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Sosirea în Capitală a delegației 
de partid și guvernamentale 

a R. S. Cehoslovace
Miercuri la amiază a sosit 

în Capitală delegația de partid 
și guvernamentală a R. S 
Cehoslovace care face o vizită 
de prietenie în țara noastră 
la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romin, Consiliului de Stat și 
Guvernului R. P. Romîne.

Delegația este alcătuită din 
tovarășii: Antonin Novotny, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, conducătorul de
legației ; Viliam Siroky, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia; 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. S. Cehoslovace ; 
Otakar Simunek, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri și președintele Comisiei 
de Stat a Planificării; Vla
dimir Koucky. secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui comunist din Cehoslovacia. 
■Vaclav David, membru al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslova
cia, ministrul Afacerilor Ex
terne; Vasil Bilak, membru 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. ministru, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
Slovac; Alois Neuman, pre
ședintele Partidului Socialist 
din Cehoslovacia și ministrul 
Justiției: Jaroslav Sykora.
ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace la București.

Aeroportul Otopeni, unde a 
avut loc primirea oficială, era 
pavoazat cu drapelele de stat 
ale R. S. Cehoslovace și R. P. 
Romîne, cu portretele tovară
șilor Antonin Novotny și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pe 
mari pancarte, în limbile ro
mînă și cehă, erau scrise

Pe ceroport, la sosirea înaiților oaspeți.

Suveica aleargă neobosită 
încoace și încolo. Trep
tat, treptat, cu o preci

zie matematică, noianul de fire 
se împreună și iau înfățișarea 
diverselor țesături multicolore ■ 
pe care apoi se imprimă „Mar
ca uzinelor „7 Noiembrie" 
din București.

Steliana Cîrstoiu lucrează la 
două războaie. Am urmărit 
atenția cu care execută fiecare 
mișcare. Ochii săi cercetează 
țesătura atent, centimetru cu 
centimetru. Azi ca în atîtea 
rînduri a venit mai devreme 
la lucru, și-a pregătit mate
rialul pentru ziua întreagă, a 
controlat mașinile, suveicile. 
Cînd a sunat sirena a pornit 
să lucreze din plin. Peste cîte
va minute a trecut în spatele 
mașinilor. Dacă cumva ur
zeala are defecte de fire? Tre
buie rezolvat totul pe loc, alt
fel se produc defecte în țesă
turi. Steliana și fetele din bri
gada de tineret pe care o con
duce au discutat pe larg sarci
nile ce le revin din Directi
vele partidului și au chemat 
la întrecere toate brigăzile 
din sector. „Produse numai 
de calitate superioară" — a-

• cesta-i doar obiectivul princi
pal al întrecerii în cinstea 
aniversării a 40 de ani de la 
înființarea partidului.

Steliana Cîrstoiu este cea 
mai bună țesătoare de aici din 
secție. De 10 ani de cînd lu
crează în fabrică, Steliana a 
acumulat o bogată experiență 
pe care acum o împărtășește 
cu dragoste tovarășelor ei de 
muncă. Nu numai ea, ci în- 

I treaga brigadă trebuie să ob- 
I țină rezultate mereu mai bune 
i în întrecere. Nu de mult, a

observat că Aglaia Stoica pier
de multă vreme cu pornirea 
războaielor. Dacă la un război 
se rupea un fir, în vreme ce 
la celălalt scotea un defect, 
Aglaia nu lega mai întîi firul 
așa că ambele mașini stăteau. 
Ca să recupereze pierderea 
dovedea mai puțină exigență 
țață de calitate. Brigăzii nu 
i-a fost indiferent acest lucru. 
Aglaia trebuia ajutată ca să 
se poată descurca mai lesne.

— Nu-i bine cum lucrezi, i-a 
zis Steliana. Scoaterea unui 
defect durează timp mai înde
lungat pe cînd legarea firului 
numai cîteva secunde.

— Știi ce, a continuat Ste
liana ca s-o convingă mai 
bine, hai să facem o experien
ță. Și au făcut-o. Și, așa, pe 
loc, s-a convins Aglaia cum 
pot fi cîștigate minutele.

S-au făcut multe lucruri în 
brigadă pentru ca fiecare tî- 
nără să-și însușească metode
le, experiența înaintată a ce
lor mai bune muncitoare. A- 
ceasta a avut o mare influen
ță asupra rezultatelor obținu
te în întrecere. Dacă în ulti
mele luni ale anului trecut 
brigada nu reușea să realizeze 
planul de calitate, acum îl 
depășește cu mult. 95 la sută 
din produsele lucrate sînt de 
calitate superioară. Angaja
mentul luat în întrecere este 
îndeplinit zi de zi.

Extinderea experienței frun
tașilor este un lucru firesc. 
Metodele, experiența înaintată 
sînt un bun comun al întregu
lui colectiv ah uzinei. Genera
lizarea lor vine în sprijinul 
întregului colectiv în lupta sa 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid privind reali-

TELEGRAME
Tovarășului N. S. HRUȘCIOV

Prim-Secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Președintele Consiliului de Miniștri al

Tovarășului L. I. BREJNEV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem

U.R.S.S.

al U.R.S.S.

urările : „Bine ați venit,
oaspeți dragi11, „Trăiască prie
tenia romîno-cehoslovacă", 
„Trăiască unitatea și colabora
rea frățească a țărilor lagăru
lui socialist".

Pe aeroport se afla un mare 
număr de reprezentanți ai oa
menilor muncii din întreprin-

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

derile și instituțiile Capitalei, 
veniți să salute sosirea în țara 
noastră a înaiților oaspeți.

în- întâmpinarea oaspeților 
au venit tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emîl Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră-

Cuvîntarea 
Antonin

ghici, Ion Gheorghe Maurer* 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, Leon
tin Săiăjan, Ștefan Voitec, 
Alexandru Bîrlădeanu, Avram 
Bunaciu, Corneliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe,

(Continuare în pag. 3-a)

tovarășului 
Novotny

Dragă tovarășe Novotny,
Dragă tovarășe Siroky, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Permiteți-mi ca în numele 

Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romin, al 
Consiliului de Stat și al Gu
vernului Republicii Populare 
Romîne, în numele întregului 
nostru popor, să salut pe oas
peții noștri dragi, membri ai 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socia
liste Cehoslovace, în frunte cu 
tovarășul Antonin Novotny, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, preșe
dintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, și să Ie urez din 
toată inima bun venit pe pă- 
mintul ospitalier al țării noas
tre.

Vizita dvs., dragi tovarăși, 
este o nouă manifestare a 
strînsei prietenii dintre cele 
două popoare ale noastre, din
tre țările și partidele noastre.

Prietenia romîno-cehoslova- 
că, care are vechi tradiții, a 
căpătat în anii puterii popu
lare o bază nouă, trainică. Po
poarele romin și cehoslovac 
sînt înfrățite pentru totdeauna 
prin comunitatea orânduirii so
cialiste, prin idealurile care le 
unesc, prin alianța cu marea 
Uniune Sovietică și celelalte 
țări ale lagărului socialist, 
prin lupta consecventă pentru 
asigurarea unei păci trainice 
în lume. între Republica Popu
lară Romînă și Republica So
cialistă Cehoslovacă s-au sta

tornicit legături multilaterale 
de colaborare rodnică și in
tr-ajutorare tovărășească care 
corespund intereselor popoare
lor noastre și ale întregului 
lagăr socialist.

Oamenii muncii din Romi- 
nia urmăresc cu adine interes 
și simpatie marile realizări pe 
care le obține poporul ceho
slovac sub conducerea încerca
tă a partidului marxist-leni- 
nist al clasei muncitoare ce
hoslovace — Partidul Comunist 
din Cehoslovacia.

Vizitînd Republica Populară 
Romînă veți avea prilejul să 
cunoașteți nemijlocit realizări
le poporului romin, sentimen
tele frățești pe care Ie nutreș
te față de poporul cehoslovac.

Venirea în țara noastră a 
delegației de partid și de stat 
cehoslovace, convorbirile pe 
care le vom avea, vor contri
bui și mai mult la lărgirea și 
dezvoltarea continuă a relați
ilor de prietenie și colaborare 
frățească dintre popoarele și 
țările noastre, la întărirea uni
tății de nezdruncinat a lagăru
lui socialist și consolidarea pă
cii în lume.

Sintem încredințați, dragi 
oaspeți, că vă veți simți în 
mijlocul nostru ca între prie
teni și frați.

Să trăiască și să se dezvolte 
neîncetat prietenia dintre po
porul romin și poporul ceho
slovac !

Trăiască puternicul lagăr al 
socialismului !

Trăiască pacea în lume !

Dragă tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,

Dragi tovarăși și prieteni,
Intrînd pe teritoriul Repu

blicii Populare Romîne fră
țești vă transmit dvs. și între
gului popor romîn salutări 
călduroase din partea Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, din 
partea guvernului, Frontului 
Național și din partea oame
nilor muncii din Republica 
Socialistă Cehoslovacă, împre
ună cu urările de multe și noi 
succese în construirea socialis
mului, în înflorirea multilate
rală a patriei dvs.

Mulțumim din toată inima 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romin, Con
siliului de Stat și Guvernu
lui Republicii Populare Romî
ne pentru invitația de a vi
zita țara dvs., invitație pe care 
am primit-o cu bucurie. Mul
țumim pentru cuvintele calde 
rostite de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și pentru pri
mirea călduroasă ce ni s-a 
făcut la sosire.

