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Semănatul porumbului —
în timpul optim!

Prezidiul adunării solemne din Capitală
Foto : AGERPRES

fill

Au terminat
însâmînțările:A

Imediat după terminarea în- 
sămînțării porumbului boa
be, colectiviștii din Dărăști- 
Vlașca, regiunea București, 
au trecut cu toate forțele la 
insămînțarea porumbului si
loz pe care-1 intercalează cu 
soia în vederea asigurării 
unei puternice baze furajere 
pentru animalele gospo

dăriei
Foto: AGERPRES-

MAȘINILE
MAI BINE

a sfîrșitul săptămînii 
trecute, ■ la G.A.C. 
din Solești se trecu
se cu toate forțele 
la însămînțatul po
rumbului. Patru 
tractoare —> cite

unul la fiecare brigadă de'cîmp — 
erau la însămînțat; alte 3 erau 
repartizate pentru pregătirea patu
lui germinativ două grăpau pășu
nea, iar .ulțimul '-lucra pe terenul 
cultivat cu secară de toamnă. 
Viteza de lucru plapiificâtă de 
18 hectare pentru atelaje $i 45 
hectare la tractoare, este în fiecare 
zi depășită. Calitatea lucrărilor 
este bună. Lucrîndu-se în ritmul 
acesta, însămînțările se vor termi
na aici la 26 aprilie, deci în 
timpul optim.

Și în alte gospodării colective 
din raionul Vaslui munca este 
bine organizată. La G.A.C. din co
munele Codăeștij Bălteni, Ferești, 
Cursești, Cosești, măsurile iniția
te în ședințele operative de mun
că sînt traduse a doua zi în fapte. 
Forțele fiind bine organizate, în- 
sămînțarea porumbului se desfă
șoară într-un ritm rapid. Pe în
tregul raion însă, pînă la 19 apri
lie nu se însămînțase cu porumb 
decît 18 la sută din suprafață. Se 
putea mai mult! Iată o dovadă.

Am ajuns la Muntenii de Sus 
pe la prînz. Trei tractoare s-au 
plimbat ore în șir pentru a găsi 
ce și unde să lucreze. La amiază 
tractoristul Alexandru Doiu încă 
mai căuta de lucru. Vasile Moca- 
nu venise la șeful brigăzii să cau
te două piese pentru distribuitor; 
Lazăr Ponea căuta un clapet.

Nici în restul zilelor munca nu 
e mai bine organizată. Mecani
zatorii așteaptă în fiecare dimi
neață în capătul tarlalelor oame
nii repartizați pe semănători. Se- 
mănătorile nu sînt aprovizionate

POT
FOLOSITE

-la, timp cu sămînță. Nu e de mi
rare, deci, că aici.se însămînțea
ză într-un ritm cu totul ncsatisfă- 
cător. Din cele .peste 900 de hec
tare- ce trebuiau arate pînă sîrnbă- 
tă, se lucraseră doar vreo 500. 
Semănatul porumbului pe cele 
800 hectare s-a început de 3 zile 
și realizările sînt sub posibilități. 
O situație 'similară am întîlnit și 
la G.A.C. Coslești. Șeful brigăzii 

.'a lV-a de tractoare de la S.M.T. 
.Gpra Idrici, se plimba ' cu un 
tractor de - la o tarla la. alta 

■pentru ca să ducă mecanizatori
lor niște plăcuțe pentru, blocatul 
vitezelor. De ce tocmai acum cînd 
această operație trebuia făcu- 

'tă cu multă vreme în urină! Și 
de ce cu un tractor, care are de 
lucru, și nu cu un- atelaj al gos
podăriei colective ?

Sînt rămase în urmă la semă-. 
f natul -porumbului și gospodăriile 

colective din Pungești, Tanacu, 
Bogdana.

Acum în raionul Vaslui timpul 
este tocmai bun pentru însămînțat. 
Există toate condițiile (sămînță, 
mașini etc.) pentru ca ritmul de 
lucru la semănatul porumbului să 
sporească simțitor. Pentru aceasta 
însă este necesar ca citit munca 
mecanizatorilor cît și a colectiviș
tilor să fie mult mai bine organi
zată astfel -incit aceștia $ă poată 
folosi, cît mai productiv întreagă 
zi-lumină.- Experiența bună pe 
care am .relatat-o pe scurt trebuie 
mai opeartiv popularizată și pre
luată de toate gospodăriile colec
tive din raion pentru ca în fiecare 
G.A.C. însămînțatul porumbului 

nivel

Marți după-amiază, în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală a 
avut loc adunarea solemnă or
ganizată de Comitetul orășe
nesc București, al P.M.R. cu pri
lejul celei de-a 94-a aniversări 
a nașterii lui Vladimir Ilici Le
nin.

Scena era dominată de chipul 
lui Lenin, ailat pe faldurile u- 
nui steag purpuriu, și de che
marea ,,Trăiască marxism-Ieni- 
nismul".

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici, Florian 
Dănălache, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc București 
al P.M.R., Elena Lascu, vicepre
ședinte al C.C.S., acad, llie 
Murgulescu, președintele Aca
demiei R. P. Romine, Virgil Tro- 
fin, prim-secrelctr al C.C. al 
U.T.M., membri ai C.C. al 
P.M.R., Teodor Marinescu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., 
redactor șei al ziarului „Scîn- 
teia“, I. K. Jegalin, ambasa
dorul Uniunii Sovietice în R. P.

Romînă, acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S., Ion Irimes- 
cu, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici, Ana Maria 
Radu, filatoare fruntașă la „In
dustria Bumbacului", Dumitra 
Stan, strungar, fruntaș Ia Uzi
nele „Grivița Roșie".

La adunare au participat 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor or
ganizații obștești și instituții 
centrale, activiști de partid, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră, re
prezentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderile și instiluții-

★

In numeroase orașe din țară: 
București, Cluj, Tg. Mureș, Ti
mișoara, Craiova, Iași, Ploiești 
și altele au avut loc marți 
simpozioane si expuneți con
sacrate împlinirii a 94 de ani 
de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin. Cu acest prilej au 
luat cuvîntul oameni de știin
ță, activiști de partid și de 
stat care au vorbit despre via
ța și opera întemeietorului

le bucureștene, oameni de știin
ță și cultura, generali și ofițeri 
superiori.

Erau prezenți șefii unor misi
uni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Florian Dănălache.

Despre cea de-a 94-a aniver
sare a nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin a vorbit tov. Teodor 
Marinescu.

Expunerea a fost subliniată 
cu vii și îndelungi aplauze.

în încheierea adunării a avut 
loc un concert festiv.

(Agerpres)

★ ★

primului stat socialist din 
lume.

Au fost prezentate, de ase
menea, filmele „Amintiri des
pre Lenin", „Aici a trăit Le
nin", „La începutul secolului" 
și „Miracolul rus“, precum și 
fragmente din piese care evo
că momente din viața și acti
vitatea lui V. I. Lenin.

(Agerpres)

G.A.C.
să se facă la timp și la un 
agrotehnic corespunzător.

Gospodăriile agricole de stat 
și gospodăriile colective din 
regiunea Dobrogea au terminat 
lucrările de insamînțaie a po
rumbului pentru boabe pe în
treaga suprafață de peste 

214 000 ha planificată în primăvara aceasta, într-un timp mai 
scurt decît anul trecut și în condiții agrotehnice superioare. 
Mecanizatorii și colectiviștii din raionul Negru Vodă și din 
raza orașului Constanța și lucrătorii trustului Gostat Con
stanța au terminat primii această importantă lucrare. Pe o 
suprafață de 110 000 ha cu porumb pentru boabe, colectiviștii 
au însămînțat pînă la această dată în cultură intercalată fasole 
și dovleci. în prezent se însămînțează ultimele suprafețe cu 
porumb pentru siloz.

După terminarea însămînțărilor, toate unitățile agricole au 
trecut Ia executarea lucrărilor de întreținere a culturilor.

C. SLAVIC
corespondentul „Scînteii 
retului" pentru regiunea

tine-
Iași

Regiunea

Dobi •ogea

Doua raioane

din regiunea
Galați

Raioanele Făurei și Brăila din 
regiunea Galați au terminat se
mănatul porumbului pentru 
boabe pe toată suprafața plani
ficată. Succesele lor se dato- 
resc folosirii întregii capacități 
de lucru a mașinilor. Multe 
gospodării colective, cum sînt 
cele din comunele Cotu Ciorii, 
Oprișenești, Rușețu și SurdilaLișcoteanca, Colțea, Cîineni, T__ T_r T____

Greci au terminat și însămînțatul porumbului pentru siloz.
Mașinile folosite în aceste unități lucrează acum intens în 

celelalte gospodării pentru terminarea grabnică a semănatului 
porumbului în întreaga regiune.

(Agerpres)

Expoziție 
regională 

de mostre
La Timișoara s-a deschis 

prima expoziție regională de 
mostre în vederea cunoașterii 
părerilor și sugestiilor cumpă
rătorilor și încheierea,- pe a- 
ceastă bază, de noi contracte 
între organizațiile comerciale 
și întreprinderile industriali. 
Sînt prezentate aproape 1000 
de sortimente și modele de țe*  
saturi, confecții, încălțăminte 
și alte articole precum șî pro
duse alimentare realizate de 
întreprinderi din regiune și 
din restul țării.

O dată cu deschiderea expo
ziției, reprezentanții comerțu
lui și ministerelor industriei 
ușoare, industriei alimentare 
au început consultările în ve
derea încheierii contractelor 
pentru livrarea în comerț a 
produselor prezentate.

Cuptor electric la Aiud
La întreprinderea metalur

gică din Aiud. a fost construit 
și dat în exploatare un cuptor 
electric pentru producerea oțe- , 
lului cu o capacitate de 1,5 
tone pe șarjă.

In noul cuptor se obțin oțe- j 
luri pentru confecționarea ghi
dajelor necesare laminoarelor.

(Agerpres)

In laboratorul de absorbție, 
distilare și carbonatare al 
Uzinei de produse sodice- 
Govora, laboranții determi
nă concentrația bioxidului de 

carbon în amoniac

Foto: AGERPRES

O

aLtua li tații
Un valoros schimb de experiență

100 propuneri de inovații Sortiment nou 
de prăjini de foraj

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru). — La Fa
brica de cherestea din Arad, 
s-a organizat de către Direc
ția generală a silviculturii, ex
ploatării și industrializării 
lemnului din M.E.F. un schimb 
de experiență pe tema „Pro
ductivitatea muncii în fabrici

le de cherestea". La acest 
schimb de experiență au parti
cipat conducători ai fabricilor 
de cherestea, ingineri, meca- 
nici.șefi, gateriști fruntași din 
întreprinderile forestiere din 
regiunile Banat, Cluj, Brașov, 
Maramureș, Hunedoara, Crișa
na și Oltenia.

Prin sporirea indicelui de utilizare 

a agregatelor

Indicele de utilizare a agre
gatelor a sporit în acest an în 
uzinele constructoare de ma
șini din regiunea Ploiești cu 
5—15 la sută. Pe această cale, 
constructorii de utilaj petro
lier din Ploiești, Cîmpina și 
Tîrgoviște au realizat cu ace
leași agregate o producție mai 
mare cu 17 la sută decît în 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut. Totodată, prin 
creșterea productivității mun
cii și buna gospodărire a meta
lului, ei au obținut economii 
suplimentare la prețul de cost

în valoare de peste 2 000 000 
lei.

Aceste succese sînt rodul 
generalizării inițiativei de a 
ridica indicele de folosire ex
tensivă a mașinilor și utilaje
lor cu cel puțin 10 la sută. In 
acest scop, au fost luate mă
suri de preluare a mașinilor 
în timpul lucrului, ridicarea 
calificării muncitorilor prin 
cursuri de specializare, echi
parea unor mașini cu dispozi
tive pneumatice etc.

(Agerpres)

Noi săli de clasă
Pentru generalizarea învăță- 

mîntului de 8 ani, în comunele 
și satele din regiunile Argeș, 
Brașov, Cluj, Crișana, Dobro
gea, Hunedoara,-Iași și Suceava 
se construiesc în acest an, din 
fonduri de investiții și prin con
tribuția voluntară a cetățenilor, 
peste 1 850 de săli de clasă.

