din regiunea Dobro- 
gea. organizată de Comitetul re
gional Dobrogea al P.M.R. și Con
siliul regional.................... ~
ticipantii au 
desfășurată în 
de maiștri, ca 
ducători direcți ai procesului 
producție. Referatele prezentate au 
relevat contribuția maiștrilor care 
lucrează în întreprinderile regiunii 
la ridicarea calificării muncitorilor, 
sprijinul acordat acestora în rezol
varea unor probleme de producție.

(Agerpres)

al sindicatelor. Par- 
analizat activitatea 
cursul anului trecut 
organizatori ți con- 

de

n timp ce mi-au ve
rificat pașaportul și 
documentele, stă
team pe o bancă 
din lemn în sala de 
primire. Era extrem 
de cald, așa ca în

tr-un vagon supra-aglomerat al 
metroului din New York în luna 
iulie. în sfirșit, și-a făcut apari
ția ajutorul comisarului de poli
ție, ținînd în mîini pașaportul și 

■o engleză 
_______, spus că, deoare
ce intenționez să rămîn în An- 

i trei săptămîni, ar trebui să 
învăț cîteva fraze portugheze.

Am plecat apoi la hotel.
i au început aceste trei săp

tămîni care uneori au fost nu 
mai puțin îngrozitoare, decît 
momentul cînd auzi cum se pro
nunță condamnarea ta la moarte. 

Angola este o mină de aur care 
ț considerabil econo- 

Portugaliei, sprijinită de ase
menea pe Mozambic și Guineea

documentele mele. Intr-i 
stricată, el mi-a spus că 

Ice ii
gola

învăi
A...

IAșa
tămîni

1 ............

ia consolidat
mia Portugal

I portugheză.
In cartiei

Luuuau, .....

IAngolei, ___i
trimi dii

cartierele băștinașilor din 
Luanda, centrul administrativ al 

•i, unde locuiesc trei po
rfire populația orașului care 

~ numără peste 200.000 de oameni, 
Ise întîmplă lucruri monstruoase. 

Albii au creat grupuri „de pază",

iar autoritățile trec cu vederea 
acțiunile lor. Este suficientă cea 
mai mică bănuială, bazată uneori 
doar pe zvonuri, și grupele „de 
pază" năvălesc în cartierele 
băștinașilor și se răfuiesc în mod 
crunt vu populația locală.

O dată, nu am stat de cît un 
sfert de oră într-o cafenea cînd 
a intrat un asemenea grup care 
căuta doi oameni bănuiți că ar 
face parte din rîndurile răscula- 
ților. După cît am putut înțelege, 
atiș proprietarul cafenelei cît și 
ospătarul au afirmat că acei oa
meni nu au fost aici toată ziua. 
Totuși, toți cei prezenți în cafe
nea, printre care și subsemnatul, 
au fost constrînși să se așeze cu 
fața la perete și să-și ridice mîi- 
nile, apoi au fost percheziționați: 
se căutau arme. Cu cele trei fe
mei care erau acolo s-a procedat 
la fel ca și cu toți ceilalți.

Am întrebat pe unul din cei 
prezenți de ce nu se reclamă po
liției asemenea acțiuni. Rîzînd, 
el s-a îndepărtat de mine, și a 
început să traducă cuvintele 
mele unei alte persoane. Acestu
ia, observația mea i s-a părut de 
asemenea o glumă foarte reușită. 
Mai tîrziu am înțeles că nu este 
indicat să se înștiințeze poliția. 
Te poți alege doar cu o nouă 
perchiziție făcută de poliție și 
cu noi arestări samavolnice.

Am aflat despre atacul unei 
bande de portughezi care a pă
truns într-un sat și l-a incendiat. 
După aceasta bandiții, așa cum 
s-a văzut în vechile filme despre 
indieni și albi, s-au așezat de-a

lungul străzii și au început să 
tragă în oamenii care ieșeau în 
grabă din colibe.