Vizita noastră are loc in 
timpul cînd oamenii muncii 
din Republica Populară Romî- 
nă se pregătesc pentru sărbă
torirea a 40 de ani de Ia în
ființarea Partidului Comunist 
din Romînia, cînd pe tot în
tinsul țării se desfășoară 
marea mișcare a construcției 
socialiste, cind țara adoptă în
semnate măsuri politice prin 
crearea Consiliului de Stat — 
organ suprem al puterii de 
stat.

Marile succese în muncă ob
ținute de popor, avîntul mă
reț al întrecerii socialiste, dis
cutarea angajamentelor în 
cinstea acestei aniversări măr
turisesc marea încredere pe 
care o au oamenii muncii din 
Republica Populară Romînă 
față de Partidul Muncitoresc 
Romîn. Aceasta dovedește în 
același timp și hotărîrea po
porului romîn de a merge 
consecvent, sub conducerea 
partidului, spre îndeplinirea 
hotărîrilor importante adopta
te de cel de-al III-lea Congres 
al partidului, spre realizarea 
planului de șase ani al dez
voltării economiei naționale, 
spre îndeplinirea programu
lui de perspectivă intocmit de 
partid.

Din inițiativa Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn ați adoptat im
portante măsuri prin care se 
urmărește continua întărire a 
rolului conducător al partidu
lui, perfecționarea activității 
organelor de stat și adîncirea 
democrației socialiste. Consti
tuirea Consiliului de Stat de 
către Marea Adunare Națio
nală a Republicii Populare 
Romîne a fost întimpinată cu 
mare căldură de poporul mun
citor din Republica Populară 
Romînă care înțelege din plin 
importanța acestei măsuri
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Vizita făcută 
oaspeții cehoslovaci 

Comitetului Central 
al P.M.R.j 

Consiliului de Stat 
și Consiliului 

de Miniștri
Miercuri la amiază, la Pa

latul R. P. Romîne membrii 
delegației de partid și guver
namentale a R. S. Cehoslova
ce, tovarășii: Antonin No
votny, Viliam Siroky, Otakar 
Simunek, Vladimir Koucky, 
Vaclav David, Vasil Bilak, 
Alois Neuman, Jaroslav Sy
kora au făcut o vizită Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, Consiliu
lui de Stat și Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne.

Oaspeții au fost primiți de 
tovarășii: Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica. Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Săiăjan, Ștefan Voitec, Ale
xandru Bîrlădeanu, Avram 
Bunaciu, Gh. Gaston Marin, 
Comeliu Mănescu, Ghizela 
Vass, Florian Dănălache, Au
rel Mălnășan, Mihail Hașega
nu, ambasadorul R. P. Romî- 
ne la Praga.

Conducătorii de ipartid și 
de stat romîni și cehoslovaci 
s-au întreținut îndelung . în
tr-o atmosferă prietenească 
deosebit de cordială.

(Agerpres)

Iubiți tovarăși,
Moscova

al PartiduluiMulțumesc din toată inima Comitetului Central
Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și dv. personal 
pentru călduroasele felicitări pe care mi le-ați trimis cu ocazia 
alegerii mele în funcția de președinte al Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, precum și pentru aprecierile la adresa Parti
dului Muncitoresc Romin și urările călduroase adresate oame
nilor muncii din țara noastră.

Rog să fiți încredințați, iubiți tovarășă, că partidul nostru, 
Comitetul său Central, Guvernul Republicii Populare Romine 
și întregul popor romin, muncind cu abnegație pentru realiza
rea mărețelor obiective ale desăvârșirii construirii socialismului, 
își vor îndeplini și pe viitor înalta îndatorire de a contribui Ia 
dezvoltarea și adîncirea relațiilor de prietenie cu popoarele 
marii Uniuni Sovietice, la întărirea necontenită a unității țări
lor socialiste, Ia lupta pentru pace și colaborare între popoare.

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 
urez, cu acest prilej, gloriosului Partid Comunist al Uniunii So
vietice și poporului sovietic tot mai mari succese în măreața 
operă de construire a comunismului, în lupta pentru triumful 
cauzei păcii, pentru binele și fericirea întregii omeniri.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-Secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului N. S. HRUȘCIOV
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Stimate tovarășe N. S. Hrușciov,
Moscova

Vă mulțumesc din toată inima pentru felicitările călduroase 
și bunele urări pe care mi le-ați adresat cu ocazia numirii 
mele în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri ai Re
publicii Populare Romîne.

Republica Populară Romînă va dezvolta și mai departe rela
țiile de colaborare frățească cu Uniunea Sovietică și cu cele
lalte țări ale lagărului socialist, își va aduce întreaga contri
buție la lupta pentru pace și înțelegere între popoare.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă ura multă sănătate, 
precum, și noi succese în activitatea dv. neobosită, consacrată 
construirii comunismului în U.R.S.S., întăririi și dezvoltării 
prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre, victoriei cauzei 
păcii în întreaga lume.

ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

zarea unor produse numai de 
calitate superioară. Iată de ce, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, în colaborare cu comi
tetul sindicatului, Comitetul 
U.T.M. de la uzinele textile 
„7 Noiembrie11 a inițiat nume
roase acțiuni pentru generali
zarea experienței înaintate.

— Erau multe tinere care 
deși obțineau unele rezultate 
bune, aveau posibilitatea de a 
realiza și mai mult — ne spune 
tovarășa Pavel Elisabeta, se
cretara comitetului U.T.M. In 
uzină au venit să lucreze nu
meroase tinere. Multora dintre 
acestea le lipseau experiența, 
priceperea, cunoștinței ? acu
mulate de muncitoarele mai 
vechi din uzină. Dar calitatea 
muncii întregului colectiv de
pinde de. fiecare muncitor în 
parte. Iată de ce cele mai 
bune muncitoare, Steliana 
Cîrstoiu, Ana Capiș, Ioana 
Mili și altele au primit sarci
na să se ocupe zilnic de tine
rele nou venite, cu mai puțină 
experiență de muncă, să le 
împărtășească din experiența 
și metodele lor de muncă. Și 
astfel în mai puțin de două 
luni tinerele Alexandru Ma
ria, Elena Anghel și altele au 
devenit muncitoare fruntașe. 
Nu numai că acum dau pro
duse de bună calitate dar își 
depășesc cu regularitate pla
nul de producție cu 5—10 la 
sută. Dar nu ne-am oprit aici. 
Am discutat într-o adunare 
generală de organizație faptul 
că-tinerii ar trebui să știe să 
lucreze la mai multe tipuri de 
mașini. Aceasta are o mare 
influență asupra calității țesă
turilor. Astfel în adunare s-a 
stabilit ca o perioadă tinerele 
să lucreze prin rotație la toa
te tipurile de mașini alături 
de cele mai bune muncitoare.

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)
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Se extind 
procedeele 

înaintate de lucru
In scopul extinderii proce

deelor înaintate de lucru care 
să asigure o calitate superi- 

, oară a pieselor din oțel tra
tate termic, Întreprinderea 
„Metalurgica" din Sibiu a fost 
înzestrată recent cu o instala
ție de călire prin curenți de 
înaltă frecvență.

La întreprinderile care a- 
plică acest procedeu de mai 
mult timp, cum sînt Uzinele 
de tractoare „Ernst Thălmann" 
și „Steagul Roșu" din Brașov, 
„1 Mai“ din Ploiești, „Semănă
toarea" din Capitală a cres
cut continuu numărul repere
lor la care călirea termică în 
cuptoare cu flacără este înlo
cuită cu aceea prin curenți de 
înaltă frecvență. Uzinele de 
tractoare și cele de autoca
mioane din Brașov au ampla
sat aceste instalații în fluxul 
tehnologic de fabricație, evi- 
tînd astfel transportul piese
lor în secțiile de tratare ter
mică.

Anul acesta, ca urmare a în
zestrării uzinelor constructoare 
de mașini cu noi instalații, 
cantitatea de piese metalice 
călite cu ajutorul curenților 
de înaltă frecvență va fi mai 
mare cu circa 170 la suta față 
de anul 1958.

Comparativ cu procedeul de 
călire în cuptoare cu flacără, 
călirea pieselor prin curenți 
de înaltă frecvență asigură o 
duritate ridicată a pieselor 
tratate, reducerea rebuturilor 
și creșterea productivității 
muncii cu aproape 300 la sută, 
deoarece timpul necesar pen
tru călirea unei piese este de 
numai cîteva secunde. Se re
duce totodată consumul de 
metal, ca urmare a eliminării 
pierderilor produse prin ar
dere în cuptoarele cu flacără 
și, totodată, se economisește 
o importantă cantitate de 
combustibil.

(Agerpres)

începerea convorbirilor între delegațiile 
de partid și guvernamentale

romînă și cehoslovacă
In după-amiaza zilei de 5 aprilie, la Palatul 

R,P. Romîne au început convorbirile între dele
gațiile de partid și guvernamentale ale R.P. Ro
mîne și R.S. Cehoslovace.

Din partea romînă, la convorbiri participă to
varășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-seoretar 
al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de 
Stat, Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului 
Politic a;l C.C. al P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.M.R., Petre Borilă, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ștefan 
Voitec, membru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Alexandru Bîrlădeanu, membru al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gaston Marin, membru al C.C. al 
P.M.R., președintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe, Mihail Hașeganu, ambasadorul R.P. Ro
mine la Praga.

Din partea cehoslovacă, la convorbiri parti
cipă tovarășii : Antonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, Viliam Siroky, 
membru at Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele Consiliului de Miniștri, 
Otakar Simunek, membru al Biroului Politic al 
C;C. al P.C. din Cehoslovacia, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, Vladimir Koucky, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Vaclav David, 
membru al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, minis
trul Afacerilor Externe, Vasil Bilak, membru dl 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, ministru, vicepre
ședinte al Consiliului Național Slovac, Alois 
Neuman, președintele Partidului Socialist din 
Cehoslovacia și ministrul Justiției, Jaroslav Sykoro, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace la București.