Pe circa 200 șantiere, cum 
sînt, de exemplu, cele din lo
calitățile Hilița, Fîștîci, Satul- 
Nou, Cozmești, Băcești, regiu
nea Iași, și Gurahonț, Ineu, re
giunea Crișana lucrările au fost 
terminate sau se află în stadiu 
de finisare.

Un aport prețios la ridicarea 
noilor construcții îl aduc locui
torii din localitățile unde se ri
dică asemenea obiective, care 
participă la căratul diferitelor

materiale, săpatul fundațiilor, 
ridicarea zidăriei și alte lucrări, 
în comunele din raioanele Sibiu 
șl Mediaș, de exemplu, cetățe
nii organizați în echipe au exe
cutat o mare parte din lucrările 
necesare noilor construcții de 
școli.

La ridicarea școlilor de 8 ani 
din satele Prundu Bîrgăului și 
Cristeștii Ciceului, regiunea 
Cluj, colectiviștii au efectuat 
pînă acum peste 10 000 de ore 
de muncă patriotică.

Pentru înzestrarea cu mobi
lier a noilor școli, statul a alo
cat zeci de milioane de lei. 
Numai în regiunea Argeș, de 
pildă, au fost alocate fonduri 
în valoare de aproape 6 milioa
ne lei.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Zilnic, la cabinetul tehnic al 
Uzinei mecanice din Turnu- 
Severin sînt înregistrate noi 
propuneri de inovații. Marin 
Bîrlan și Petre Abagiu au pro
pus confecționarea unei matri- 
'e pentru bordurarea petale- 
ior de la virola superioară și 
inferioară a vagonului, inova- 
Uc care reduce manopera, rea- 
!izîndu-se economii pe fiecare 
vagon în valoare d’e 1155 lei.

Inginerii Mihai Ungureanu 
și Virgil Bîzd’oancă au modifi
cat construcția sudurii șinelor

de ghidare de la vagoanele 
G.V.S., aducînd în acest fel 
economii anuale în valoare de 
peste 386 000 lei. O altă ino
vație a celor doi ingineri adu
ce economii anuale de peste 
130 000 lei.

Anul acesta s-au înregistrat 
peste 100 propuneri de inova
ții din care aproape jumătate 
se aplică în procesul de pro
ducție.

ANGHEL RICHIȚEANU 
ARISTICA bAghină 
corespondenți voluntari

Uzina de țevi din Roman a 
început să producă un nou 
sortiment de prăjini de 
foraj destinate sondezelor 
pentru prospecțiuni geologi
ce. Noile prăjini sînt fabri
cate dintr-un oțel aliat. Pentru 
protejarea filetului împotriva 
coroziunilor ele sînt supuse u- 
nui tratament termic special.

Tehnologia de prelucrare și 
tratare a acestor prăjini, pre
cum și sculele, dispozitivele și 
verificatoarele au fost realiza
te în uzină. în cursul acestui 
an se prevede ca Uzina de țevi 
din Roman să mai asimileze 
alte două sortimente de pră
jini.

S-a terminat acțiunea de vaccinare 
antipoliomielitică

în întreaga țară s-a terminat 
acțiunea de imunizare antipolio
mielitică cu vaccin viu atenuat 
care s-a desfășurat în patru etape 
începînd din luna ianuarie. Au 
fost vaccinate și revaccinate peste 
7 milioane de persoane între 3 
luni și 20 de ani. Vaccinul folo
sit este produs de Institutul „Prof. 
dr. I. Cantacuzino".

Imunizarea antipoliomielitică cu

vaccin viu atenuat, care se prac
tică anual în țara noastră înce
pînd din 1961, a dus la o scădere 
importantă a morbidității prin a- 
ceastă boală. Astfel față de 42,5 
cazuri la suta de mii de locuitori 
înregistrate în anul 1957, s-a a- 
juns treptat la 0,1 la suta de mii 
în anul 1963.

(Agerpres)

Pregătiri 
pentru olimpiada 

de matematică 
și fizică

A devenit o adevărată tradiție 
pentru studenții Institutului poli
tehnic din Timișoara . să participe 
în număr, cît mai mare la olimpia
da de matematică și fizică. Ac
tuala olimpiadă, ce se va desfășura 
între 15.și 30 aprilie, prilejuiește 
intensei pregătiri ale majorității 
studenților de aici. Astfel, ei par
ticipă în număr mare la orele su
plimentare de pregătire specială 
programate de catedrele respecti
ve, unde sînt rezolvate probleme 
și exerciții dintre cele mai difi
cile și variate. O activitate rod
nică de pregătire pentru olimpia
dă desfășoară studenții Politehni
cii timișorene și în coloanele re
vistei de „Matematică și fizică". 
Printre cei mai bine pregătiți stu- 
denți pentru această olimpiadă se 
află Ion Boldea, Robert Klein, Ion 
Liuba, Gheorghe Stănescu, Toma 
Dragomir și alții.

IOAN MEDOIA 
profesor

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNISM BULGAR 

PREZIDIULUI ADUNĂRII POPULARE 
A REPUBLICII POPULARE BULGARIA

Sofia
Dragi tovarăși,-
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul 

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

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

în anii dinaintea celui de-aL doilea război mondial a partici
pat activ la lupta revoluționară a oamenilor muncii din țara 
noastră, a cunoscut închisorile regimului - burghezo-moșieresc 
din Romînia. în amintirea noastră va rămîne neștearsă figura 
luminoasă a tovarășului Dimităr Ganev, militant neobosit pen
tru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie frățească din
tre popoarele romîn și bulgar, pentru victoria cauzei păcii și 
socialismului.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne
București, 21 aprilie 1964
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94 de ani de la nașterea lui V. L Lenin
Adunarea solemnă din Capitală

Cuvîntarea tovarășului Teodor Marinescu
Sărbătorim astăzi împlini

rea a 94 de ani de Ia naște
rea marelui învățător și con
ducător al oamenilor muncii 
de pe întreg globul pămîntesc 
— Vladimir Ilici Lenin. Este 
o aniversare scumpă celor ce 
muncesc de pretutindeni, în
tregii omeniri progresiste.

Titan al gîndirii și practicii 
revoluționare, Lenin și-a dă
ruit întreaga sa viață, energie 
și putere de creație cauzei eli
berării clasei muncitoare și a 
tuturor celor ce muncesc de 
sub jugul exploatării, cauzei 
socialismului. Fidel continua
tor al operei lui Marx, Lenin 
a dezvoltat marxismul în 
noile condiții istorice.

Crearea primului partid de 
tip nou al clasei muncitoare, 
partidul bolșevic, victoria 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, făurirea primului 
stat socialist din lume — toa
te aceste evenimente epocale 
pentru destinele clasei mun
citoare internaționale și ale 
întregii omeniri sînt indisolu
bil legate de activitatea lui 
Lenin ca neîntrecut conducă
tor al proletariatului.

De o inepuizabilă bogăție, 
învățătura marxist-leninistă 
s-a dovedit a fi expresia știin
țifică a necesităților obiective 
ale dezvoltării societății, sin
gura teorie în măsură să dea 
răspuns problemelor arzătoare 
pe care evoluția istorică le 
pune în fața popoarelor. An 
de an sporesc rîndurile su
telor de milioane de luptători 
pentru triumful cauzei lui 
Lenin.

înșiși ideologii burghezi re
cunosc imensa influență a le
ninismului în lume, neputința 
de a găsi idei care să-i poată 
fi opuse. Oriunde există oa
meni care năzuiesc spre un 
viitor mai bun, acolo prind 
rădăcini ideile leninismului.

Prefacerile profunde petre
cute în lume, a spus vorbito
rul, arată că omenirea înain
tează în direcțiile pe care Ie-a 
prevăzut Lenin.

Leninismul își găsește o 
strălucită întruchipare în sis
temul mondial socialist, co
munitate a unor popoare libe
re și suverane, unite prin in
terese și scopuri comune. E- 
voluția mondială evidențiază 
ca o caracteristică fundamen
tală a zilelor noastre creșterea 
continuă a forței sistemu
lui mondial socialist, trans
formarea lui în factorul deter
minant al dezvoltării societă
ții. Se adeveresc cuvintele lui 
Lenin, care arăta că țările so
cialismului victorios exercită 
o înrîurire hotărîtoare asupra 
evoluției internaționale prin 
realizările lor economice, prin 
modul în care socialismul re- 
zolvă în practică sarcinile 
dezvoltării economice și cultu
rale, ale creării unui nivel de 
trai mai înalt pentru cei ce 
muncesc.

Inaintînd pe calea leninistă, 
țara Marelui Octombrie s-a 
transformat în numai cîteva 
decenii dintr-o țară înapoiată 
economic într-una din cele mai 
mari puteri economice ale lu
mii, cu o industrie de prim 
rang, a cărei producție întrece 
de aproape 50 de ori nivelul 
dinainte de revoluție. în pre
zent, poporul sovietic, sub con
ducerea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, dă viață 
grandiosului program al cons
truirii desfășurate a comunis
mului. Rezultatele remarcabile 
ale oamenilor sovietici în dez_ 
voltarea forțelor de producție, 
a științei și culturii, în cuceri
rea Cosmosului, în ridicarea 
nivelului de trai, trezesc senti
mente de stimă și admirație în 
rîndurile oamenilor muncii de 
pretutindeni.

Tablou inlățișindu-1 pe Lenin in timpul convorbirii cu o delegație de țărani.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la importantele succese 
în construcția economică și 
culturală obținute de celelalte 
țări socialiste. Ele se reflectă 
în faptul că ponderea țărilor 
socialiste în producția indus
trială mondială s-a dublat 
aproape în perioada dintre 
1950 și 1962.

Lenin, relevînd importanța 
statului socialist, ca exempIU 
însuflețitor pentru oamenii 
muncii din lumea întreagă și 
sprijin în lupta lor revoluțio
nară, sublinia îndatorirea in
ternationalists a clasei munci, 
toare, care a cucerit puterea 
politică, de a face totul pentru 
construirea cu succes a socia
lismului în propria țară. Expe
riența țărilor socialiste arata 
că pentru realizarea unui înalt 
nivel al dezvoltării economice 
în fiecare țară este necesară 
mobilizarea tuturor forțelor și 
resurselor interne, valorifica
rea maximă a propriilor posi
bilități, folosindu-se, totodată, 
pe deplin avantajele colaboră
rii și întrajutorării din cadrul 
sistemului mondial socialist. 
Respectarea strictă a principii
lor fundamentale ale colaboră
rii dintre țările socialiste — 
suveranitatea și egalitatea în 
drepturi, avantajul reciproc, 
întrajutorarea tovărășească — 
constituie chezășia dezvoltării 
sistemului mondial socialist, a 
îndeplinirii sarcinilor națio
nale și internaționale ce revin 
partidelor marxist-leniniste din 
țările socialiste, sporind, tot
odată, forța de atracție și pres
tigiul socialismului în lume.

Prin înflorirea economică și 
prin exemplul unei organizări 
superioare a societății, care 
creează toate condițiile pentru 
creșterea bunăstării și ferici
rea omului, prin relațiile de tip 
nou promovate pe arena inter
națională, țările socialiste de
monstrează în fața întregii o- 
meniri superioritatea noii o- 
rinduiri.

Leninismul a rodit bogat pe 
pămîntul țării noastre, că
lăuzind poporul muncitor la 
măreața sa cucerire — victoria 
deplină a socialismului la ora
șe și sate. In al douăzecilea an 
al noii sale istorii, Romînia so 
cialistă prezintă tabloul însu
flețitor al unei țări în conti
nuu progres, cu o economie 
complexă și o cultură înflori
toare, puse în slujba creșterii 
bunăstării celor ce muncesc. 
Prin munca harnică, entuzia
stă a poporului se înfăptuiește 
cu succes luminosul program 
al desăvîrșirii construcției so
cialiste stabilit de Congresul 
al III-lea al partidului.