La 16 zile după sosirea mea în 
Angola, în aceeași cafenea unde 
am 
am 
un 
mă 
ții. 
nord-est de Luanda, 
opresc de obicei călătorii pentru 
a face un popas, urma să mă în- 
tilnesc cu un tînăr pe care îl voi 
numi Garda. Acesta își cîștiga 
existența executînd în oraș și în 
împrejurimile sale diferite munci 
mărunte.
unui grup de răsculați format 
din 35 de oameni 
între 16 și 48 de ani.

La Luanda, am primit autori
zația să plec la Ukua. Mi s-a per
mis să rămîn acolo două zile cu 
condiția să nu părăsesc orașul.

împreună cu Garda am părăsit 
însă pe neobservate orașul. După 
un drum de trei sferturi de oră. 
am părăsit Șoseaua și am intrat 
in junglă. Ne îndreptam spre un 
sat situat la cîteva mile de oraș. 
Acest sat era o bază a răscula- 
ților.

Garda mi-a povestit că în 
apropiere se află o plantație care 
urma să fie atacată. Am rugat să 
mă ia cu ei la atacul plantației, 
dar ei mi-au răspuns că nu pot 
garanta securitatea mea și nu 
m-au luat.

Răsculații cunosc locurile ca 
propria lor casă. Ei se deplasea
ză și acționează foarte repede.

fost supus unei perchiziții, 
reușit să stabilesc contact cu 
portughez. El s-a îngrijit să 
pună în legătură cu răscula
ta Ukua, un mic orășel spre 

unde se

El se afla în fruntea

avînd vîrsta

Un nou satelit artificial 
al Pămîntului — „Cosmo$-15"

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 22 aprilie 
1963, în Uniunea Sovietică a 
fost lansat un nou satelit arti
ficial al Pămîntului — „Cos- 
mos-15“. La bordul satelitului 
se află instalat un aparataj ști
ințific destinat continuării stu
dierii spațiului cosmic în con
formitate cu programul anun
țat Ia 16 martie 1962 de agen
ția TASS.

Satelitul s-a plasat pe o or
bită cu următorii parametri: 
perioada inițială de revoluție 
— 89,77 minute, distanța maxi
mă de suprafața Pămîntului 
(la apogeu) — 371 km, distan
ța minimă (la perigeu) 173 km, 
unghiul de înclinație al orbitei

față de planul Ecuatorului — 
65 grade, 00 minute.

în afara aparatajului științi
fic, la bordul satelitului se 
află: un emițător radio,
care funcționează pe frecven
ța 19,996 MHZ, un sistem ra- 
diotehnic pentru măsurarea 
precisă a elementelor orbitei, 
un sistem radiatelemetric pen
tru transmiterea pe Pămînt a 
datelor referitoare la funcțio
narea dispozitivelor și a apa
ratajului științific.

Aparataj ul instalat la bor
dul satelitului funcționează 
normal. Centrul de coordonare 
și calcul procedează la prelu
crarea informațiilor recep
ționate.

Semnarea protocolului 
cu privire la schimbul de mărfuri 

dintre U.R.S.S. și R. P. Chineză pe 1963
MOSCOVA 21 (Agerpres). 

— TASS transmite : La 20 a- 
prilie a fost semnat, la Mos
cova, protocolul cu privire la 
schimbul de mărfuri; între 
U.R.S.S. și R. P. Chineză pe 
anul 1963.

La semnarea documentelor 
a fost de față A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Volumul schimbului de măr
furi, asupra căruia s-a căzut 
de comun acord, include o 
sferă vastă de produse sovie
tice și chineze care se vor li
vra pentru necesitățile econo
miei naționale a uneia sau ce
leilalte țări.

Tratativele dintre delegați
ile guvernamentale comercia
le, desfășurate într-un spirit 
de prietenie și înțelegere re
ciprocă, s-au încheiat cu suc
ces. Din partea sovietică, pro
tocolul a fost semnat de Ni- 
kolai Patolicev, ministrul co
merțului exterior, din partea 
chineză — de Li Țian, șe
ful delegației guvernamen
tale comerciale a R. P. Chi
neze, locțiitor al ministrului 
comerțului exterior al Chinei.