Convorbirile s-au desfășurat în spiritul unei 
depline înțelegeri, într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

(Agerpres) Aspect din timpul convorbirilor între delegațiile de partid și guvernamentale romînă șl cehoslovacă.



Cunoașterea 
trecutului de luptă 

al partidului

TEZAUR E)E ÎNVĂȚĂMINTE 
PENTRU TÎNĂRA GENERAȚIE
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Prilej pentru 
acțiuni educative

rffrecutul Pașcanilor e un 
trecut de luptă eroică. Majori
tatea muncitorilor vîrstnici 
care lucrează în Atelierele 
C.F.R. au cunoscut în mod 
nemijlocit acest trecut. Tine
rețea lor a fost apăsată de ex
ploatare și mizerie, dar și lu
minată de flacăra luptei pen
tru o viață mai bună, pentru 
izbînda cauzei proletariatului.

Dar, pe lîngă muncitorii ce
feriști mai vîrstnici. în ate
lierele din Pașcani lucrează și 
mulți tineri. Ei n-au a- 
pucat acest trecut. Ca de 
la cer la pămînt se deo
sebește viața liberă și fe
ricită pe care o trăiesc as
tăzi cei peste 300 de tineri ce
feriști de la aceste ateliere, ca 
toți ceilalți oameni ai mun. 
cii din țara noastră, de traiul 
chinuit pe care l-au dus în 
trecut tovarășii lor de muncă 
mai vîrstnici. Dar pentru ca 
tinerii să poată aprecia la a- 
devărata iui valoare prezen
tul, pentru a fi conștienți de 
necesitatea de a-și închina 
toate forțele luptei pentru tra
ducerea în fapte a înțelepte! 
politici a partidului de desă
vîrșire a construcției socia. 
liste în țara noastră, ei trebuie 
să cunoască gloriosul trecut 
de luptă ai partidului. Cerce
tarea și cunoașterea trecutu
lui, a condițiilor în care au 
muncit și au luptat muncito
rii ceferiști de la ateliere 
înainte de 23 August 1944, a 
constituit o preocupare a co
mitetului U.T.M. pe întreprin
dere care, sub conducerea or
ganizației de partid, a între
prins o serie de acțiuni me
nite să-i ajute pe tineri în cu
noașterea trecutului de luptă 
a partidului, în cunoașterea 
tradițiilor revoluționare ale 
întreprinderii în care mun
cesc, a condițiilor inumane în 
care erau nevoiți să munceas
că și să trăiască muncitorii 
sub regimul burghezo-moșie- 
resc. Pentru aceasta au fost 
organizate întâlniri între tine
ri și muncitori vîrstnici, co
muniști. Așa au fost întâlnirile 
cu tovarășii Manea Chitici, 
Cristache Balaban, Felix Bu- 
oanți și alții. De asemenea, 
pentru cunoașterea trecutului 
de muncă și luptă al muncito
rilor de la Atelierele C.F.R. 
Pașcani au fost incluse teme 
suplimentare în cadrul învă- 
țămîntului politic de organi
zație : „Cum s-a desfășurat 
greva de solidaritate a munci
torilor din întreprinderea 
noastră cu greviștii de la A- 
telierele Grivița și care a fost 
semnificația ei“ ; „Lupta dusă 
de comuniștii din întreprin
derea noastră în anii ilegali
tății" ; „Acțiuni ale comuniști
lor din Pașcani împotriva ocu- 
panților fasciști" - iată nu
mai cîteva din aceste teme 
care au fost viu discutate.

Discuțiile la locul de muncă,

CLIPE DE
în Muzeul de Istorie a 

Partidului Muncitoresc Romîn 
a intrat nu demult într-o di
mineață de vacanță un nou 
grup de vizitatori școlari. 
Sint din comuna de subordo
nare Popești-Leordeni a raio
nului N. Bălcescu. Ca atîția 
alți elevi ai patriei noastre, 
ei au venit la muzeu să cu
noască impresionantele docu
mente care vorbesc despre 
lupta partidului nostru.

Toți urmăresc atenți expli
cațiile ghidului. Rămân înde
lung lângă documentele zgu
duitoare care amintesc sacri
ficiile comuniștilor în anii 
ilegalității pentru viața liberă 
de azi a poporului nostru. Mă 
apropii de cîțiva dintre micii 
vizitatori. Și Vasile Harm, și 
Virginia Stingă, și Gheorghe 
Apostol din clasa a VlI.a sint 
fii de colectiviști. Viața lor, a 
părinților lor e din zi în zi 
mai. frumoasă, mai îmbelșu
gată. Dar traiul lor bun, fe
rit de lipsuri și umilințe n-a

organizate în pauze între ti
neri și muncitori mai vîrstnici, 
serile de întrebări și răspun
suri, precum și unele din se
rile literare, au fost alte cîteva 
forme prin care tinerii cefe
riști au avut posibilitatea în 
repetate rînduri să cunoască 
noi aspecte ale muncii și luptei 
din trecut a muncitorilor din 
întreprinderea lor. De pildă, 
seara literară în care tînăra 
muncitoare Gașcu Victoria a 
citit în fața tinerilor recenzia 
la cartea „Zorii robilor" de 
V. Em. Galan, în care se vor
bește amănunțit despre acți
unile muncitorilor ceferiști din 
Pașcani din 1907 pentru elibe
rarea țăranilor închiși în va-

\ Cum aplică 
organizația U. T. M.

de la Atelierele 
C. F. R. Pașcani 
inițiativa tinerilor 
de la Vladimiri

goanele de marfă staționate 
în gara lor.

Se poate spune deci că a 
existat o preocupare din 
partea comitetului U.T.M. pen
tru a stimula interesul tineri
lor în cunoașterea trecutului de 
luptă și de muncă al ceferiști
lor din Pașcani, căutînd forme 
noi de aplicare a inițiativei ti
nerilor din Vladimiri. Nu se 
poate însă trece cu vederea 
peste faptul că această preocu
pare e limitată, că mai sînt 
încă multe posibilități prin 
care tinerii ar putea să fie și 
mai mult stimulați să cunoască 
acest trecut, că mai sînt 
unele aspecte ale trecutului 
de luptă al partidului încă 
prea puțin scoase în evidență 
pînă în prezent.

De pildă, în cadrul între
prinderii a fost organizată în 
1959 o expoziție conținînd un 
bogat material documentar, 
fotografii și documente care 
vorbesc deosebit de convingă
tor despre lupta muncitorilor 
ceferiști din Pașcani conduși 
de comuniști în anii grei ai 
ilegalității. Expoziția s-a bucu
rat de multă popularitate în 
rîndul muncitorilor. Dacă co
mitetul U.T.M. ar fi dat do
vadă de mai multă inițiativă, 
acestei expoziții i s-ar fi putut 
da un caracter permanent, ti
nerii ar fi putut fi ajutați să 
îmbogățească exponatele cu 
noi fapte și date aflate chiar 
de ei din discuțiile cu munci
torii vîrstnici, cercetînd ei în
șiși etapele de dezvoltare ale 
Atelierelor în anii noștri etc. 
De asemenea, tot aici s-ar fi 
putut iniția cicluri de vizite, 
lecții la expoziție cu tinerii 
cursanți ai învățământului po
litic. Cei mai buni tineri care 
urmau să intre în rândurile

NEUITAT
venit de la sine. Lupta eroică, 
perseverentă a partidului îm
potriva exploatării a făcut 
posibile toate de câte ne bu
curăm astăzi. Pionierii no
tează, cuvînt Cu cuvînt a- 
proape, explicațiile ghidului.

în fața exponatelor care 
vorbesc despre mărețele reali
zări ale regimului nostru, în
făptuite sub conducerea în
țeleaptă a partidului, școlarii 
zăbovesc îndelung. Multe din 
acestea sînt de-o vîrstă cu ei: 
noile cartiere ale Capitalei, 
orașele Onești și Săvinești etc.

Pentru viața lor nouă, pen
tru minunatele condiții în 
care cresc și învață, copiii 
mulțumesc partidului, anga- 
jîndu-se ca în cinstea măre
ței lui aniversări să-și înde
plinească principala lor obli, 
gație, să învețe în așa fel in
cit nici unul să nu obțină 
note sub opt, să se pregătească 
să devină buni constructori 
ai viitorului de aur al patriei.

ADELA POPESCU

C. DIACONU

împotriva fasciștilor 
voiau să distrugă

In fața Școlii de 7 ani 
r>-, 156 au poposit două 
autoccre O.N.T. 85 de copii 
si ativa învățători ocupă 
eegcntele banchete și cele 
două autocare pornesc. In 
_no c - mașini. încă de pe 

R.V- cnoi i

organizației U.T.M., cei mai 
buni școlari pregătiți să devină 
pionieri, puteau să primească 
aici, chiar în sălile expoziției, 
carnetul roșu sau cravata de 
pionier, într un cadru festiv, 
ca un înalt semn de prețuire, 
dar mai ales de bogate învăță
minte. Apoi, exponatele ar 
contribui la îmbogățirea și 
fixarea cunoștințelor pe care 
tinerii le primesc cu prilejul 
întâlnirilor cu comuniști, mun
citori vîrstnici din ateliere.

Organizarea unor concursuri 
pe tema „Fabrica noastră în 
trecut și azi“ ar putea de a- 
semenea îmbogăți cunoștin
țele tinerilor, i-ar ajuta să-și 
înțeleagă mai temeinic sarci
nile ce le revin în munca de 
fiecare zi, străduindu-se să 
devină constructori înaintați 
ai vieții noastre noi.