Victoriile istorice ale po
porului nostru reflectă juste
țea politicii Partidului Munci
toresc Romîn. politică profund 
științifică, realistă. Așa cum a 
arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, „In opera de 
făurire a noii orînduiri, parti
dul nostru se călăuzește nea
bătut după teoria marxist-le
ninistă, după învățăturile lui 
Lenin, privind trecerea de la 
capitalism la socialism și con
struirea orînduirii socialiste, 
aplicînd aceste adevăruri la 
condițiile specifice ale țării 
noastre".

Tezele leniniste despre ne
cesitatea de a concentra efor
turile, după cucerirea puterii, 
spre făurirea și dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a so
cialismului, de a înfăptui cu 
neabătută consecvență indus
trializarea socialistă, dezvol- 
tînd cu precădere industria 
grea, au slujit drept îndreptar 
permanent partidului nostru. 
Eficiența politicii economice a 
partidului este ilustrată de 
dezvoltarea echilibrată, armo
nioasă și în ritm susținut a 
întregii economii naționale, 
înzestrarea tuturor ramurilor 
cu tehnica modernă, valorifi
carea tot mai complexă a re
surselor naturale ale țării.

Vorbitorul a amintit rezul

tatele obținute în sporirea 
producției industriale, în dez
voltarea intensivă și multila
terală a agriculturii, în creș
terea venitului național și a 
nivelului de trai. în continua
re, el s-a referit la vasta ac
tivitate ideologică și educati
vă desfășurată de partid, la 
atenția deosebită acordată 
dezvoltării conștiinței socia
liste a maselor.

Nutrind o încredere nemăr
ginită în partid, în justețea 
drumului pe care le călăuzește, 
clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, întregul nos
tru popor sînt strîns unite în 
jurul Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Comitetului său 
Central, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Vorbitorul a spus în conti
nuare că în contrast cu dez
voltarea ascendentă a siste
mului mondial socialist, lumea 
capitalistă se află într-un 
profund’ proces de declin. 
Chiar în țări occidentale car#» 
trec printr-o conjunctură fa
vorabilă se vădește instabili
tatea economiei capitaliste. 
Așa cum o arată recentele se
siuni ale unor organisme alr> 
Pieței comune, consacrate sta
bilirii unei politici agricole 
unitare, „integrarea" se dove
dește incapabilă să armonizeze 
interesele diverselor oligarhii 
financiare. Amploarea crer- 
cîndă a luptei clasei munci
toare, maselor țărănești și al
tor categorii sociale împotriva 
monopolurilor, pentru reven
dicări- economice și libertăți 
democratice, spulberă mitul 
„armoniei de clasă<{ întreținut 
de apologeții capitalismului.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că previziunea leninis
tă cu privire la prăbușirea 
sistemului colonial își găsește 
o strălucită confirmare istori
că în zilele noastre, cînd exis
tența sistemului mondial so
cialist, sprijinul multilateral 
acordat de acesta mișcării de 
eliberare, solidaritatea activă 
a proletariatului din metropole 
au creat condiții deosebit de 
favorabile renașterii naționale 
a popoarelor subjugate de im
perialism, luptei pentru lichi
darea definitivă a colonialis
mului sub toate formele.

Leninismul a ridicat în fața 
lumii întregi steagul păcii. 
Niciodată înflăcărată chemare 
leninistă la apărarea păcii n-a 
avut o asemenea înrîurire a- 
supra oamenilor ca în zilele 
noastre, cînd salvgardarea 
păcii a devenit cea mai arză
toare problemă. Creșterea con
tinuă a forțelor socialismului 
și păcii, continua accentuare 
a superiorității lor fac ca ma
rele deziderat al omenirii — 
preîntîmpinarea unui nou răz
boi mondial, excluderea lui din 
viața societății — să-și poată 
găsi împlinirea. Conștiința a- 
cestui fapt își vădește întreaga 
putere mobilizatoare, dinami- 
zînd masele populare de pretu
tindeni în lupta pentru menți
nerea păcii. Deși în perioada 
postbelică au fost nu puține 
momente de maximă încordare, 
a putut fi evitată o confla
grație mondială, posibilitățile 
de acțiune ale cercurilor im
perialiste s-au îngustat, for
țele păcii au cucerit noi poziții.

întreaga desfășurare a eve
nimentelor internaționale de
monstrează justețea și caracte
rul profund rațional al princi
piului leninist al coexistenței 
pașnice între state cu orînduiri 
sociale diferite. Constituind 
temelia de neclintit a politicii 
externe a statelor socialiste, 
acest principiu dobîndește o 
recunoaștere tot mai largă pe 
arena mondială.

Tot mai profundă devine 
convingerea popoarelor că 
mijlocul radical de înlăturare 
a posibilităților de ducere a 
războiului îl constituie înfăp
tuirea dezarmării generale și 
totale. Numeroasele manifes

tări de masă care au loc în ul
tima vreme în diferite țări și 
care cuprind o considerabilă 
varietate de forme, exprimă 
sprijinul viguros al popoarelor 
pentru realizarea acestui 0- 
biectiv major, cerința lor ca 
pasul realizat prin încheierea 
Tratatului de interzicere a ex
periențelor nucleare în trei 
medii să fie urmat de nai e- 
forturi pentru reglementarea 
prin tratative a altor proble
me litigioase care să netezea
scă drumul spre dezarmare și 
destindere.

Considerînd că este de da
toria fiecărui stat, mare sau 
mic, de a-și aduce contribuția 
proprie la micșorarea încordă
rii și normalizarea relațiilor 
între state, R. P. Romînă des
fășoară o activitate intensă în 
interesul păcii și colaborării 
internaționale. Politica exter
nă a țării noastre, bazată pe 
unitatea strînsă cu celelalte 
țări socialiste, pe solidaritatea 
și colaborarea cu toate forțele 
progresului și păcii, este în
dreptată perseverent spre pro
movarea principiilor coexis
tenței pașnice ; ea își găsește 
oglindirea în propunerile și 
inițiativele sale diplomatice, în 
consecvența cu care militează 
pentru continua dezvoltare a 
relațiilor economice, științifice, 
culturale cu toate statele.

Credincioasă cauzei lui Le
nin, mișcarea comunistă a de
venit cea mai influentă forță 
politică a contemporaneității, 
detașamentele armatei inter
naționale de zeci de milioane 
a comuniștilor acționează de 
la un capăt la altul al lumii.

Manifestînd o grijă deose
bită pentru întărirea tinerelor 
partide comuniste, pentru că- 
lirea lor ideologică, Lenin le-a 
chemat să apere ca lumina 0- 
chilor unitatea lor de gîndire 
și acțiune pe baza principiali
tății revoluționare, ca o con
diție hotărîtoare a victoriei 
cauzei socialismului.

Pe comuniștii din întreaga 
lume îi unesc aceeași ideolo
gie, lupta comună pentru atin
gerea acelorași țeluri — victo
ri-a socialismului și comunis
mului. Pe deplin egale în 
drepturi, purtînd toată răs
punderea pentru destinele so
cialismului în fața oamenilor 
muncii din propria țară și a 
mișcării comuniste, partidele 
frățești au o linie generală u- 
nică, concretizată în Declara
țiile elaborate în comun la 
Consfătuirile din 1957 și 1960, 
rod al experienței și înțelep
ciunii lor colective. In împre
jurările de azi, deosebit de fa
vorabile cauzei păcii și socia
lismului, este mai actuală ca 
oricînd concluzia Declarației 
din 1960 referitoare la supre
ma datorie internaționalistă a 
fiecărui partid marxist-leni- 
nist de a apăra cu hotărîre u- 
nitatea mișcării comuniste, de 
a nu admite nici o acțiune 
care ar putea submina această 
unitate.

Partidul Muncitoresc Romîn, 
călăuzindu-se de interesele 
vitale ale cauzei socialismului 
și păcii, își va aduce și în vii
tor întreaga contribuție la a- 
părarea unității și coeziunii 
mișcării comuniste mondiale, 
pe baza principiilor marxism- 
leninismului și ale internațio
nalismului proletar.

Istoria este martora înaintă
rii de nestăvilit a ideilor leni
nismului de-a lungul și de-a 
latul continentelor. Epoca 
noastră este epoca triumfului 
învățăturii lui Marx, Engels, 
Lenin.

n întrevederi
le pe care le 

(acorda, Vladi- 
'mir Ilici ma- 
inifesta extrem 
‘de’multă aten
ție față de fie

care muncitor în parte, 
față de‘fiecare țăran sau 
membru de rînd al parti
dului cărei venea la el, cu 
nevoile, planurile și grijile 
sale. Vladimir Ilici îi ascul
ta cu o deosebită răbdare, 
lua măsuri pentru satisfa
cerea plângerilor lor și le 
explica greșelile lor. Rela
țiile lui Vladimir Ilici cu 
oamenii se caracterizau 
printr-o mare simplitate. 
El știa să se apropie de 
fiecare om dintr-o dată și 
să pătrundă direct în mie
zul oricărei probleme. Dar 
vai de acela care venea la 
Vladimir Ilici cu fapte ne
verificate sau superficial 
verificate și cu fraze gene
rale. După două-trei între
bări, privindu-1 ironic cu 
ochii săi ageri, extraordi
nari de atenți, Vladimir 
Ilici îi arăta dintr-o dată 
punctul slab.

...Logica lui Lenin, pu
terea sa de convingere îi 
cucereau pe oameni. După 
ce stătea de vorbă cu Vla
dimir Ilici, fiecare țăran și 
soldat începea să înțeleagă 
că, cauzii lui Lenin este cau

za sa și că ea se află în mîini 
puternice și sigure. Țin 
foarte bine minte o atitu

Amintiri despre Lenin

n munca sa de fiecare zi, Lenin combătea cu 
asprime și perseverență orice caz de tărăgăneală, 
de atitudine formală, lipsită de suflet față de 
muncă. El cerea cit mai multă operativitate în 
muncă.

în general, pentru felul de muncă al lui Vla
dimir Ilici era caracteristic faptul că el nu con

sidera nici o chestiune prea măruntă și neînsemnată dacă 
ea putea duce la rezultate practice folositoare.

Vladimir Ilici nu se mulțumea să ceară de la toată lumea 
precizie, spirit de organizare și disciplină în muncă, ci dă
dea personal cel mai bun exemplu de organizare a muncii, 
de pricepere în repartizarea sarcinilor, în alcătuirea unui 
plan pentru ziua de muncă. De aceea, cu tot uriașul volum 
de activitate, cu tot numărul mare de probleme variate pe 
care le avea de rezolvat, audiențe și convorbiri telefonice, 
Vladimir Ilici nu era niciodată nervos sau irascibil, grăbit 
sau agitat. El lucra liniștit și reușea întotdeauna să facă tot 
ce-și propunea. Vladimir Ilici își dădea seama, ca nimeni 
altul, de valoarea timpului și știa să-l economisească. El nu 
pierdea nici un minut. Dimineața intra în biroul său în fie-

mas orn/M
care zi la aceeași oră, răsfoia o mulțime de ziare și hîrtii, 
dădea dispoziții secretarei, primea tovarăși, prezida ședințe 
și totdeauna la ora 4 fix se ducea acasă să ia masa. După 
prînz se odihnea puțin și se înapoia pe la ora 6 cu numeroase 
însemnări pe filele notesului — dispoziții pentru secretară; 
era totdeauna plin de energie, inițiativă creatoare și lucra 
pînă noaptea tîrziu.

Vladimir Ilici nu avea grijă numai de timpul său, ci și de 
al altora. El nu întîrzia niciodată și nicăieri. La ședințele 
Consiliului Comisarilor Poporului, ale Consiliului Muncii și al 
Apărării venea exact la ora fixată sau cu cîteva minute 
înainte.

Vladimir Ilici nu lăsa niciodată să aștepte pe vizitatorii 
care veneau la el la ora pe care le-o fixase. In rarele cazuri 
cînd era reținut de vreun alt tovarăș venit mai înainte în 
interes de serviciu, exact la ora stabilită pentru vizitatorul 
următor o chema pe secretară și o ruga să ceară tovarășului 
care-l aștepta scuze pentru o mică întîrziere.