In 1963, Uniunea Sovietică 
va livra Republicii Populare , 
Chineze metale feroase și ne
feroase, automobile, tractoare 
și piese de rezervă pentru a- 
cestea, produse petroliere, 
lemn rotund, produse ale in
dustriei chimice, aparate, di

verse mașini, utilaje și alte 
mărfuri.

Republica Populară Chineză 
va exporta în Uniunea Sovie
tică concentrate de metale ne> 
feroase, cositor, mercur, fontă, 
produse chimice, țesături de 
lînă și de mătase, confecții, 
tricotaje și articole de artiza
nat, mere, citrice și alte măr
furi.

Cele două părți consideră 
că volumul livrărilor reciproce 
de mărfuri, stabilit de comun 
acord, va contribui la avîntul 
economiei naționale șl la dez
voltarea marii .prietenii dintre 
popoarele celor două țări.

A fost semnat, de aseme
nea, protocolul cu privire la 
eșalonarea amortizării datoriei 
R. P. Chineze către Uniunea 
Sovietică din operațiile co
merciale pe anul 1960. Acest 
protocol, potrivit dorinței R.P. 
Chineze, prevede că partea 
chineză amortizează înainte 
de termen o parte a datoriei 
oare urma să fie plătită în 
1965 în contul soldului care 
s-a format în favoarea R. P. 
Chineze în operațiile comer
ciale pe anul 1962.

în timpul șederii sale la 
Moscova, delegația guverna
mentală economică a R. P. 
Chineze a vizitat monumente
le isjtorice și culturale ale ca
pitalei sovietice, întreprinderi 
industriale și a asistat la spec
tacole de teatru.

Situație încordată în
AMMAN 22 (Agerpres). — 

Agențiile occidentale de presă 
transmit noi amănunte în le
gătură cu evenimentele din 
Iordania. Ca urmare a dizol
vării parlamentului care a re
fuzat să acorde votul de încre
dere șefului guvernului, re
gele Iordaniei, Hussein, a nu
mit un guvern de tranziție în 
frunte cu unchiul său, Al Șe
rif Hussein Ibn Nasser, în 
vîrstă de 70 de ani.

Această nouă criză ministe
rială, subliniază agenția Fran
ce Presse, survine într-un mo
ment deosebit de critic pentru 
Iordania. în vestul țării și în
deosebi la Ierusalim au loc 
mari manifestații în favoarea 
unității arabe. Aceeași agenție, 
reluînd o informație a postu
lui de radio Cairo, arată că 
„manifestațiile îndreptate îm
potriva regelui Hussein s-au 
desfășurat și în cursul zilei de

Răsculații știu că țara lor este 
una dintre cele mai bune din lu
me pentru ducerea unui război 
de partizani. în perioada ploilor, 
transportul de trupe, muniții și 
alimente devine imposibil. Dacă 
sosește o știre că răsculații au 
atacat o plantație situată doar la 
3—4 mile de capitală, în perioa
da ploilor, soldații 
transportați acolo : 
avionul.

Am rămas zece 
răsculaților, după < 
lescent de 16 ani i 
frontiera cu Congo. Mergeam, de 
obicei noaptea pe „cărări“ după 
cum spunea el, dar mie, aceste 
„cărări" mi s-au părut un zid 
des de junglă. La fiecare pas 
eram nevoiți să ne croim drumul 
cu cuțite lungi.

După patru zile de mers am 
ajuns la Satsea — cătunul natal 
al tînărului meu ghid. în sat nu 
am aflat nici un om. Doar după 
două ore de căutare i-am găsit 
pe puținii locuitori care au ră
mas în viață : 15 bătrîne, 7 fete 
(cea mai mare avea 16 ani), 9 
copii mici și sugari și 2 bătrîni. 
Unul dintre acești bătrîni era 
fără picioare. El și-a pierdut pi
cioarele, cînd portughezii au des
chis foc asupra satului.