Acestea sînt numai cîteva 
din posibilitățile care există în 
mod concret și pe care tinerii 
de la Atelierele C.F.R. din 
Pașcani pot să le folosească 
cu succes. Cunoașterea cât mai 
profundă a trecutului de luptă 
al gloriosului nostru partid 
este o datorie sfîntă a fie
cărui tînăr. Acum, mai mult 
ca oricînd, în preajma marei 
aniversări a 40 de ani de exis
tență și de luptă a partidului, 
comitetului U.T.M. îi revine 
sarcina să se ocupe și mai în
deaproape de această pro
blemă, să caute forme cit mai 
variate și mai accesibile de a-i 
ajuta pe tinerii muncitori să 
cunoască cît mai bine acest 
trecut, pentru a putea să pre
țuiască și mai mult viața lor 
minunată pe care o trăiesc, 
perspectiva luminoasă a vii
torului, spre care pășește as
tăzi întregul nostru popor 
condus de partid.

Ți n autobuz așteaptă la 
U poarta Fabricii de con

fecții „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ pe fetele din bri
gada de producție a tineretu
lui condusă de Margareta Si
mion, una din cele mai bune 
brigăzi ale fabricii.

Mașina le va conduce într-o 
excursie cu un itinerariu deo
sebit de interesant: locuri și 
case din București legate de 
lupta P.C.R.

înainte de a porni, am stat 
de vorbă cu responsabila bri
găzii. Știam despre această 
brigadă că își realizează zilnic 
planul de producție cu 10S la 
sută. Acum, în întrecerea în
chinată celei de a 40-a ani-

versări a partidului, brigada 
are ca obiectiv principal cali
tatea. Și nu-și dezminte anga
jamentul : procentul calității 
produselor executate de bri
gadă este de 102 la sută. In- 
trebînd-o care sînt preocupă
rile tinerilor după orele de 
producție, tovarășa Margareta 
Simion mi-a spus:

— Majoritatea fetelor din 
brigadă sint eleve la școala 
medie serală și învață cu sîr- 
guință. Și mai toate au nu
mai note bune și foarte 
bune.

Totodată, in aceste zile din 
preajma marii sărbători in o- 
rele libere vizităm locurile

fstorice legate de lupta I 
partidului.

Și iată-le în această excursie I 
— lecție.

—Pe strada Academiei la nr. 
35-37, la casa ce poartă o pla
că memorială, tinerii citesc : I 
..Pe acest loc a fost casa in | 
care s.au ținut primele șe-' 
dinte (în zilele de 8. 9 și 10 1

constituire a Partâduîu: Coazz-

lecție, di explicații prețioase, ] 
le ajută să înțeleagă mai bine : 
drumul de luptă a clasei ; 
muncitoare condusă de partid , 
(fotografia 1).

Pe strada Ecoului, brigada I 
se oprește în fața casei cu 
nr. 29.

- In această casă a funcțio
nat timp d& trei luni (iulie, 
august, septembrie 1932) re
dacția ziarului „Scînteia", or
gan al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Romi- 
nia, le spune ghidul vorbin- 
du-le pe larg despre rolul ; 
„Scinteii", care ducea în riri
dul muncitorilor cuvîntul 
partidului (fotografia 2).

Vizita se prelungește. Tine
rii doresc să afle cit mai j 
multe despre lupta în ilegali
tate a partidului, despre oa
menii care au condus eu ho
tărâre și abnegație în anii a- 
ceia de cruntă asuprire lupte 
împotriva exploatării burghe- 
zo-moșierești.

— Sânt de atunci 40 de ani. ț 
Cauza pentru care au lupta: 
comuniștii a fost încununată | 
de succes. Poporul nostru, sub : 
conducerea partidului, desă- ■ 
virșește construirea socialii- ‘ 
mului — le spune ghidul cina . 
ajung în fața impresionantei i 
săli a Palatului R.P.R. (fo
tografia 3).

Foto-text: VASILE RANGA

Întîlniri 
emoționante

Inițiativa tinerilor din Vla
dimiri de a lua în grijă mo
numentele, mărturii ale trecu
tului glorios de luptă al po
porului nostru, îmbracă mereu 
noi și noi forme de educare 
patriotică a tineretului, su
gerează noi acțiuni tinerești 
interesante.

Pentru ca tineretul să cu
noască cît mai bine trecutul 
de luptă ai partidului nostru, 
pentru a învăța din pilda 
inaltă a comuniștilor, la ini
țiativa Comitetului regional 
U.T.M. Maramureș, în orașele 
și satele regiunii au loc întâl
niri între tineri și comuniști 
care le evocă momente din 
anii când partidul era în ile
galitate, cînd — înfruntând te
roarea, represiunile — purta 
mereu sus steagul de luptă 
pentru fericirea poporului. 
Acum, în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la crearea 
P.C.R. au fost organizate ase
menea întâlniri în cîteva orașe 
ale regiunii Maramureș. In 
fața plăcii comemorative din 
Baia Mare, amintind locul in 
care au fost închiși și tor
turați. in iunie 1944, 120
de militanți pentru cauza po
porului. sau la întâlnirile or
ganizate la Satu Mare și Si
ghet, tovarăși mai in vârstă, 
membri de partid, care au 
trăit acele timpuri, le-au vor
bit tinerilor despre forța vie, 
mobilizatoare, cu care a știut 
partidul marxist-leninist in 
toate împrejurările să con
ducă masele muncitoare Ia 
lupta revoluționară, pentru 
apărarea intereselor lor.

Tov. Emerik Kondraik, lu
crător la Sfatul popular re
gional, a evocat în fața tineri
lor din întreprinderile ora
șului Baia Mare anii 1920-21 
cînd alături de muncitorimea

vizită la Doftana
iată, despre ele era 
Gardienii închisorii 

în aceste bucăți de 
să acopere strigătele

tana“. 
vorba.
loveau 
fier ca 
de protest ale comuniștilor. 
Muncitorii. din Cimpina știau 
însă de ce se bate toaca și 
veneau să se solidarizeze cu

Cu mai bine de 10 ani în urmă, un 
poet — Pe atunci încă foarte tînăr — 
cobora din personalul de Timișoara într-o 
stație mică, pierdută între munții cu pă
duri și văile cu livezi însorite ale Tere- 
govei. De aici pînă la Rusca, un drum 
albicios își întindea ca și acum fișia dreap
tă, aproape orizontali, lucru atît de rar 
în zona muntoasă. La capătul drumului 
era satul în care trăise Lazăr Cernescu, 
neînfricat fiu al Partidului Muncitoresc 
Romîn, ucis mișelește de dușmanii poporu
lui muncitor, la 8 noiembrie 1948.

Lacrimile încă nu se zvîntaseră bine de 
pe obrajii mamei, soției și fiicei lui Lazăr, 
inima îndurerată a tovarășilor săi era 
încă cernită, oamenii cinstiți de pe întreg 
cuprinsul țării cereau aspră pedeapsă mi
șeilor. Din aceste coordonate ale vieții, 
poezia avea să țâșnească incandescentă și 
revelatoare. Atunci se născu „Lazăr de la 
Rmca“ de Dan Deșliu, poem cu un im
presionant ecou în inimile a milioane de 
oameni.

Și iată că pe drumul pe oare cu ani în 
urmă trecea un poet ducând spre mormân
tul încă proaspăt al eroului omagiul gene
rației sale, pășiră — an de an — tot mai 
mulți oaspeți, tot mai mulți vizitatori.

în satul neuitatului Lazăr Cernescu vin 
mulți tineri. Copii din multe colțuri ale 
Banatului au primit aici, din mâinile aspre, 
tremurinde și grijulii ale „mamei Iconic", 
mama lui Lazăr, cravata roșie, simbol al 
luptei neînfricate dusă de comuniști, în 
roșul căreia, adine și pentru toată viața, 
ei vor simți într-adevăr un strop din sîn- 
gele comunistului de la Rusca, la al cărui 
mormânt ei au primit-o.

în careuri solemne, mulți tineri și-au 
făcut aici intrarea în organizația noastră 
revoluționară. Primind carnetul roșu dea
supra mormântului comunistului Lazăr

Cernescu ei au simțit întreaga răspundere 
ce le revine de acum înainte.

La asemenea clipe solemne „mama Ico- 
nia“ este totdeauna invitată. Și ea nu pre
getă niciodată să răspundă invitației tine
rilor, să stea de vorbă cu ei, să le poves
tească despre trecutul de luptă împotriva 
exploatării.

Tinerii, cei care au intrat în U.T.M. in 
primul an după moartea eroului, ajunși 
astăzi la virsta maturității, sint mai depar
te luptători neobosiți pentru triumful vieții

— sau moș Metode Pașan, unul din primii 
comuniști de la Rusca și mulți alții.

Prețuirea pentru faptele eroului comu
nist din Rusca a devenit un lucru adine 
înrădăcinat în conștiința tinerilor. Ei îngri
jesc cu dragoste mormântul la capătul că
ruia se înalță o coloană de marmură albă 
ou stea roșie. La Rusca, primele flori ale 
primăverii înfloresc întotdeauna la căpă- 
tiiul neuitatului luptător comunist.