Fiecare convorbire cu Vladimir Ilici constituia un eveni
ment care se întipărea pentru totdeauna în mintea celui ce 
avusese fericitul prilej de a fi primit de el. Aceasta se da
tora faptului că una din minunatele însușiri ale lui Vladimir 
Ilici era priceperea de a-l ridica pe om în propria lui con
știință. Vladimir Ilici avea, dezvoltat la maximum, senti
mentul propriei demnități, și de aceea știa să-l prețuiască 
și să-l respecte la fiecare om. Vladimir Ilici înțelegea starea 
sufletească a fiecărui tovarăș.

Uneori veneau la el tovarăși care își pierduseră încrederea 
în propriile lor forțe, oameni cu moralul scăzut care capi
tulau în fața greutăților prea mari ale muncii, oameni iritați, 
obosiți; cîteodată veneau vizitatori învrăjbiți de certuri 
neprincipiale. De îndată ce intrau în biroul lui Lenin, certu
rile neprincipiale dispăreau, parcă datorită numai prezenței 
lui Vladimir Ilici. Și cei care veneau la Lenin deprimați, fără 
încredere în ei, plecau înaripați. Vladimir Ilici știa să des
copere și să scoată în relief ceea ce era mai bun în fiecare 
dintre ei, știa să creeze o asemenea stare de spirit, îneît omul 
vedea apărîndu-i în față perspective noi și simțea un aflux 
de forțe proaspete.

Priceperea de a aprecia profund oamenii, de a avea grijă 
de sentimentul de demnitate personală, precum și de a res
pecta personalitatea fiecărui om constituia o trăsătură dis
tinctivă a lui Vladimir Ilici. Iată de ce în prezența lui ori
cine se simțea la largul său, iar munca dădea rezultate bune.

(Din amintirile lui A. I. FOTIEVA)

Simplitate
dine caracteristică a lui 
Vladimir Bici. El se așeza 
în fața țăranilor atît de 
aproape, în-cît genunchii lor 
se atingeau, zâmbea cu 
blîndețe, se apleca puțin 
înainte de parcă voia să 
audă mai bine și punea în
trebări, se interesa, dădea 
indicații:

— Lua ți imediat pămân
turile moșierești, păstrați 
cea mai strictă evidență. 
Păstrați o ordine riguroasă, 
păziți fostul avut moșie
resc, care a devenit acum 
un bun al întregului popor. 
Poporul însuși să-l pă
zească.

Plecînd de la Vladimir 
Ilici, țăranul spunea în_ 
cîntat:

— Asta zic și eu putere ! 
E puterea noastră, cu ade
vărat țărănească !

...Vladimir Ilici dădea 
dovadă de atenție extraor
dinară față de interlocuto
rul său și știa să asculte 
într-un fel deosebit. Stînd 
de vorbă cu Vladimir Ilici, 
fiecare simțea în el un to
varăș mai în vîrstâ și mai 
înțelept. Vladimir Ilici era 
foarte cordial față de oa
meni. Era atent și cu cel 
mai mărunt activist și res
pecta întotdeauna pe inter
locutorul său. Cînd stăteai 
de vorbă cu Vladimir Ilici, 
simțeai în el nu un șef, ci 
pur și simplu un tovarăș 
mal în vîrstă, mai înțelept

111m cu o voință excepțională, Lenin era înzestrat în cel 
mai îna^ 8ra^ cu caIităplc specifice intelectualității 
revoluționare cele mai alese ; o sobrietate care mer- 

•£-■'' 8ca a<iesea pînă la ascetism, pînă la un regim chinui-
tor, la cuiele lui Rahmetov, la renunțarea la artă, la 

TiTrfITn11 logica unuia dintre eroii lui L. Andreev : „Oamenii 
o duc greu, deci și eu trebuie să trăiesc așa*.

în 1919, an greu, an de foamete, Lemn se jena să mănînca ali
mentele pe care i le trimiteau tovarășii, ostași și țărani din pro
vincie. Cînd la locuința lui modestă erau aduse pachete, el te în
crunta stingherit și se grăbea să împartă făina, zahărul, uleiul to
varășilor bolnavi sau slăbiți din cauza subalimentației. Invitîndu-mă 
o dată la masă, îmi spuse :

— Te voi ospăta cu pește afumat, mi-a fost trimi» de la Astra
han.

Și, încrețindu-și fruntea lui socratică, privind pieziș cu ochii săi 
atotvăzători, adăugă :

— îmi tot trimit, parcă aș fi un boier ! Cum să-i dezveți de 
asta ? Dacă aș refuza să primesc, i-a$ jigni. Iar în jurul meu toată 
lumea flămînzeștc.

Lenin avea gusturi cumpătate, nu obișnuia să bea vin, nu fuma 

DĂRUIRE DE SINE
Si, ocupat de dimineață pînă noaptea cu o muncă grea, complicată, 
el nu-și purta dtuși de puțin de grijă ; în schimb urmărea cu multă 
atenție viața tovarășilor săi. Parcă-1 văd cum sta Ia masa de lucru 
în biroul său, scriind repede ți spunind fără să se întrerupă din 
scris :

— Bună ziua, sănătos ? Termin îndată. îi scriu unui tovarăș din 
provincie, tînjește acolo, a obosit pesemne. Trebuie îmbărbătat. Nu-i 
puțin lucru moralul omului !

fntr-o zi, la Motova, cînd mă dusesem la el, m-a întrebat:
— Ai luat masa ?
— Da.
— Adevărat ?
— Am martori: am luat masa la cantina Kremlinului.
— Am auzit că se gătește mizerabil acolo.
— Prea rău nu e, dar ar putea fi mai bine.
începu îndată să mă descoasă amănunțit ; de ce c rău ? cum s-ar 

putea îmbunătăți masa ?
Și începu să bombăne supărat :
— Cum așa, nu sînt în stare să găsească un bucătar priceput ? 

Oamenii muncesc literalmente pînă la extenuare ; trebuie să li se 
dea o hrană gustoasă, să mănînce mai mult. Știu ca alimente sînt 
puține și de proastă calitate ; de aceea este nevoie de un bucătar 
priceput. Și-mi cită cuvintele unui igienist în legătură cu rolul so
surilor gustoase în procesul nutriției și al digestiei. L-am întrebat:

— Cum de aveți vreme să vă ocupați și de asemenea chestiuni ?
— De alimentație rațională ? — mă întrebă el la rîndul său, 

dîndu-mi a înțelege, prin topul cu care rostise aceste cuvinte, că 
întrebarea mea era deplasată.

Un vechi cunoscut al meu, P. A. Skorohodov, de fel din Sormovo, 
un om cam slab de înger, se plîngea de munca grea de la Ceka. 
I-am spus :

— Și eu am impresia că nu e o treabă pentru dumneata, nu prea 
se potrivește cu firea dumitale.

El recunoscu cu amărăciune :
— Nu mi se potrivește deloc.
Dar după ce se gîndi puțin zise :
— Totuși, cînd mă gîndesc că și Ilici trebuie adesea să-și calce 

pe inimă, mi-e rușine de slăbiciunea mea.
Lenin era prea puțin preocupat de propria sa persoană pentru a 

vorbi cu alții despre sine, și știa ca nimeni altul să treacă sub tă
cere furtunile adînci care-i bîntuiau sufletul. Dar într-o zi, la Gorki, 
mîngîind niște copii, mi-a spus :

— Iată, ei vor trăi mai bine ca noi ; ei nu vor trece prin multe 
din încercările prin care a trebuit să trecem noi. Viața lor nu va fi 
atît de aspră.

Și, privind în depărtare spre dealurile pe care se zărea un sat, 
adăugă dus pe gînduri :

— Și totuși, nu-i invidiez. Generația noastră a izbutit să înfăp
tuiască o operă uimitoare prin însemnătatea ei istorică. Impusă de 
împrejurări, asprimea vieții noastre va fi înțeleasă și justificată. To
tul va fi înțeles, totul !

(Din amintirile lui M. GORKI)

și mai mare. Vladimir Ilici 
răspundea, explica, acorda 
atenție tuturor observați
ilor interlocutorului său.

El mai avea o trăsătură 
deosebită. Prețuia foarte 
mult pe oamenii energici și 
valoroși. Acest lucru te în
suflețea extraordinar, îți 
trezea un sentiment de 
răspundere, te silea să 
muncești mult pentru a în
dreptăți atitudinea lui Vla
dimir Ilici. După o convor
bire cu Lenin, omul se în
suflețea, înțelegea lucrurile 
mai limpede, se apuca de 
muncă cu o energie înze
cită.

Vladimir Ilici discuta cu 
interlocutorul său deseori 
despre chestiunile cele mai 
simple, se interesa de ori
ce, te copleșea cu mii de 
întrebări, dădea importanță 
unor fapte în aparență mă
runte. El știa să îndrumeze 
convorbirea pe nesimțite 
astfel îneît să-l facă pe 
interlocutor să spună toc
mai ceea ce era necesar, 
știa să aleagă ceea ce era 
valoros de neghină, să se- 
ziseze ceea ce prezenta im
portanță, să facă o analiză 
și să tragă concluzii clare, 
în aceste convorbiri Vladi
mir Ilici verifica deseori 
ideile ce i se iveau în min
te și căuta confirmarea lor 
în fapte.

(Din amintirile 
Iui N. P. GORBUNOV)

Lenin la una din plimbările cu nepotul său Vi tea



Cum organizăm

întrajutorarea

în muncă

încetarea din viață a lui Dimităr Ganev, 
președintele Prezidiului Adunării Populare 

a II. P. Bulgaria
ecția sculerie I 
asigură sectoare
lor de producție de 
la Uzina de trac
toare din Brașov 
sculele, dispoziti
vele și verifica

toarele necesare obținerii u- 
nor produse de calitate supe
rioară. Aici lucrează numeroși 
tineri: strungari, rectificatori, 
frezori, ajustori.

După cum este cunoscut, 
participarea la întrecerea so
cialistă se face pe baza anga
jamentelor lunare pe care și 
le ia fiecare muncitor. Și în 
secția noastră tinerii. își iau 
asemenea angajamente în șe
dințele de grupă sindicală. 
Faptul că la astfel de ședințe 
participă și cîte un membru 
al comitetului, ne ajută să cu
noaștem care este angajamen
tul fiecărui tînăr și, în funcție 
de aceasta, stabilim apoi mă
surile menite să-i ajute să-și 
îndeplinească angajamentele.

Mi se pare util să relatez 
cîteva din acțiunile pe care 
le-am inițiat în acest sens, 
insistînd îndeosebi asupra 
modului cum organizăm și ur
mărim diferite forme de în
trajutorare în muncă. Ne-am 
propus să ne interesăm în pri
mul rînd de activitatea zilni
că în producție a fiecărui tî
năr. Am procedat așa deoarece 
era nevoie înainte de toate să 
cunoaștem cine trebuie ajutat, 
în ce fel putem face acest lu
cru și, în sfîrșit, cine poate să 
ajute pe altul. Secretarii or
ganizațiilor de secție U.T.M. 
(Dumitru Furnică de la or
ganizația nr. 12, Gheorghe 
Drăgan de la organizația nr. 
15 etc) urmăresc astfel în 
permanență graficul de pro
ducție al fiecărui tînăr, se in
teresează de cauzele rămînerii 
în urmă a unora dintre ei.

In secție avem aproape 250 
de utemiști, fără a mai vorbi 
si de alți tineri neutemiști. Co
mitetul de partid din secție 
ne-a sfătuit să lărgim resortul 
cu producția și calificarea. 
Am atras astfel în această ac
țiune inginerii, maiștrii care 
lucrează nemijlocit cu tinerii 
și care le cunosc în amănunți
me activitatea, am invitat 
muncitori fruntași cu multă 
experiență. Cu toții ne-am 
sfătuit, la fiecare caz în parte, 
cu toții am hotărît ceea ce a- 
veam de făcut.