Bunica ghidului meu i-a poves
tit că sora lui mai mică și mama 
sau au fost omorîte, iar tatăl, un 
om cu vederi progresiste a plecat 
imediat după bombardarea satu
lui, pentru a intra în rîndurile 
răsculaților.

Noaptea am petrecut-o dor
mind pe pămînt. în acea noapte 
una din tinerele fete, rănită, a 
murit; noi nu am avut medica
mente care ar fi putut s-o salveze.

Tînărul meu ghid tăcea. El nu 
plîngea. Stăteam, ținîndu-l de

nici
nu pot fi 

măcar cu

zile 
care 
m-a

în tabăra 
un ado- 
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regiunileduminică în toate 
Iordaniei”.

Potrivit postului 
egiptean, care transmite știri 
parvenite de la Damasc, „noul 
prim-ministru iordanian a or
donat intensificarea represiu
nilor împotriva manifestanți- 
lor. In diferite regiuni ale ță
rii au fost operate numeroase 
arestări”. Postul de radio 
Cairo adaugă că „în orașele 
Iordaniei au fost împrăștiate 
numeroase manifeste, precum 
și scrisori de amenințare la 
adresa regelui Hussein și a 
conducătorilor Iordaniei” și că 
;,în principalele regiuni ale 
țării autoritățile iordariiene 
au instituit restricții de circu
lație”.

Agenția France Presse pre
cizează că paza la toate clă
dirile publice a fost întărită 
cu unități de poliție și arma
tă. Se anunță că trupe și auto

de radio

Iordania
camioane blindate patrulează 
pe străzile capitalei Iordaniei, 
împrăștiindu-i pe participan- 
ții la demonstrații care cer 
aderarea Iordaniei la Federa
ția Arabă-tripartită. Duminică 
dimineața trupele Legiunii 
Arabe au deschis focul împo
triva demonstranților. în urma 
ciocnirilor dintre demonstranți 
și trupe, peste 130 de persoa
ne 
La 
au 
de 
nice ale Iordaniei cu celelalte 
țări au fost în bună parte în
trerupte.

Ziarele din Damasc, arată 
agenția Reuter, afirmă că „re
gele Hussein este pe cale de 
a abdica”. Aceeași agenție, re
luînd o știre din ziarul 
„Al-Ahram”, arată că „situa
ția din Iordania tinde să se 
transforme într-o revoltă ar

mată generală”.

au fost ucise sau rănite.
Ierusiaflim demonstrațiile 

avut un caracter deosebit 
violent. Legăturile telefo-

Patrioți angolezi se instruiesc în vederea participării la lupta 
armată împotriva colonialiștilor

umeri și încercam să-i explic cît 
de profund mă emoționează ceea 
ce s-a întîniplat în satul său. Cu 
un glas calm el m-a întrebat :

— Oare acesta este război ? 
Oare a proceda în acest fel în
seamnă a lupta ?

Ne-am sculat a doua zi la ora 
5 dimineața și am plecat din nou 
la drum. Pe drum mi-a devenit 
clar că angolezii nu știu ce în
seamnă a obosi în marș. Ei pot 
parcurge într-o zi 50—70 kilome
tri, să mănînce seara banane 
coapte, iar a doua zi dimineața 
să continue marșul în același

ritm și să parcurgă în cursul zilei 
o distanță egală.

Pe drum ne-am întîlnit cu un 
grup de răsculați. în tabăra lor 
am văzut numeroase aruncătoare 
de mine și mai multe lăzi grele.

Am început să pun întrebări, 
dar unul din răsculați a observat 
cum stau și privesc mereu lăzile. 
Izbucnind în rîs el a spus :

•—- Farfurii !
Am zîmbit, înțelegînd că indi

ferent de faptul ce „farfurii“ 
se aflau în lăzi, pentru portu
ghezul care va ieși în calea aces
tor oameni, „cina.“ va fi ultima.