Dar cele mai frumoase flori ale recu
noștinței și dragostei le-am întilnit in cu

În satul lui 

lazăr Cernescu
noi, socialiste în satul lor. Mibai Vasile, 
Malica Ion și Banda Ilie formează cea mai 
proaspătă promoție de comuniști. Educația 
lor în organizația U.T.M. s-a făcut sub 
semnul cinstirii luptei eroice a comuniș
tilor împotriva exploatării. Utemiștii se 
străduiesc să cunoască și să tragă învăță
minte din munca organizației de partid 
din comună. Ei se bucură de sprijinul per
manent al comuniștilor vîrstnici, cum sint 
tovarășii Stepanescu Mihai, secretarul or
ganizației de partid din Rusca, prieten din 
copilărie și tovarăș de luptă al lui Lazăr

vintele simple dar pline de căldură cu 
care mi-au vorbit și micii pionieri și ti
nerii utemiști din Rusca.

în stima tuturor elevilor pentru bătrânul 
profesor la orele căruia mă aflam, stimă 
tradusă aici prin disciplină și prin răspun
suri foarte bune la lecție, am deslușit și 
un lucru pe care numai în pauză aveam 
să-l înțeleg mai profund : cu 30 de ani 
în urmă, bătrînul din fața mea fusese 
dascăl elevului Cernescu L. Lazăr.

Pe Lazăr copiii îl știu doar din auzite. 
Totuși în unitatea lor de pionieri eroul

este în permanență viu. Lungu Paraschiva, 
tânăra lor instructoare, a organizat pentru 
ac&asta activități din cele mai felurite: 
vizite, întâlniri, programe artistice, cu 
prilejul cărora faptele și locurile legate de 
viața lui Lazăr Cernescu-, amintirile celor 
ce le-au cunoscut, lucrările literare — au 
contribuit rodnic la educarea pionierilor.

Dintre cei mai mari, dintre utemiști, 
mulți îl țin bine minte, așa cum l-au cu
noscut: neobosit luptător pentru cauza 
partidului, pentru cauza întregului popor 
— construirea socialismului și înflorirea 
patriei noastre, hotărît. harnic, stimat de 
oamenii din sat, urînd cu înverșunare duș
manii regimului nostru,

în activitățile politice, artistice și de 
muncă obștească (pietruirea de drumuri, 
brigada artistică, defrișarea terenului pen. 
tru pășunea întregului sat, plantarea 
pomilor, colectarea fierului vechi) ute- 
Tniștii din Rusca își aduc un aport de 
preț la viața nouă a satului lor. Rusca este 
acum un sat fără exploatatori, un sat în 
care viața îmbelșugată, visată de eroul co
munist Lazăr Cernescu, rodește din plin.

în cinstea aniversării partidului, organi
zația U.T.M. din Rusca desfășoară o boga
tă muncă educativă în rîndul utemiștilor 
și tinerilor din sat. Mobilizîndu-i la mun
că patriotică, la activitatea artistică sau 
la alte acțiuni, se urmărește ca fiecare 
tînăr să cunoască cît mai temeinic politica 
partidului nostru, sarcinile ce revin tine, 
retului în măreața operă de desăvîrșire a 
construcției socialiste, Ajutându-i să cu
noască trecutul de luptă a partidului, or
ganizația U.T.M, din Rusca îi învață pe 
tineri să prețuiască mai mult prezentul și 
lupta neobosită pentru continua înflorire a 
patriei noastre scumpe.

MIHAI NEGULESCU

— Copii, o ci Ungă podul 
Băneosa (vedeți piaca co
memorativă din stingă) osta
șii romîni au luptat în anul 
1944 .................................
care
Bucureștiul. Ostașii romîni și 
gărzile patriotice au apărat 
Capitala de fasciști, luptînd 
cu vitejie.

Înaintăm pe șoseaua Bucu- 
rești-Ploiești. „Este ora șapte 
și patruzeci și cinci de minute 
— anunță la radio crainicul. 
Apoi : Saiut voios de pio
nier I In programul de as
tăzi se transmite un repor
taj despre o interesantă a- 
dunare pionierească"... O a- 
dunare asemănătoare au 
avut nu de mult și pionierii 
din Școala nr. 156. Tema : 
„Partid iubit — inima țării". 
Un comunist le-a vorbit des
pre lupta partidului in ile
galitate, despre ~ 
Bucur Florica, o elevă 
clasa a V-a, a rostit ' 
versuri despre partid, 
pionieri au întrebat 
trăiau comuniștii în 
soare, cum au transformat 
ei celulele în școală, cum 
rezistau torturilor, srfiingiui- 
rilor. Excursia avea tocmai 
ccest scop : să facă cunos
cut trecutul de luptă al cla
sei muncitoare, al conducă
torilor ei, comuniștii.

lată-i in fața Doftanei. 
Pionierii se încolonează și 
pășesc gravi printre fostele 
celule. Din loc în loc, pe 
ziduri, alături de ușile celu
lelor reci și întunecoase 
cite o toacă de fier.

— Copii, voi știți cântecul 
„Sună toaca prin toată Dof-

P« 
se 
în 

cu

Doftana. 
i din 
atunci 

Alți 
cum 

inchi-

Intr-o ceru â comună, ptc- 
cier p'Sesc un tobiou. Un 
deținut stă la fereastră și 
pindește trecerea jandarmi
lor, în timp ce ceilalți 
paturi studiază. Așa 
transforma închisoarea 
universitate. Infruntind
bărbăție teroarea, comuniștii 
studiau zi și noapte ideolo
gia marxist-leninistă, se stră
duiau să-și ridice permanent 
nivelul cultural. Ion Mîrială 
și Maria Cojocaru vor să 
spună tovarășei Stoica, in
structoare superioară, gîn- 
durile care îi stăpînesc :
- Așa au. învățat comu

niștii. Ei au luptat ca noi 
să avem astăzi condiții mi
nunate de învățătură.

Copiii trec apoi pe lîngă 
celulele individuate. Un pat 
cu seînduri, o rogojină, un 
opaiț. Atît I Aici au fost în
temnițați fiii clasei munci
toare care luptau împotriva 
exploatării. Pionierii citesc 
cu emoție pe ușile celulelor 
numele conducătorilor parti
dului nostru, lată și groaz
nica secție H. Torturați la 
nesfîrșit, întemnițați apoi în 
aceste celule unde 
obligați să stea tot timpul 
în picioare, îndurînd 
mea, frigul, 
rezistat eroic. Credința 
victoria clasei muncitoare 
i-a însuflețit Copiii nu vor 
uita aceasta.

La mormintele celor căzuți, 
pionierii salută în tăcere. 
Salutul lor este totodată un 
angajament : 
mai bine pentru 
lupta eroică a 
nostru pentru fericirea 
porului.

erau

foa-
comuniștii au 

în

vom învăța 
a cinsti 
partidului 

Po

V. CONSTANTINESCU

din țara noastră și minerii 
băimăreni duceau grele bă
tălii de clasă, cînd se sim
țea atît de imperios nece
sitatea creării unui partid re
voluționar al clasei muncitoa
re care să conducă lupta sa 
împotriva exploatării. Crearea 
Partidului Comunist din Romi- 
tiia a fost un eveniment isto
ric de mare însemnătate în 
viața poporului nostru. De-a- 
lungul existenței sale parti
dul a luptat cu abnegație 
pentru cauza dreaptă a elibe
rării clasei muncitoare de ex
ploatare, pentru libertatea și 
fericirea poporului.

La întâlnirea organizată la 
Sighet, tovarășul Mihai God- 
gea, lucrător la sfatul popular 
orășenesc a vorbit tinerilor 
muncitori și elevi din oraș 
despre tradițiile de luptă ale 
muncitorimii din Satu Mare 
sub conducerea partidului în 
anii regimului burghezo-mo- 
șieresc. Era prin anul 1932 
— povestea el. In ajunul 
„zilelor roșii" (1 Mai, 7 No
iembrie), cu toate că poliția 
și siguranța din Sighet insti
tuiau puncte de control severe 
in gări și la bariere și cei bă- 
nuiți a fi comuniști erau ares
tați, pe zidurile caselor, pe 
garduri, apăreau lozinci, ma
nifeste. Aceasta era o sarcină 
la care și uteciștâi iși adu
ceau contribuția. Ei se arătau 
a fi demni luptători pen
tru cauza poporului muncitor. 
Pe o clădire din oraș și în 
cîteva comune din apropierea 
Sighetului au apărut drapele 
roșii. La fel ca și pe coșul fa
bricii de cărămizi din Satu 
Mare, în 1932. Glasul comu
niștilor nu putea fi sugrumat, 
înfruntând teroarea burghezo- 
moșierească comuniștii știau 
să mobilizeze și să însufle
țească la luptă masele. Tova
rășii Vasile Turdeanu, director 
al Fabricii „Unio" și Martin 
Steinbergher, director al Fabri
cii „Mondiala" din Satu Mare 
le-au povestit tinerilor despre 
grevele muncitorilor sătmăreni 
conduse de comuniști, despre 
dîrzenia cu care muncitorii 
îndrumați și organizați de co
muniști au luptat pentru inte
resele lor vitale.

Prin evocările vii ale vârst
nicilor, tinerii participant! la 
asemenea întâlniri au cunoscut 
multe evenimente din glorio
sul drum de luptă al partidu
lui nostru, au învățat molie.

Tinerii care au luat cuvin- 
tul Ia aceste întâlniri și-au 
exprimat recunoștința față de 
eroicul partid al comuniștilor, 
hotărârea de a-și însuși pe de
plin înaltele trăsături morale 
ale comuniștilor, voința de a 
îndeplini cu cinste sarcinile 
trasate de partid. „Pilda înaltă 
a comuniștilor ne însuflețește 
pe noi, tinerii, în muncă, la 
învățătură. Noi vrem să cin
stim prin fapte, prin muncă 
spornică, amintirea eroilor co
muniști care și-au dat viața 
pentru eliberarea oamenilor 
muncii de sub jugul exploată
rii", a spus Nioolae Bejenaru 
de Ia întreprinderea „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“ din Baia 
Mare.