In secția noastră sînt mulți 
muncitori, exemplu pentru cei
lalți, la sprijinul cărora am 
apelat ori de cîte ori a fost 
nevoie ca un tînăr să fie aju
tat să-și îmbogățească cunoș
tințele profesionale, să-și în
deplinească mai bine sarcini-

Tinerii Miheț Vespasian și Las Io Vasile, de la Parchetul Toha Mică-I.P. Cîmpeni, regiunea Cluj, se Îndreaptă spre cabana 
forestierilor. Și azi au obținut succese deosebite în muncă poțo . qh. PETRUSE

corespondent voluntar

CINEMA TOGRAFE
DRAGOSTE LUNGA DE-O 

SEARĂ: Republica (9,45; 12; 
14,15; 16,45; 19; 21,15). LIMU
ZINA NEAGRĂ: Patria (10; 
12,10; 14,20; 16,30; 18,45; 21). 
FRAȚII CORSICANI : Bucu
rești (9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45), Tomis (8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21),
Melodia (9,30; 11,45; 14,15;
16,30; 19; 21,15), Modern (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). UN 
SUR1S IN PLINĂ VARĂ : 
Union (15; 17; 19; 21), Ferentari 
(14; 16; 18,15; 20,30). Pacea (16; 
18 ; 20). MIRACOLUL RUS
— (ambele serii): Carpați (10; 
14,45; 18,30). ZILE DE FIOR SI 
RÎS : Capitol (9,30; 11,45; 14; 
10,15; 18,30; 20,45), Excelsior
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (10; 16; 18,15;
20.30) . LINGĂ TINE TRĂIESC
OAMENI : Festival (10; 13,15; 
16,30; 20), Grivita (11,15;
14.30) . LA ÎNCEPUTUL SECO
LULUI : Grivița (18; 20). „CUM 
STĂM, TINERE ? : Victoria (10; 
12; 14; 16; 18.15; 20,30). CAS
CADA DIAVOLULUI : Central 
(10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,30;
20.30) . O FI ASTA DRAGOS
TE ? : Lumina (9,30—14 în con
tinuare: 16; 18,15; 20,30). DOM
NIȘOARA... BARBĂ ALBAS

le de producție. Venind din 
școala profesională, tînărul 
Gheorghe Vasi avea nevoie 
să-și însușească meseria cît 
mai temeinic. Unele lucruri 
erau desigur cunoscute de el, 
dar fiind repartizat la mașinile 
de găurit prin coordonate, cu
noștințele căpătate deveniseră 
insuficiente. Avea, în special, 
nevoie să-și însușească în a- 
mănunțime desenul tehnic, să 
cunoască o anumită succesiu
ne a operațiilor cerute de lu
crul la aceste mașini de înal
tă tehnicitate. Ajutorul primit 
de Gheorghe Vasi de la mun
citorii Vasile Tîrziu, Nica 
Stanciu și alții i-a fost de 
mare folos. E de-ajuns, credem, 
să arătăm că acest tînăr a că
pătat o astfel de calificare în- 
cît acum ajută la rîndul lui 
și pe alții (Gheorghe Țuțurea 
e numai un exemplu), să-și în
deplinească norma de produc
ție, să aibă o atitudine disci
plinată, devenind muncitori de 
bază în secția noastră.

Avem, firește, zeci și zeci 
de exemple asemănătoare. 
Dacă despre Horia Hristache, 
Ion Tăbăcilă sau Petre Pop 
maiștrii declară acum să sînt 
muncitori de „mîna întîi“, a- 
ceasta se datorește fără îndo
ială și ajutorului primit din 
partea unor sculeri cu înaltă 
calificare cum sînt Gh. Poșan, 
Dieter Konig ori Dumitru Mu- 
reșanu.

Organizarea și urmărirea ac
țiunii de întrajutorare între ti
neri, în cadrul întrecerii so
cialiste, nu este, după cum ne 
dăm prea bine seama, o trea
bă ușor de făcut.

Vom folosi în acțiunea de 
întrajutorare pe cei mai buni 
dintre muncitorii noștri pen
tru că în secția noastră sînt 
numeroși tineri și vîrstnici cu 
care ne mîndrim pe drept cu- 
vînt. In decursul anului tre
cut pe mașinile multora din
tre ei erau așezate stegulețe 
roșii de evidențiat, iar la sfîr- 
șitul lui 1963, 14 tineri au de
venit purtători ai steluței ru
binii și ai titlului de fruntaș în 
întrecerea socialistă. In pri
mele luni ale acestui an 48 
de tineri au reușit, de aseme
nea, să-și mențină titlul de 
evidențiat. Noi vedem în 
cestea nu simple cifre, ci con
siderăm că este înmagazinată 
și munca noastră îndreptată 
spre organizarea și urmărirea 
întrajutorării tinerilor în în
deplinirea angajamentelor lua
te în întrecerea socialistă.

NICOLAE PETCU 
secretar al comitetului organi
zației de bază U.T.M. nr. 4, 
sculeria I, Uzina de tractoare 

din Brașov

a-

TRA: Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). PROGRAM DE 
FILME PENTRU COPII: Doina 
(dimineața). ÎMPĂRĂȚIA O- 
GLINZILOR STRIMBE, PIRINUL 
CÎNTĂ : Timpuri Noi (10—21 
în continuare). GERMANIE, 
STELUȚELE TALE: Ciulești 
(10; 12,15; 15,30; 17,45; 20,15), 
înfrățirea între popoare (10; 
15,45; 18; 20,15), Bucegi (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Buzești
(15,30; 17,45; 20), Arta (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). DEZRĂDĂCI- 
NAȚII : Cultural (10,30; 15; 17; 
19; 21). ÎNDRĂGOSTITUL : Da
cia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Cringași (16; 18,15; 20,30). TO
TUL DESPRE EVA: Volga 
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30),
Flacăra (11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Luceafărul (15,30; 18; 20,30), 
Lira (15; 17,45; 20,30). CELE
TREI LUMI ALE LUI GULLIVER: 
Unirea (11; 16; 18; 20), Popular 
(10,30; 16; 18,15; 20,30). O ZI 
CA LEII: Vitan (16; 18,15;
20,30),  RUDE DE SÎNGE : Mio- i 
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). ' 
TOTUL RĂMÎNE OAMENILOR: | 
Munca (16; 18,15; 20,30), Dru- )
mul Serii (16; 18,15; 20,30). LO- 
VITURA DE PEDEAPSĂ : Mo- ; 
șilor (15; 17; 19; 21), Cotroceni I 
(15; 17; 19; 21).

In Parcul Libertății
foto: AGERPRES

Plecarea 
unei delegații 

la Londra cu prilejul
aniversarn 

lui Shakespeare

Marți dimineață a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Anglia, o delegație care va 
participa la manifestările ce 
vor avea loc la Londra și 
Stratford-on-Avon, cu prilejul 
aniversării a 400 de ani de la 
nașterea lui William Shakes
peare.

Delegația este condusă de 
Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. Din 
delegație fac parte : artistul 
poporului Radu Beligan, pre
ședintele Consiliului teatrelor, 
regizorul Lucian Giurchescu, 
artista emerită Marcela Rusu 
și regizorul Călin Florian, di
rectorul Teatrului Național 
din Craiova.

La plecare, delegația a fost 
condusă de reprezentanți ai 
conducerii Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
ai Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea, oameni de artă și cultură.

(Agerpres)

SPORT# SPORT
• Sportivi din U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, R. P. 

Romînă, Austria, R. D. Germană, Italia, R. P. 
Polonă și Iugoslavia au participat la un mare con
curs de înot desfășurat în piscina Mladost din 
Zagreb. O comportare bună a avut înotătoarea ro
mînă Măriuca Rotaru, care s-a clasat pe locul 1—2 
în proba de 100 m fluture, la egalitate cu înotătoa
rea germană Lindner. Cele două concurente au fost 
cronometrate, cu timpul de î’iz'^/io. La 200 m bras, 
Tutakaev (U.R.S.S.) a realizat timpul de 2’25”, cu 
2,r6/io mai bun decît recordul mondial oficial 
deținut de americanul Jastremski.

• In continuarea turneului pe care-1 întreprinde 
în Franța, selecționata masculină de volei a ora
șului București a jucat la Lyon cu reprezentativa 
locală, repurtînd victoria cu 3—o (15—5; 15—0; 
16—14). Voleibaliștii romîni au făcut o veritabilă 
demonstrație în primele două seturi, transmite 
corespondentul agenției France Presse. In setul al 
3-lea selecționata Lyonului a apărut pe teren în
tărită cu mai mulți jucători din prima reprezenta
tivă a Franței. Gazdele au reușit să conducă la un 
moment dat cu 14—11. Dar, sportivii romîni și-au 
intensificat jocul, au salvat spectaculos mai multe 
mingi, au obținut avantaj și au cîștigat pînă la 
urmă acest set foarte disputat.
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• Astă seară la Cluj e- 
chipa selecționată de box a 
R.P.D. Coreene susține a 
doua întîlnire de la sosirea 
în țara noastră. Pugiliștii 
oaspeți vor primi replica 
echipei secunde a R.P. Ro
mîne. Din lotul boxerilor 
romîni fac parte printre 
alții De Davidescu, C. Cru- 
du, N. Moldovan, I. Dinu 
etc. Duminică dimineața în 
Capitală echipa R.P.D. Co
reene va întîlni din nou 
reprezentativa olimpică a 
țării noastre, care va avea 
următoarea alcătuire: C. 
Ciucă, N. Puiu, C, Buzu-

— Declarațiile unor specialiști englezi 
agriculturii —in domeniul

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala, înapoindu-se la Londra, 
John Duglas Foster și Thomas 
Duncan Cameron, specialiști în 
Ministerul Agriculturii al Angliei. 
In cele două săptămîni cît au fost 
oaspeții țării noastre, în cadrul 
schimburilor culturale, ei au vizi
tat institute de cercetări; stațiuni 
experimentale și unități agricole, 
într-o convorbire cu un redactor 
al Agenției romîne de presă „A- 
gerpres", specialiștii englezi au 
împărtășit impresiile culese cu 
prilejul acestei vizite.

Am fost impresionați, a arătat 
d-1 Foster, de nivelul înalt al cer
cetărilor științifice în domeniul a- 
griculturii și mai ales de modul de 
organizare a transpunerii în prac
tică a rezultatelor științifice. La 
dv. există o rodnică colaborare 
între știință și producție și am a- 
preciat importanța ce se acordă 
propagandei agricole.

Sîntem bucuroși să colaborăm cu 
specialiștii romîni. Credem că ar 
prezenta interes pentru Romînia 
cunoașterea experienței Angliei în 
domeniul construcțiilor rurale, în 
mica mecanizare, în organizarea 
fermelor de vaci și de păsări. Pe 
noi ne-ar interesa experiența cres
cătorilor de oi din Romînia și alte 
rezultate din agricultură.

Am remarcat, a spus între al
tele d-1 Cameron, posibilitățile ce

liuc, I. Dinu, I. Mihalik, 
C. Niculescu, V. Badea și 
I. Monea.

• Vineri va începe cursa 
ciclistă „Cupa F.R.C." care 
măsoară 352 km împărțiți 
în 3 etape. Competiția reu
nește la start pe membrii 
lotului olimpic și cei mai 
valoroși tineri rutieri din 
Capitală. In prima zi se va 
disputa etapa București— 
Oltenița — București (110 
km). Sîmbătă este pro
gramată etapa a 2-a: Bucu
rești—Giurgiu — București 
(112 km). Plecarea se va da 

le au gospodăriile colective să mă
rească producția agricolă prin apli
carea rezultatelor valoroase ale 
cercetărilor și să atingă nivelul 
gospodăriilor agricole de stat. A- 
notimpul nu ne-a permis să ve
dem culturile, unele dintre ele se- 
mănîndu-se acum, în schimb am 
putut constata multe din rezulta
tele obținute în alte domenii. 
Ne-au plăcut turmele de oi Meri
nos de Palas, plantațiile de vii 
de la Murfatlar și Valea Călugă
rească, lucrările de hidroameliora
ții. Aveți produse excepționale 
care pot fi mult apreciate la ex
port.

In altă ordine de idei, oaspetele a 
declarat: Țara dv. este atractivă 
și poporul romîn foarte ospitalier. 
Romînia ar putea fi vizitată și de 
mulți turiști englezi. Am vizitat 
Constanța și litoralul unde am ad
mirat arhitectura de primă clasă 
a noilor construcții.

INFORMAȚII

(Agerpres)

SOFIA (Agerpres) — B.T.A. 
transmite : Comitetul Central 
al Partidului Comunist Bul
gar, Prezidiul Adunării Popu
lare și Consiliul de Miniștri al

Oimităr Ganev
SOFIA 21 (Agerpres). B.T.A. 

transmite : Comitetul Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Prezidiul Adunării Populare și 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria anun
ță cu adîncă mîhnire partidul 
și poporul că la 20 aprilie la 
ora .21,25 minute a încetat din 
viață, după o boală grea și în
delungată, tovarășul Dimităr 
Ganev, activist de seamă al 
Partidului Comunist Bulgar , și 
al Republicii Populare Bulga. 
ria, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare.

Tovarășul Dimităr Ganev a 
fost discipol credincios al lui 
Gheorghi Dimitrov, organiza
tor și conducător eminent al 
mișcării revoluționare din Bul
garia. întreaga sa viață con- 
știentă el a dedicat-o luptei 

I pentru eliberarea poporului de 
: sub fascism și capitalism, pen

tru victoria cauzei mărețe a 
partidului, pentru construirea 
socialismului în Bulgaria.

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

Tovarășul Dimităr Ganev 
S-a născut la 28 octombrie 
1898 într-o familie de țărani 
săraci din satul Gradeț, re
giunea Sliven. în anul 1918 el 
a intrat în rîndurile mișcării 
revoluționare de tineret, iar în 
anul 1921 a devenit membru 
al Partidului Comunist Bulgar.

Tovarășul Dimităr Ganev a 
luat parte activă la pregătirea 
insurecției din septembrie 1923. 
Pentru activitatea sa revolu
ționară, el a fost persecutat, 
arestat și destituit definitiv 
din postul de învățător. Ulte
rior, tovarășul Dimităr Ganev 
s-a aflat într.o muncă de con
ducere în mișcarea sindicală și 
a fost colaborator al Comite
tului Central al partidului. în 
funcția de membru al secre
tariatului Comitetului Central 
al Organizației revoluționare 
din Dobrogea el a desfășurat o 
vastă activitate în rîndul oa
menilor muncii din Dobrogea.

în anul 1934 tovarășul Di
mităr Ganev a fost inclus în 
componența Comitetului Cen
tral și a secretariatului Parti
dului Comunist din Romînia. 
In anul 1935, împreună cu alți 
membri ai C.C. al Partidului 
Comunist din Romînia, a fost 
arestat și condamnat la tem
niță grea pe termen de 10 ani 
și a fost eliberat din închisoa
re în anul 1940.

în anii luptei armate a po
porului bulgar împotriva dic
taturii monarho-fasciste și a 
ocupanților hitleriști, tovară
șul Dimităr Ganev s-a aflat în 
munca de conducere de partid 
în Bulgaria. în anul 1942, el a 
devenit membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar 
și a fost unul dintre organi
zatorii mișcării de partizani 
din țară.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR PREZIDIUL ADUNĂRII POPULARE 

A REPUBLICII POPULARE BULGARIA
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 

REPUBLICII POPULARE BULGARIA

Ședința comună de doliu a Biroului Politic al C. C. 
al P. (. Bulgar, a Prezidiului Adunării Populare 

și a Consiliului de Miniștri
SOFIA 21 (Agerpres). — 

B.T.A. transmite : La 21 aprilie 
1964 a avut loc la Sofia o șe
dință comună de doliu a Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, a Prezidiului Adunării 
Populare și a Consiliului de Mi
niștri,^ consacrată memoriei Iui 
Dimităr Ganev, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare a R. P.

I Bulgaria.
In cadrul ședinței au fost a- 

doptate următoarele hotărîri :
Se declară în întreaga țară

Expertiza 
medicală

SOFIA 21 (Agerpres). — 
B.T.A. transmite : în expertiza 
medicală cu privire la înceta
rea din viață a lui Dimităr 
Ganev se arată că în ultimii 
cîțiva ani el a suferit de scle
roza vaselor coronariene, din 
care cauză în decembrie 1961 
a suferit de un infarct mio
cardic. Din această cauză, ul
terior a intervenit o slăbire a 
mușchiului cardiac. în ulti
mele cîteva luni starea sănă
tății sale s-a înrăutățit rapid. 
Moartea a survenit în urma 
apariției unei grave insufi
ciențe cardiace.

Republicii Populare Bulgaria 
anunță, cu profundă durere, 
încetarea din viață, după o 
boală îndelungată, a lui Dimi
tăr Ganev, cunoscut militant

După victoria Insurecției 
populare armate din 9 septem
brie, Comitetul Central al Par_ 
tidului a trimis pe tovarășul 
Dimităr Ganev într-o muncă 
de răspundere în diferite sec
toare ale vieții noastre. El 
a fost ales membru al Birou

lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului, a fost numit 
redactor șef al ziarului „Rabot- 
nicesko Delo“, a devenit prim- 
secretar al Comitetelor regio
nal și orășenesc Sofia al P.C. 
Bulgar, a fost numit ambasa
dor al R. P. Bulgaria în Iugo
slavia, Romînia și Cehoslova
cia, a fost ministru al Comer
țului Exterior.

între anii 1954 și 1959, tova
rășul Dimităr Ganev a fost se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului, iar în anul 1957 
a fost ales din nou membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar. Din anul 1958, pînă la 
încetarea din viață, el a de
ținut funcția de președinte al 
Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulga
ria.

Tovarășul Dimităr Ganev a 
fost un înflăcărat revoluționar 
comunist, activist de partid 
disciplinat și de înaltă princi
pialitate, luptător neobosit 
pentru victoria liniei Plenarei 

trei zile de doliu național 21-23 
aprilie în memoria președin
telui Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria, eminent 
activist al P. C. Bulgar și al Re
publicii Populare Bulgaria, în
treprinderea industrială „Tvet- 
metprom* * din gaia Iskîr, din a- 
propierea orașului Sofia, va pri
mi denumirea de „Dimităr Ga
nev", satul Pobeda, regiunea 
Tolbuhin, va purta numele lui 
Dimităr Ganev, școala medie 
electrotehnică din Varna va 
purta de asemenea numele lui 
Dimităr Ganev, în orașul Tol

în cadrul programului de 
schimburi cultural-științifice și 
tehnice între R. P. Romînă și 
Republica Italia, marți a sosit 
în Capitală o delegație a Uni
versității din Bologna. Din de
legație fac parte prof. Stefano 
Bottari, directorul Institutului 
de istorie a artelor medievale 
și moderne, prof. Luigi Heil
man, directorul Institutului de 
glotologie și prof. Silvano Le- 
gista, șeful catedrei de anato
mie comparată de la Faculta
tea de științe naturale și bio
logie a Universității.

Pe aeroportul Băneasa dele
gația a fost întâmpinată de re
prezentanți ai Ministerului în- 
vățămîntului ai universităților 
din București și Cluj.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei Republicii 
Italia la București.

★
Specialiștii sectorului de cer

cetări miniere din Baia Mare, 
au realizat un nou tip de apa. 
rat pentru captarea prafului 
rezultat din procesul de forare 
a găurilor de mină. El func
ționează pe bază de spumă, 
care reține particulele de praf 
la fel ca și perforajul umed. 
Noul aparat va fi folosit în
deosebi la executarea lucrări
lor miniere verticale unde per
forajul umed nu poate fi apli
cat. Pentru început, exploată
rile miniere din Maramureș 
au fost înzestrate cu 40 aseme
nea aparate.

★
Constructorii din Turnu Se

verin au lansat la apă cel de-al 
doilea șlep de 1 000 tone din 
acest an și al 37-lea vas de 
acest tip. Durata de construc
ție a vasului a fost redusă cu 
14 zile.

de la orele 16 de la km 8. 
Duminică dimineața de la 
orele 9 are loc ultima eta
pă : București—Buftea — 
Ploiești — București (130 
km).

• In ziua 83-a a cam
pionatelor mondiale femi
nine de baschet s-au înre
gistrat următoarele rezul
tate : R. S. Cehoslovacă — 
Argentina 72—51 ; U.R.S.S. 
— Chile 91—28 ; Brazilia 
Japonia 80—50 ; S.U.A. — 
Paraguay 54—48 ; R. P. 
Bulgaria — Franța 75—44; 
Jugoslavia — Coreea de 
sud 60—57.

TELEGRAMĂ

Tovarășului IVAN BASEV
Ministrul Aiacerilor Externe

al Republicii Populare Bulgaria

Sofia

Profund îndurerat de trista veste a încetării din viață a tova
rășului Dimităr Ganev, președintele Prezidiului Adunării Popu
lare a Republicii Populare Bulgaria, conducător încercat al; 
poporului bulgar și prieten sincer al poporului romîn, vă rog 
primiți, tovarășe ministru, cele mai sincere condoleanțe.

CORNELIU MĂNESCU 
ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne
București 21 aprilie 1964

al Partidului Comunist Bulgar, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele 
Prezidiului Adunării Populare.

din aprilie a C.C. al Partidu
lui. pentru triumful socialis
mului și comunismului în țara 
noastră. Fiu credincios al Par
tidului Comunist Bulgar, el a 
fost profund devotat marxism, 
leninismului și internaționalis
mului proletar, Uniunii Sovie-1 

tice și marelui partid al lui. 
Lenin. El a luptat neobosit din 
tot sufletul și din toată inima 
pentru înflorirea prieteniei 
bulgaro-sovietice, pentru întă
rirea unității și coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești t 
internaționale.

Pentru marile sale merite 
față de mișcarea revoluționară ț. 
din Bulgaria, față de partid și 
popor, pentru activitatea sa - 
plină de abnegație în construi
rea socialismului, tovarășul Di
mităr Ganev a fost distins cu 
titlul de Erou al Muncii So- 
cialiste, decorat de trei ori cu 
Ordinul Gheorghi Dimitrov, - 
precum și cu alte ordine și me
dalii.

Prin marea sa activitate re- . 
voluționară în folosul poporu
lui, tovarășul Dimităr Ganev . 
a dobîndit dragostea și stima * 
binemeritată a partidului și 
poporului. Viața și activitatea 
sa constituie un exemplu însu- 
flețitor pentru to|i oamenii 
muncii în lupta pentru victo
ria socialismului și comunis
mului în țara noastră.

buhin se va înălța un monument^ 
în memoria lui Dimităr Ga-t: 
nev.

Sicriul cu corpul neînsuflețit; 
al președintelui Prezidiului A- E 
dunării Populare a R. P. Bulga- J 
ria va fi depus în sala de fe- •• 
stivități a Adunării Populare ; 
pentru ca poporul bulgar să-i J 
poată aduce ultimul său o- 
magiu.

Funerariile lui Dimităr Ga
nev, președintele Prezidiului A- . 
dunării Populare a R. P. Bulga- ■ 
ria, vor avea loc joi, 23 apri
lie, ora 10 dimineața.



GENEVA:

n Comitetul celor 18 state
GENEVA 21 (Agerpres). —
La cea de-a 185-a ședință a 

Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, ținută Ia 21 aprilie la 
Palatul Națiunilor, au fost ascul
tate cu un deosebit interes decla
rațiile făcute de Semion Țarapkin 
și Adrian Fisher, reprezentanții 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite, 
privind hotărîrea luată de guver
nele lor de a reduce producția de 
materiale fisionabile destinate 
scopurilor militare. La cererea lui 
Semion Țarapkin, declarația gu
vernului sovietic va fi publicată 
ca document oficial al Comitetu- 
tului celor 18 state pentru de
zarmare.

Toți delegații au salutat hotă
rîrea adoptată.

In numele delegației romîne, 
Vasile Dumitrescu a exprimat sa
tisfacția în legătură cu importan
tele hotărîri privind reducerea 
producției de materiale fisionabile 
în scopuri militare și transferarea 
unor cantități cît mai mari dc a- 
semenea materiale pentru a fi fo
losite în scopuri pașnice.