Alți vorbitori din cadrul a- 
cestor întîlniri cu vîrstnicii, 
dedicate cunoașterii trecutului 
de luptă al partidului, tineri 
muncitori ca Iustina Ardei ca- 
nu, Vasile Mureșan, Lenghel 
Oscar, Feier Ioan, Veronica 
Reis, Mihai Marina din Sighet, 
Toma Mihaly, Crișan Mihai 
și tânărul inginer Bordaș Lu
dovic din Baia Mare sau Ro
bert Herman și Vasile Ari- 
cean din Satu Mare, în numele 
brigăzilor de tineret din care 
fac parte și al tuturor ute
miștilor din întreprinderea lor 
s-au angajat să depună toată 
străduința pentru a îndeplini 
cu cinste principala sarcină pe 
care partidul o trasează acum 
oamenilor muncii, în preajma 
aniversării a 40 de ani de la 
înființarea P.C.R.: de a îm
bunătăți necontenit calitatea 
produselor fabricate în între
prinderile lor.

S. VOINESCU 
-----•-----:

Pionierii de la Școala de 7 ani nr. 156 din București in vizită la Doftana.



Sosirea în Capitală a delegației 
de partid și guvernamentale

a R S. Cehoslovace
(Umare din pag. 1-a) Aker ; S.U.A. — Geor-

membri ai C.C. al P.M.R., âi 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituți
ilor centrale și organizațiilor 
obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți 
ai presei romîne și străine.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București: ambasadorii R.P.D. 
Coreene — Kim Ben Dik ; 
R. P. Polone — Janusz Zam- 
browicz ; R. D. Germane — 
Wilhelm Bick; R. P. Chineze
— Șiu Gien-guo; R. P. Ungare
— Bela Nemety ; R.P.F. Iugo
slavia — Arso Milatovic ; R.P. 
Bulgaria — Ivan Kinov ; Gre
ciei — Aîeksandre Cimon Ar- 
gyropoulo ; Uniunii Sovietice
— 1. K. Jegalin ; R. P. Alba
nia — Răpi Gjermeni ; miniș
trii: Elveției — PierreFranțois 
Briigger; Italiei — Alberto 
Paveri Fontana ; Austriei — 
Franz Herbatschek ; Franței— 
Pierre Paul Bouffanais ; în
sărcinați cu afaceri ad-interim 
ai: R. D. Vietnam — Nguyen 
Minh Chuong : Danemarcei — 
Karl-Frederik Hasle ; Argenti
nei — Enrique J. B. Cbaillon; 
Izraelului — Azriel Harel.- In
diei — A. R. Deo; Indoneziei— 
Marzuki; Republicii Arabe 
Unite — Hassan Ahmed El 
Laithy ; Marii Britanii — 
Philip Mc-Kearney; Turciei —

Ziibeyr 
ge R. Kaplan.

Erau de asemenea prezenți 
membrii Ambasadei R. S. 
Cehoslovace.

La ora 11,30, avionul țu 
care a călătorit delegația ate
rizează. Din el coboară mem
brii delegației în frunte cu to
varășul Antonin Novotny.

Oamenii muncii prezenți pe 
aeroport aplaudă îndelung, 
flutură stegulețe șj buchete de 
flori.

Membrii delegației și condu
cătorii Partidului Muncitoresc 
Romin, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne se îmbrățișează. își 
string prietenește mîinile.

Compania de onoare, ali
niată pe aeroport, prezintă o- 
norul. Fanfara militară into
nează imnurile de Stat ale 
R. S. Cehoslovace și R. P. Ro
mine.

Tovarășul Antonin Novotny, 
împreună cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. trec în re
vistă compania de onoare.

Membrilor delegației le sînt 
prezentați apoi șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, membrii guvernu
lui si celelalte persoane ofi
ciale.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej adresează oaspeților 
o cuvîntare de salut, 
varășul Antonin 
rostește o cuvîntare 
puns.

ps aeroport 
îndelungi și 

lozinci închi- 
romino-ceho-

Apoi to- 
Novotny 
de râs-

Cuvîntarea 
Antonin

tovarășului 
Novotny

Cuvîntările sint wubliniata 
de cei prezenți 
prin aplauze 
urale. Se aud 
nate prieteniei
slovace, unității de monolit a 
lagărului socialist, păcii șt 
prieteniei între popoare.

Un grup de pionieri romi ni, 
precum și copii ai personalu
lui Ambasadei RS. Cehoslova
ce la București îi înconjoară 
pe oaspeți, îi îmbrățișează, la 
oferă buchete de flori.

Membrii delegației ceho
slovace șj conducătorii de 
partid și de stat ai țării noas
tre iau ioc în mașinile care se 
îndreaptă spre Capitală. In 
prima mașină deschisă urcă 
tovarășii Antonin Novotny și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. în 
altă mașină deschisă tovarășii 
Viliam Siroky. Ion Gheorghe 
Maurer și Chivu Stoica.

Pe șoseaua de la aeroport 
pînă în oraș, zeci de mii de 
locuitori ăi Capitalei au ieșit 
să întimpine pe inalții oaspeți. 
Miile de stătulețe și buchete 
de flori cu care cetățenii Bucu- 
reștiului au venit în întîmpi- 
nare. drapelele R. S. Ceho
slovace și R. P. Romîne, arbo
rate de-a lungul șoselei, dă
deau arterei străbătute de co
loana de mașini un aspect săr
bătoresc. Oaspeții și conducă
torii partidului și statului 
nostru răspund saluturilor oa
menilor muncii bucureșteni.

Calda primire făcută de 
populația Capitalei solilor po
porului cehoslovac a consti
tuit o puternică manifestare a 
prieteniei frățești statornicite 
între cele două țări.

I

In Palatul sporturilor din 
Pekin mi început miercuri intre.

mic din Bucv- 
Wrbogdti biWo-

Studentul Apostol Comei de ia Institut 
rești, cumpon-xij-și cărți tehnice oentru a și 

teca personală.
Foto: N. STELORIAN

Informații

(Urmare din pag. 1-a) nu în-

Fotbal
Echipa braziliană de fotbal 

Graatzo Porto Alengrenze își in- 
eepe azlăzî după-amiază turneul 
ia țara noastră întilnind de la 
ora 16,45 pe stadionul „23 Au
gust" echipa Petrolul Ploiești. 
In deschidere de la ora 15 va 
«tea loc întâlnirea de juniori : 
Știința—Dinamo București pen
tru campionatul republican.

★
Miercuri după-amiază, pe 

stadionul M.T.K. din Buda
pesta, echipa reprezentativă de 
fotbal a R. P. Ungare, care se 
pregătește i» vederea prelimi
nariilor campionatului mon- 
c:i:, a susținut un meci ami
cal cu echipa C.C.A. Bucu
rești, întărită cu jucători de 
la alte cluburi din R. P, Ro- 

-.4. Intiinirea s-a terminat 
ca scorul de 3—2 în favoarea 

baHțtilor maghiari, după ce 
pauză jucătorii români 

ndus cu 1—0. Echipa ro- 
a cir o replică viguroasă 
jiei maghiare, lăsînd o 

f--i impresie celor 20.000 de 
spectatori, după cum apre- 
c.zză comentatorul agenției 
M.T.I.

brescu. O excelentă irnprevie 
lăsat spectatorilor C. Gheorghiu, 
campionul romin la cat. pană, 
care a dispus la puncte de L. 
Klimkin. Iată rezultatele înre
gistrate în celelalte partide : V. 
Bendalovski dispune la puncte 
de N, Putu; G. Simonka învinge 
la puncte pe A. Marikin; I. 
Dehtearov dispune la puncte de 
I. Mihtdik; V. Bobkov întrece 
la puncte pe V, Bogoi; S. Ro- 
mașco învinge la puncte pe M. 
Balaș; A, Nalivaev învinge la 
puncte pe I. Monea: G/i, Negrea 
dispune la puncte de G. Ivanov 
și V. Diahilev întrece la puncte 
pe V. Mariuțan.

★
In sala de sporturi Giulești se 

va desfășură simbâtâ. de la ora 
19 o reuniune de b&x în cadrul 
căreia vor evolua pugiliști de la 
Victoria, Rapid, și Pasteur. Din 
program se desprind întâlnirile: 
Mircea Mihai—D. Davidescu; 
Niță Nicolae—Lucian Gavrîlă*, 
St. Dumitrache—-A. Morăruș și 
C. Zamfirescu—M. Ailenii.

Tenis de masă

cerile din. cadrul celei de-a Să-a 
ediții a campionatelor mondiale 
de tenis de masă. în competiția 
masculină dotată cu cupa „Sways 
thling” (grupa B) echipa R. P, 
Romine alcătuită din Radu Ne- 
gjdescu, Ad. Rethi și T. Covaci 
a debutat cu o victorie, intrecînd 
cu scorul de 5—1 echipa R. 0. 
Vietnam. Singurul punct al echi
pei vietnameze a fost realizat de 
Tran Nhut Huy, învingător cu 
2—0 în partida cu Negulescu. 
Echipa feminină a țării noastre 
a obținut un frumos succes în 
cupa „Corbiilon" (grupa A) dis- 
punînd cu 3—0 de echipa R. P. 
Polone. Maria Alexandru a cîștl- 
gat cu 2—1 la Szmidt, Pitică, a 
dispus cu 2—0 de Notvoryla, iar 
la dublu Alexandru—Pitică au 
învins cu 2—0 perechea Novjo- 
ryta—Szmidt. Joi echipa femi
nină a țării noastre întâlnește 
echipele R. F. Germane si Pa
kistanului.