Acest nou pas, pe calea deschisă

de acordurile realizate anul trecut, 
nu poate decît să promoveze efor
turile îndreptate spre soluționarea 
problemelor esențiale ale dezarmă
rii și în primul rind ale dezarmă
rii nucleare, pentru care comitetul 
nostru trebuie să-și consacre în 
continuare toate eforturile.

In continuare, vorbitorul a ex
primat speranța că aceste impor
tante hotărîri vor fi urmate dc alte 
măsuri concrete de dezarmare.

In acest sens delegația R. P. Ro
mîne consideră că acest comitet 
este deja în posesia a numeroase 
propuneri și sugestii care, în at
mosfera prielnică, întărită de ho- 
tărîrile anunțate marți, pot fi ex
plorate cu mai mult succes decît 
pînă în prezent.

Abdel Fattah Hassan (R.A.U.), 
care a prezidat ședința, și-a ex
primat speranța că Uniunea So
vietică și Statele Unite vor lua în 
curînd noi măsuri pentru a în
grădi cursa înarmării nucleare. 
Intr-un comunicat, Comitetul ce
lor 18 își exprimă „marea sa sa
tisfacție" față dc măsurile anun
țate de premierul N. S. Hrușciov 
și președintele Johnson.

Cuvintarea premierului 
britanic Douglas-Home

„le Monde“ 
despre ansamblul 

„Rapsodia 
Romină“

PARIS — 21. Coresponden
tul Agerpres, Tudor Vornicu, 
transmite :

Spectacolele ansamblului 
„Rapsodia romînă" continuă să 
stîrnească interes și comenta
rii în rîndul cercurilor artisti
ce. Ziarul „LE MONDE" publi
că sub semnătura lui Claude 
Sarraute o amplă cronică în 
care vorbind de importanța 
crescîndă care este acordată 
în țara noastră punerii în va
loare a producțiilor folclorice 
scrie că „muzica populară în
soțește astăzi în Romînia mul
te momente ale vieții". El ara
tă în continuare: „Această 
muzică și aceste dansuri regă
sesc spontaneitatea și seva lor 
într-un stil de viață cotidian 
din care sînt născute și pentru 
care sînt făcute".

Referindu-se apoi la inter
pretarea artiștilor romîni, 
Claude Sarraute subliniază 
că „ansamblul R. P. Romîne 
este, înainte de toate, un 
scrupulos conservator, un me 
canism de ceas uns cu perfec
țiune, furnizînd o execuție 
tehnică întotdeauna minunată 
a unui repertoriu bogat, un 
conservator de costume, de 
pași, de instrumente și instru. 
mentiști".

OLANDA : La Amsterdam a 
avut loc un marș împotriva 
înarmării atomice, la care 
au participat 10 000 de parti
zani ai păcii. In fotografie : 
demonstranții pe străzile 

Amsterdamului

Problema cipriotă
• Dificultăți in aplicarea 

acordului privind 
zona neutralizată

LONDRA 21 (Agerpres). —
Luînd cuvîntul marți în Ca

mera Comunelor, primul mi
nistru britanic, sir Alec Dou
glas-Home a anunțat că Marea 
Britanie a hotărît să înceteze 
treptat producția de plutoniu 
destinată scopurilor militare. 
Producția de plutoniu a reac
toarelor civile din Anglia va 
fi folosită numai în scopuri 
pașnice. „Planurile noastre, a 
spus Douglas-Home, nu prevăd 
folosirea în cadrul programu
lui de înarmare al Angliei a 
nici unui fel de plutoniu pro
dus în reactoarele noastre ci
vile și sînt informat de gu
vernul S.U.A. că el nu are in
tenția să folosească plutoniul 
primit de la noi pentru sco
puri militare. Astfel prin po
litica pe care am adoptat-o și 
continuăm să o promovăm, 
Regatul Unit își aduce contri
buția la inițiativa luată în 
prezent de președintele .John
son și domnul Hrușciov.

Referindu-se la declarațiile 
făcute luni de președintele a- 
merican și de președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Douglas-Home și-a 
exprimat părerea că aceste

măsuri „vor reîntări încrede
rea de care este aevoie, dacă 
dorim ca tratatul asupra înce
tării experiențelor nucleare să 
aibă urmări concrete". Dou- 
glas-Home a precizat că pro
ducția de materiale fisionabile 
a Angliei a fost deja redusă 
la „minimumul indispensabil". 
In legătură cu hotărîrea An
gliei de a reduce producția r- 
cestor materiale, primul mi
nistru britanic a subliniat că 
asupra acestui subiect au avut 
loc consultări anglo.americane 
și că personal i-a adresat lui 
N. S. Hrușciov un mesaj, în 
care se pronunță în favoarea 
elaborării unui acord tripartit 
în această problemă.

Răspunzînd unei interpelări 
laburiste, dacă plutoniul expor
tat Franței este folosit de a- 
ceasta exclusiv în scopuri ci
vile. Douglas-Home a afirmat 
că Marea Britanie nu exportă 
nici un fel de plutoniu care să 
fie folosit în scopuri militare.

Liderul partidului laburist, 
Harold Wilson, luînd cuvîntul 
în Camera Comunelor a salu
tat noua acțiune întreprinsă 
de guvernele Uniunii Sovietice 
și S.U.A.

Procesul de
BONN 21 (Agerpres). — La Tri

bunalul din Limburg continuă să 
se desfășoare procesul cuthanasiei 
în care este judecat dr. Hans He- 
felmann, acuzat de a fi participat 
la operația ,,T-4", prin aplicarea 
căreia au fost uciși 100 000 do de
bili mintali. Tribunalul a ascultat 
ca martor pe Reinhold Vorberg, 
colaborator al profesorului Heyde,

MOSCOVA. — După cum anunță agenția TASS, 
Comitetul pentru decernarea premiilor Lenin, a con
ferit premiile» în domeniul științei, tehnicii, literaturii 
și artei pe anul 1964. Pentru lucrări remarcabile în 
domeniul științei și tehnicii au fost decernate 22 
premii Lenin, unor oameni de știință, ingineri, spe
cialiști din diferite ramuri industriale, muncitori ino
vatori. Printre laureați ai premiului Lenin sînt Vla
dimir Kotelnikov, eminent specialist în radiotehnică 
și radioelectronică, ciberneticianul Viktor Glușkov, 
biologul Ian Peive, medicul Ippolit Davîdovski, fizi
cianul Bențion Vul, filologul Feodor Priime, cîteva 
colective» care au creat noi mașini și utilaje și au 
elaborat o nouă tehnologie pentru industria extrac
tivă, metalurgică și alte ramuri industriale și au des
coperit noi zăcăminte de minerale utile. Șase premii 
Lenin au fost decernate oamenilor de cultură.

SOFIA. — La Sofia s-a încheiat consfătuirea 
reprezentanților Academiilor dc științe din țările 
socialiste, care s-a desfășurat între 14 și 20 apri
lie. La lucrările consfătuirii au luat parte delegați 
ai academiilor de științe din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. 
Polona, R. P. Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S. Din 
partea Academiei R. P. Romîne a participat o de
legație condusă de acad. Ștefan Milcu, vicepreședin
te al Academiei R. P. Romîne.

ALGER. — La 21 aprilie, Ia Alger, a luat sllrșit 
primul congres al Frontului de Eliberare Naționalei 
din Algeria. Ahmed Ben Bella a fost ales, în unani
mitate, secretar general al partidului.

Ședința Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

MOSCOVA. — La 21 aprilie, Ia 
Moscova s-a deschis a 12-a ședin
ță a Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

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

ROMA. — La 21 aprilie s-au împlinit 2 717 ani 
de la întemeierea orașului Roma. Cu acest prilej, 
în capitala Italiei au avut loc importante manifes
tații culturale și sportive. Cu ocazia acestei aniver
sări au fost acordate premiul „Culturii Romei'*  și 
premiul „Certamen Capitolinum" unor cunoscuți 
oameni de știință și cultură.
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LONDRA. — Agenfia Associated Press anunță 
că L, V. Stewart Blacker, primul om care a zburat 
peste vîrful Everest, a încetat din viață la locuința 
sa din apropierea Londrei în vîrstă de 72 de ani. 
Blacker a fost șeful expediției care a zburat peste 
Everest în 1933 și care a reușit să realizeze faimoa
sele fotografii din avion ale acestui vîrf încă 
necucerit atunci.

CATANIA. — Vulcanul Etna a erupt luni, arun~ 
cînd lava incandescentă și bucăți de rocă la o 
înălțime de 3 000 metri. Timp de două ore lava 
s-a întins pe o suprafață de un kilometru împreju
rul craterului vulcanului. Nu s-au semnalat victime.

HAGA. — Agenția Associated Press relatează că 
la o reuniune a acționarilor societății „Royal Dutch 
Petroleum Company", secretarul general al 
N.A.T.O., Dirk Stikker care, după cum se știe și-a 
anunțat demisia, a fost propus pentru un post de 
director.

Stikker s-a declarat dispus să preia noul post cu 
începere de la 1 septembrie.

Trupele portugheze

nu tiu reușit sa ocupe 

insulți Como

DAKAR 21 (Agerpres). — în
tr-un comunicat dat publicității la 
Dakar de către Partidul african al 
independenței din Guineea portu
gheză și insulele Capului Verde se 
spune că patrioții care acționează 
în aceste teritorii au respins, după 
o luptă de 75 de zile trupe portu
gheze cu un efectiv de 3 000 de 
soldați, care au încercat să reocu
pe insula Como. Comunicatul a- 
rată că 500 sau 600 de militari 
portughezi au fost scoși din luptă, 
comandantul operațiunii ucis, 12 
ambarcațiuni scufundate, două a- 
vioane doborîte și alte trei ava
riate.

Insula Como este situată între 
litoralul sudic al Guineei portu
gheze și arhipelagul Bessagos și se 
află sub controlul partizanilor.

la Limburg
acuzat, de asemenea, de complicita
te în această crimă.

Reinhold Vorberg a trăit mulți 
ani după război la Bonn, iar apoi 
a fugit în Spania, unde in 1963 a 
fost arestat și extrădat. Martorul 
a refuzat să răspundă la întrebările 
privind programul de euthanasie.

în continuare, s-a dat citire u- 
nei mărturii scrise de către profe
sorul Heyde, care s-a sinucis cu 
puțin înaintea începerii procesului. 
El a descris funcționarea mașinii 
morții care, în anii 1939 și 1940, a 
ucis 60 000—70 000 bolnavi. Heyde 
a declarat în noiembrie 1961 că 
fotocopiile și chestionarele care 
conțineau cazurile în studiu erau 
întocmite de Ministerul de Interne 
al Reichului. Fiecare dintre cei trei 
experți primeau cîte un exemplar. 
In cazurile studiate se punea sem
nul „plus" pentru condamnații la 
moarte și semnul „minus'*  pentru 
cei care urmau să mai rămînă în 
viață. Heyde a mărturisit în 1961 
că era răspunzător de un sfert din 
cazurile de euthanasie. In mărturia 
sa, Heyde a recunoscut că acuzatul 
Hefelmann a participat la punerea 
în aplicare a programului „T-4",

După lovitura de stat 
din Laos

• Premierul Suvanna Fumma 
continuă să se afle arestat

NICOSIA 21 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Comanda
mentului forței O.N.U. din Cipru 
a anunțat că acordul intervenit 
între generalul Gyani, comandan
tul forței O.N.U., și între pre
ședintele Makarios și vicepreședin
tele Kuciuk — privind neutraliza- 

I rea zonei care separă cele două 
comunități — n-a putut fi pus în 
practică așa cum prevedea înțe
legerea tripartita, datorită schim
bării atitudinii reprezentanților ci- 
prioților turci.

Luni seara, vicepreședintele Ku
ciuk a revenit asupra hotărîrii sale 
cerînd ca, înainte de a se trece la 
punerea în practică a hotărîrilor 
luate, cele două < posturi de poliție 
ale ciprioților greci, aflate în pe
rimetrul zonei neutralizate, să fie 
desființate.

în urma acestui nou impas, ge
neralul Gyani i-a vizitat din nou 
pc președintele și pe vicepreședin
tele Ciprului. în cursul întrevede
rii au fost discutate noi posibili
tăți de punere în aplicare a hotă
rî rii asupra căreia se căzuse dc a- 
cord anterior.

După întrevederea cu generalul 
Gyani» președintele Makarios l-a 
primit pe Sakari Tuomioja, media
torul O.N.U. în Cipru. Acesta l-a 
informat pe Makarios despre dis
cuțiile avute la Ankara cu repre
zentanții guvernului turc la sfîrși- 
tul săptămînii trecute,

NEW YORK 21 (Agerpres). 
— într-o scrisoare adresată 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, reprezentantul Tur
ciei la Organizația Națiunilor 
Unite, Orhan Erlap, acuză 
autoritățile ciprioților greci de 
a fi vinovate de continuarea 
incidentelor din Cipru. Scri
soarea, citind presa interna
țională, argumentează că ci- 
prioții turci sînt supuși zilnic 
atacurilor ciprioților greci, 
pentru care motiv Turcia își 
rezervă dreptul de a cere con
vocarea la orice dată a Consi
liului de Securitate în legătură 
cu această situație. Guvernul 
turc, se spune, de asemenea, în 
scrisoare, se opune abrogării 
de către președintele Makarios 
a Tratatului de garanții sem
nat între Grecia, Turcia și 
Cipru.

Pe de altă parte, după cum 
sc relatează din Londra, am
basadorul Greciei in Anglia, 
Michel Melas, a făcut o comu
nicare ministrului afacerilor 
externe al Angliei în care ex
primă neliniștea guvernului 
grec în urma măsurilor luate 
de către Turcia împotriva ce
tățenilor greci și a patriarhiei 
ortodoxe grece din Constanti- 
nopole, care sînt de natură să 
înrăutățească relațiile dintre 
cele două țări.

VIENTIANE 21 (Agerpres). 
— Situația din Laos se menți
ne confuză. Deși unele știri 
anterioare anunțau eșecul lo
viturii de stat, postul de radio 
Vientiane continuă să trans
mită comunicate ale juntei 
militare care a preluat puterea 
în capitala laoțiană.

Totodată, primul ministru al 
guvernului național de coali
ție,; prințul Suvanna Fumma, 
care s-a reîntors luni seara de 
la Luang Prabang, după ce a 
avut convorbiri cu regele 
Sisavang Vathana, se află, po
trivit relatărilor agenției 
Asociated Press, sub stare 
de arest la domiciliu. Patrule 
ale forțelor de dreapta care au 
dat lovitura de stat înconjoară 
reședința primului ministru și 
împiedică accesul oricăror 
persoane care doresc să ia con-

tact cu el. Chiar și ambasado
rii Uniunii Sovietice și Marii 
Britanii, reprezentanții co
președinților Conferinței de la 
Geneva pentru Laos, adaugă 
agenția, ca și membrii Comi
siei internaționale de suprave
ghere si control nu se pot îii- 
tîlni cu primul ministru.

Totuși, din cînd' în cînd, 
prințul Suvanna Fumma iese 
pe balconul reședinței sale șl 
schimbă cîteva cuvinte cu 
ziariștii șl alte persoane aflate 
pe stradă.

într-una din aceste convor. 
biri ei a făcut cunoscut că re
gele dezaprobă lovitura de 
stat. El a refuzat însă să ras. 
pundă la unele întrebări ale 
ziariștilor.

Agravarea

Din nou demonstrații
studențești la Seul

SEUL 21 (Agerpres).— Aproxi
mativ 1000 de sțudenți au de
monstrat din. nou marți în capitala 
Coreei de sud în semn de protest 
împotriva arestării a șase colegi ai 
lor care au participat la de
monstrația organizată luni. Stu
denții au scandat lozinci antigu
vernamentale și antijaponeze.

Folosind gaze lacrimogene și 
bastoane de cauciuc, poliția a îm
piedicat înaintarea studenților spre 
centrul orașului. Mai mulți stu- 
denți au fost arestați și răniți în 
timpul ciocnirilor. Clădirea uni*  
versității a fost înconjurată de 
cordoane de polițiști.

situației 
din Siria

CONGRESUL SINDICATELOR IUGOSLAVE
Salutul C.C.S. din R.P. Rominâ

BELGRAD — Corespondentul 
Agerpres, P. Popa, transmite •

La Belgrad au continuat lucră
rile celui de-al V-lea ' Congres al 
sindicatelor din R.S.F. Iugoslavia. 
La dezbaterile pe marginea rapor
tului prezentat de Svetozar 
Vukmanovici-Tempo au luat cu-

vîntul delegați ai diferitelor orga
nizații sindicale din Iugoslavia.

Congresul a fost salutat de de
legați ai sindicatelor dintr-o serie 
de țari.

In numele C.C.S. din R. P. Ro
mînă, Martin Isa^ președin
tele C.C.S., a transmis congresului 
un călduros salut.

In fotografie: o vedere parțială din parcul Ueno din Tokio. Mii de locuitori ai orașului 
s-au adunat zilele trecute pentru a admira cireșii în floare

Clinele Bratik 
după 100 de zile...

Peste 100 de zile au trecute de 
cînd cîinelui Bratik i s-a 
transplantat o labă luată de 

la alt cîine. Operația a fost efec
tuată la Moscova de către chirur
gul Anastas. Lapcinski.

Acum, Bratik se simte cît se 
poate de bine după această com
plicată intervenție chirurgicală 
care a suscitat atenția multor spe
cialiști sovietici și străini in do
meniul transplantării organelor și 
țesuturilor.

Lui Bratik nu 1 se mai adminis
trează nici un preparat specific 
pentru înlăturarea factorilor incom
patibilității tisulare.

Transplantarea labei a fost efec
tuată după pregătiri îndelungate. 
Lui Bratik, pe atunci un cățel de

6 zile, 1 s-a înlocuit sîngele cu 
singe de la un alt cîine care a de
venit ulterior și „donatorul* 1 labei.

După aceste pregătiri, Bratik a 
suportat bine operația, și pînă la 
ziua a 45-a, în starea sănătății sale 
nu s-a observat nici o schimbare 
specifică care ar fi indicat o incom
patibilitate .tisulară.

După aceasta însă, chirurgul 
Lapcinski și asistenții săi au tre
buit să lupte împotriva unui în
ceput de reacție a organismului 
cîinelui operat împotriva labei 
transplantate. Lui Bratik i s-au ad
ministrat medicamentele necesare 
care au înlăturat reacțiile nedorite 
și au fost luate măsuri împotriva 
îmbolnăvirii pielii de pe piciorul 
operat. In prezent, se constată o 
normalizare a circulației sanguine 
în extremitatea transplantată.

Ipoteze privind planeta 
Venus

j—Uaneta Venus pare să fie pre- 
sărată de cratere și munți la 
iei ca și Luna — a declarat 

proi. William Gordon, director al 
Observatorului ionosieric din Por
to Rico în fața participanților la 
Simpozionul privind legăturile din
tre Pămînt și Soare care se desfă
șoară în prezent la Washington. 
Potrivit spuselor acestui savant, 
informațiile au fost obținute cu a- 
jutorul unui puternic radio-radar 
telescop.

Gordon a declarat că ecranele 
radar au arătat clar că suprafața 
planetei Venus prezintă o serie de 
detalii. In loc să fie o minge ne
tedă, așa cum consideră unii sa- 
vanfi — a adăugat el — Venus 
reflectă undele radar aproape în

DAMASC 21 (Agerpres),^:
Situația din'Siria s-â. agravat 

in ultimele 24 de ore. Relatări 
provenite din Siria, arată a 
genția U.P.I., indică faptul că 
o lovitură de stat pare să fie 
iminentă în această țară. La 
Damasc este în curs o grevă 
care a paralizat activitatea în 
întregul oraș. Partidul ETaas, 
transmite agenția, pare să 
piardă controlul țării.

Un tribunal special a con
damnat la moarte pe unul din 
conducătorii recentei răscoale 
din orașul Hama, CeHalți con
ducători ai răscoalei continuă 
să fie judecați de același tri*  
bunal.

în același timp, s au înrău
tățit considerabil relațiile din 
tre Siria și Irak. Presa și pos
turile de radio din cele două | 
țări au lansat atacuri recipro
ce violente. Oficialitățile sirie. 
ne acuză guvernul irakian că • 
ar fi răspunzător de evenimen- • 
tele care se petrec în Siria. I

Manifestație populară în Zanzibar în sprijinul politicii guver 
nul ui

[)E TOA
același fel cum sînt reileclate de 
Lună.

Suprafața Venusulul constituie 
în prezent un mister pentru astro
nomi întrucit planeta nu poale fi 
observată prin telescoapele optice 
iiind învăluita de nori groși de 
gaze. Undele radar străbat prin 
acești nori și pot reflecta pe ecra
ne detalii ale planetei. Prof. Gor
don a declarat că cercetările preli
minare s au soldat "cu ..rezultate 
extrem de interesante" și a indicat 
că va. deveni .. posibilă întocmirea 
eventuală a unei hărți amănunțite 
a suprafeței acestei planete?

Două premii...

Marți un juriu format din .re
dactori ai rubricilor „Poșta 
redacției" ale1 ziarelor fran

ceze a decernat premiul „Citron" 
(Lămîie) pe anul 1964 cunoscuților 
actori Brigitte Bardot, Alain Delon 
și Jean Luc Godard. Premiul 
„Orange" (Portocală) a fost decer
nat actorilor Fernandel, Claudia 
Cardinale precum și regizorului 
Andre Hunnebelle.

Premiul „Orange" recompensea
ză pe actorii care s-au dovedit a 
coopera cel mai mult cu presa în 
timp ce premiul „Citron", este a- 
cordat acelor actori care au atitu
dine mai puțin amabilă față de 
presă.

Agenția France Presse sublinia
ză că juriul ziariștilor a acordat 
premiul „Citron" lui Brigitte Bar
dot din spirit de solidaritate cu 
ziariștii din Rio de Janeiro, față 
de. care artista a avut o atitudine 
puțin amabilă.

Premiile vor fi înmînate de că
tre Francis Palmero, primarul ora
șului Menton, de actorii Juliette 
Greco și Jean Marais precum și de 
ziarista Jany Casanova. Ele constau 
din coșulețe conținînd, în funcție 
de premiu, citricile corespunză
toare.

Campanie împotriva 
liliecilor „vampiri1

Autoritățile mexicane au 
început'o, campanie pen 
tțu exterminarea lilieci

lor ..vampiri" în orașul Puer 
to Valțarta, situat pe coasta 
Oceanului Pacific despre care 
se crede că sînt purtători ai 
microbului turbării. Potrivit 
agenției U.P.I., în acest oraș 
s-au semnalat numeroase ca
zuri de îmbolnăvire în rîndul 
persoanelor mușcate de lilieci. 
Aceasta a creat panică printre 
turiștii care vizitează localită
țile de pe coasta Pacificului 
în statele mexicane Jalisco și 
Nayarit.

In timpul filmării

Cu prilejul unor scene din 
filmul intitulat „Viață pe
riculoasă" — film pentru 

televiziunea vest-germană — ac
torul Arnim Dahl s-a accidentat 
grav. Dintr-un tren de marfă în 
plin mers el trebuia să se urce pe 
o scară de frînghie într-un elicop
ter. Cînd scara i-a fost aruncată 
din elicopter Dahl a apucat-o gre
șit numai cu o mină și a scapat-o 
prăbușindu-se din tren pe panta 
terasamentului. In cădere el și-a 
fracturat coloana vertebrală. In 
stare gravă actorul a fost trans
portat la spital.

Săpături arheologice 
în Anglia

In urma unor săpături arheo
logice, colaboratorii cate
drei de arheologie de la 

Universitatea din Durham au ob
ținut date noi despre două regiuni 
din nord-estul Marii Britanii. Să
păturile efectuate la West Hartle
pool au s.cos la iveală monede da- 
tind din ar.ul 213 al erei noastre, 
o broșă celtică din bronz, trei vase 
de lut și cîteva brățări datînd cam 
din aceeași perioadă.