în prima zi a competiției mas
culine două frumoase victorii a 
repurtat echipa U.R.S.S., care a 
întrecut cu 5—0 echipa Noii 
Zeelande și ctt 5—1 echipa Bra
ziliei. Echipa Japoniei a învins 
Cu 5—1 echipa Angliei.

pentru desăvîrșirea cu succes 
a construirii socialismului.

Alegerea primului secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin, 
tovarășul 
ghiu-Dej, 
ședințe al 
constituie 
încrederi
Muncitoresc Romin și față de 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, luptător de seamă 
cu experiență pentru dreptu
rile oamenilor muncii.

Ne bucurăm foarte mult că 
ne găsim printre dvs. tocmai 
în această perioadă de intensă 
activitate politică și de mun
că, perioadă de inițiativă a 
poporului romin. Vizita noas
tră constituie un prilej pentru 
a face cunoștință mai îndea
proape cu viața și munca po
porului Republicii Populare 
Romine și pentru a schimba 
reciproc experiența obținută 
in procesul construirii socie
tății socialiste în țările noas
tre.

Vizita delegației noastre de 
partid și guvernamentale în 
țara dvs. se realizează scurtă 
vreme după importanta con
sfătuire de Ia Moscova a sta
telor membre ale Trata
tului de la Varșovia. La 
această consfătuire s-a ex
pus absolut clar atitudinea ță
rilor noastre față de actualele 
probleme-cheie ale situației 
internaționale. Țările socia
liste și-au accentuat din nou 
hotărirea fermă de a face 
totul pentru asigurarea păcii 
în lume, de a merge pe calea 
înțelegerii pașnice între po
poare. Dar cunoscînd adevă
rata față a imperialismului 
am accentuat de asemenea că

Gheorghe Gheor- 
în funcția de pre- 
Consiliului de Stat 

o expresie a marii 
față de Partidul

luptind pentru pace 
seamnă că nu vom întări a- 
părarea țărilor noastre.

Sîntem conștienți de puterea 
noastră politică, economică și 
militară, știm că această pu
tere este o frînă a poftelor 
războinice ale imperialismului 
și că pînă cind nu se va rea
liza dezarmarea generală si 
totală in lume, tehnica de 
apărare ne este necesară pen
tru a nu fi. ca in trecut, o 
simplă figură pe tabla de șah 
a imperialiștilor.

Izvorul puterii noastre îl 
constituie, bineînțeles, învă
țătura marxist-leninistă, te
melia unității țărilor socialis
te bazată pe adincirea conti
nuă a colaborării si a ajuto
rului reciproc. Pivotul princi
pal al acestei unități este U- 
uiunea Sovietică a cărei expe
riență este un ajutor impor
tant pe calea construirii socia
lismului in țările noastre.

Tovarăși și prieteni,
Poporul țării noastre are 

încă vie în memorie vizita 
prietenească a delegației de 
partid și guvernamentale ro
mîne în Cehoslovacia. Astăzi 
sosim noi la dvs. cu convin
gerea că asemenea relații 
prietenești reprezintă un mij
loc eficient pentru cunoaște
rea reciprocă și pentru conti
nua intărire a colaborării fră
țești intre popoarele noastre.

Să trăiască și să se dezvolte 
prietenia și colaborarea strinsă 
intre popoarele Republicii 
Populare Romine și Republicii 
Socialiste Cehoslovace !

Glorie Partidului Muncito
resc Romin, forța conducătoa
re a poporului romin!

Să se întărească și pe mai 
departe unitatea de nezdrun
cinat a țărilor lagărului socia
list !

(Agerpres)

în
Spectacol de gală 

cinstea delegației 
de partid 

guvernamentale 
R. S. Cehoslovacea

seara. la

Pionieri artiști

Miercuri dimineața, un co
lectiv al Teatrului de păpuși 
și marionete „Țăndărică", al
cătuit din 35 de persoane, a 
plecat într un turneu de trei 
săptămîni în Uniunea Sovieti
că. In cadrul turneului vor fi 
prezentate, cu începere de la 
7 aprilie, aproape 40 de spec
tacole la Moscova și Lenin- 
grad.

violoncel și orchestră de Saint 
Saens.

*

Miercuri s-a înapoiat în 
Capitali tov. Octavian Nistor, 
membru supleant ai Biroului 
C.C. al U.T.M— care a parti
cipat la cel de-al Ill.lea 
Congres al Uniuni; Tinere
tului Muncitor din Vietnam.

Sala de teatru a Palatului 
pionierilor din Capitală a găz
duit duminică dimineață o 
„trupă" de „artiști" din Bra
șov. Acești „artiști" erau pio
nieri, dintre școlarii cei mai 
buni ța învățătură, care, in 

. orele libere, au schimbat ma
nualul cu vioara și mandolina, 
orele de studiu cu corul și 
exercițiile de balet; toți — deo
potrivă prieteni ai fizicii și 
matematicii, ca și ai poeziei, 
cîntecului și dansului.

Spectacolul „O zi de tabără" 
a fost pregătit cu minuțiozi
tate și gust, cu fantezie. Cor
tina s-a ridicat încet, dezve
lind o priveliște feerică, ca 
de basm, închipuind o tabără 
pionierească în inima munți
lor.

Cîntecele despre partid, des
pre pămîntul măreț al patriei 
iubite sînt urmate de ritmul 
pașilor vioi în care s-au strîns 
parcă vigoarea și energia dan
surilor populare romînești, 
ceardașurilor ungurești și a 
liedurilor germane. Micii ar-

tiști le-au executat cu multi 
vioiciune și siguranță.

Pe scenă a răsunat amplu, 
energic și hotărît „Noi 
vrem" de Tulicov, în 
simți adunat torentul 
uriaș și de nestăvilit al 
țelor iubitoare de pace — clin 
Urali și preeriile nord-ameri- 
cane, din Madagascar și de 
pe banchizele arctice, din Car- 
pați și Pacific...

Membrii cercurilor artistice 
de la Casa pionierilor din 
Brașov au făcut o plăcută sur
priză colegilor lor bucureșteni, 
după turneele întreprinse la 
Sibiu și Făgăraș. Ei au făcut 
dovada unui colectiv harnic, 
entuziast, priceput.

Parcă mai stăruie și acum 
în inimi melodiile cîntecelor 
lor, în care au pulsat senti
mentele recunoștinței fierbinți 
pe care o poartă partidului, 
pentru anii lor frumoși și se
nini. Ii văd și acum parcă, 
plini de voioșie, cu fețele zîm- 
bitoare — așa cum sînt toți 
copiii patriei noastre.

I. MIHAI

pace 
care 
viu. 
for-

Mierruri seara, la Teatrul 
de Operă și Balet al R-P- Ro
mine a avut }oc un spectacol 
de gală 
gației de 
mentale 
in frunte 
tonin Novotny.

Inalții oaspeți au fost în- 
tîmpinați în foaierul Operei 
de conducătorii partidului și 
statului nostru, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe 
ghiu-Dej, de membri 
al P.M.R.. 
de artă și 
de partid

Apariția 
lor și 
partid și de stat din 
noastră a fost întîmpinată cu 
aplauze îndelungi.

La spectacol au asistat șe
fii unor misiuni diplomatice 
acreditați la București.

Au' fost intonate imnurile 
de stat ale R.S. Cehoslovace 
și RT. Romîne.

In cadrul spectacolului au 
fost prezentate cîntece de 
masă, cîntece populare romî- 
nești și cehoslovace, dansuri 
populare din diferite regiuni 
ale țării noastre, piese vocale 
și instrumentale, fragmente 
de balet.

Au interpretat corul An
samblului U.T.M., orchestra 
și colectivul de dansuri ale 
Ansamblului Ministerului 
Forțelor Armate, o formație 
a orchestrei de muzică popu
lară „Barbu Lăutaru", pre
cum și soliști vocali, instru
mentiști, balerini.

Spectacolul s.a bucurat de 
un deosebit succes.

La sfârșitul spectacolului, ar
tiștilor le-au fost oferite flori 
din partea delegației de partid 
și guvernamentale a R. S. Ce
hoslovace.

*
Scriitorul Ștefan Heyrr 

R. D. 
vizită 
rația 
R. P.

din 
Ger—.tini a sosit într-o 
în țara noastră, la inui- 
Uniami Scriitorilor din 
Romină.

în cinstea dele. 
partid și guverna- 
a R.S. Cehoslovace, 

cu tovarășul An-

miniștri, 
cultură, 

și de stat, 
în sală a 

a conducătorilor

Gheor- 
ai C.C. 
oameni 

activiști

oaspeți - 
de 

țara

(Agerpresț

Hai să vedem s are calitatea corespunzătoare? Intr-o secție a 
fabricii de confecții „Mondiala" din Sa tu Mare.

♦
Au luat zfîrșil întâlnirile din 

eod-ul preliminariilor turneului 
înzenaț: ouai de fotbal pentru 
jm.ari C£K-4. învingi nd cu 
scorni de 3—9 (0-0) echipa O- 
len-e- reprezentativa R. F. Ger
mene z-a clasat pe primul loc 
ei grapei B eu 5 puncte obți. 
nind car*.'cerea in temifinale. 
Echipe R. P. Romîne, care de 
«■•■•oaM. nu ■ zulerit nici o în- 
fringere a ocupat locul doi cu a- 
celan nwmr de puncte dar cu 
un gntnvern; inferior. Pentru ze- 
uzifineie e-eei atei calificat echi
pele Portugaliei, Spaniei zi R.P. 
Polone. După cum »-• mai «nun. 
țar. zemihzzaiefe te rar dezțășura 
joi 6 aprilie după următorul 
program : Speate—Portugal ia la 
Lisabona ia nocturnă ți R. F. 
Germană—R. P. Polonă la Porto. 
Finala Ou acea loc nmbălâ 8 
aprilie le l izuheua. Iu deschi
dere ze tw juca mecio! pentru 
locurile 3—4 ale eUzumentului.

Primul concert al Ymei Sumak
Cunoscuta cîntăreață peru- 

viană Yma Sumak a susținut 
miercuri seara, în sala Pala
tului R. P. Romine, primul său 
concert din cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în țara 
noastră.

Acompaniată de orchestra de 
estradă a radioteleviziunii di
rijată de Sile Dinicu, Yma Su
mak a interpretat un program 
alcătuit din cîntece inspirate 
din folclorul țării sale, din Bo
livia, Ecuador, cîntece ale ne-

grilor, lucrări compuse de 
compozitorul M. Vivanco, pre
cum și piese de Debussy, De 
Curtis etc.

Concertul a cuprins și oîteva 
intermezzo-uri coregrafice sus
ținute de dansatoarele peru- 
viene Cholita Rivero și Car
men Reyes.

Spectacolul a fost călduros 
aplaudat de publicul bucureș- 
tean.

(Agerpres)

Sosirea ministruîui Izraelului 
în R. P. Romînăir

La Galeriile de Arii din 
Timișoa-a s-a deschis 
nala exDc: n-nizari
a art inehîaată
frunt e. A»
fost expu lucrări
de pictur Uptară
ce înfătiss te ale ■-
nor r „Uzineie
meca'. -£".ec-

JF.ectrobencf, 
iat- 

socia-

★

A.

P* M.

Box

(Agerpresț

Primăvară in porcul ae c. t- ă și ocină U* ’> Stern ă n București. 
Foto i AGERPRES

La 5 aprilie a sosit în Bucu
rești Katriel Salmon, trimis 
extraordinar și ministru ple. 
nipotențiar al Izraelului în 
R.P. Romină.

La sosire. Katriel Salmon a 
fest tatîmpinat de N. Șerban, 
director ad-mterim al proto-

Afaceri.colului Ministerului 
lor Externe.

Au fost de față 
legației Izraelului, în 
cu Azriel Harel, îfisăreihat du
afaceri ad-interim al Izrae
lului la București.

(Agerpres)

membru 
frunte

în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră, 
violoncelistul sovietic Sviatos
lav Knușevițki și-a dat con
cursul marți seara la concer
tul prezentat de filarmonica 
din Focșani, în cadrul căruia 
a interpretat concertul pentru

tromotor 
care au 
portante 
listă.

Experiența înaintată - 
la îndemina tuturor

(Urmare din pag. I-a)

mod 
fila- 
me- 
dis-

cAi)aiic'LOiiieă iiiuzlealcl
-> Duminică apare deci ita 

pupitrul Filarmonicii „Geor
ge Enescu" eroul de altă
dată al filmului „Preludiul 
gloriei" Roberto Benzi.

— Care este programul său?
— O lucrare de Haydn 

„Simfonia nr. 55", datând 
dintr.o perioadă în care 
autorul căuta să cristali
zeze tipul clasic de lucrări 
de acest gen datorită cărora 
este considerat, pe drept cu- 
vînt, „părintele simfoniei", un 
scurt fragment descriptiv din- 
tr-o operă de Wagner : „Plim
barea lui Siegfried pe Rin", 
alături de două suite progra
matice : „Carnavalul anima
lelor" de Saint Saens și „Pe
trușca" de Stravinski.

— Să ne oprim asupra ce
lor din urmă. Carnavalul a- 
nimalelor! Ce este cu această 
piesă ? Ce-și propune să 
redea ?

— Compozitorul 
Camille Saint Saens, 
subtitlu lucrării pe 
vom asculta „Mare 
zoologică".

Să luăm aceste 
blouri la rind și 
cunoștința lor muzicală. Iată, 
la început, o introducere ma- 
jestuoasă a cărei amploare 
crește mereu. Un motiv de 
semnal al pianelor, vestește 
sosirea unui mare personaj : 
este leul, pățește puternic (un 
unison fortisimo al coardelor) 
sfidător, mindru de forța... 
cu care s-a trezit pe lume. 
Deschisă de niște sunete sa
cadate ale unui pian, imitată 
deîndată (preluate aidoma) 
de viori, piesa următoare re
dă zarva și „tandrețea" găi
nilor în preajma cocoșului 
țanțoș, pintenat. 
celor două piane, 
treia (Hemiones) 
tr-un tempo foarte viu,

-rws, fuga unor animale 
extrem de sprintene, un fel 
de căluți sălbateci, care tră
iesc prin Asia occidentală. 
Apoi „Broaștele țestoase' 
greoaie, abia tirindu-și caze
matele în care-s ferecate. In 
această miniatură Saint Saens 
citează o foarte cunoscută 
melodie din opera „Orfeu >n 
Infern" de Offenbach. Pe a- 
cordurile monotone ale unui 
pian ea răsună aici extrem 
de încetinită producind un 
autentic efect umoristic. Pe 
urmă „Elefantul" — masiv, 
pompos. Spre surprinderea 
tuturor, el dansează (contra
bas acompaniat de pian), pe 
un motiv din aerianul „Balet 
al silfidelor" din „Damnațiu
nea lui Faust" de Berlioz.

Schița a 6-a, destinată și ea 
numai pianelor, redă salturile

în care autorul 
o remarcabilă 
orchestrator, a 

din baletul cu 
scris de Stra

ea 
de

un
cu

ri. Lucrarea, 
demonstrează 
măiestrie de 
fost extrasă 
același nume
rinski in tinerețe (1911), îna
inte de a împlini virsta de 
29 de ani. Datină din prima 
perioadă a activității sale, 
este impregnată puternic 
folclor.

— Subiectul ?
— E vorba și aici de 

carnaval, de un carnaval
oameni și păpuși. Acțiunea 
baletului se desfășoară într-p 
piață din Petersburgul anului 
1830, în săptămîna în care, 
potrivit vechilor datini, po
porul se bucură de venirea 
primăverii. în preajma unei 
barăci a unui mic teatru de 
păpuși e vînzoleală mare t 
trec cheflii (un trio grotesc

francez 
a dat ca 
care o 
fantezie

mici ta- 
să facem

Rezervată
a 

în- 
fu-

piesa 
evocă,

Două suite programatice
caraghioase cu care se depla
sează cangurii. Pe urmă, ima
ginea feerică a unui Acvariu, 
ca un ocean prin care poți 
privi.

Interesantă este penultima 
piesă, suplă și distinsă, a sur
lei „Lebăda", una din cele 
mai populare lucrări ale lui 
Saint Saens. O cîntă violon
celul acompaniat de cele două 
piane. Și, ca la sfirșitul orică
rui carnaval, un cortegiu, o 
defilare a tuturor... personaje
lor zoologice. Finalul este un 
fel de rezumat muzical al în
tregii lucrări.

- Piesa lui Stravinski ?
— „Petrușca" este și ea o 

suită de sugestive tablouri, 
dar nu miniaturale și nici cu 
caracter de muzică de came-

de tromboni), apare un flaș
netar care acompaniază o 
dansatoare (în acest moment 
putem recunoaște la clarinet 
binecunoscuta melodie popu
lară rusă „în seara unei 
toamne ploioase", pe care a 
folosit-o Kriukov în muzica 
filmului „Balada Siberiei"). ■ 

. După un țipător discurs al 
unui bătrîn scamator, maestru 
al șarlataniilor de bilei, în
cepe reprezentanția păpușe- 
rească cu o „rusească", un joc 
plin de vigoare. Pe scenă a- 
pare apoi Petrușca ; e o ma
rionetă îndrăgostită de o ba
lerină, la inima căreia aspiră 
însă și maurul, bogat și tru
faș. Valsul grațios al baleri
nei - flaut — (un citat muzi
cal după o cunoscută piesă a

hi» Lanner) și maurului a în
trerupt de apariția furioasă a 
lui Petrușca. Balerina dis
pare, iar maurul — rival îl 
azvîrle afară pe Petrușca. în 
acest moment muzica începe 
să descrie agitația carnava- 
lescă pestriță a pieții : un 
sprințar dans al doicilor, pe 
urmă jocul greoi al ursului, 
dănțuit de un țăran ce cîntă 
din fluier (clarinet), un joc 
țigănesc, (oboi și corn englez), 
un dans al rîndașilor — foar
te bățos, pe urmă un dans 
general, un fel de vacarm 
frenetic al întregii orchestre.

— Dar ce se întâmplă pînă 
la urmă cu pasiunea lui Pe
trușca ?

- Sărmana păpușă... Prinsă 
în jocul ei zgomotos, mulți
mea nu dă nici o atenție lui 
Petrușca urmărit și lovit bru
tal de maur. Sabia acestuia 
îi zdrobește țeasta; Petrușca 
.moare văicărindu-se... Pentru 
a nu strica veselia, maestrul 
saltimbanc arată celor de 
față că „drama" nu s-a pe
trecut cu niște ființe adevă
rate ci... cu niște marionete. 
Dar, spre surprinderea tutu
rora, deasupra bărăcii apare 
amenințătoare și batjocori
toare, fantomatică, umbra lui 
Petrușca. îngrozit de arătare, 
meșterul șarlataniilor de iar
maroc lasă să-i cadă din 
mină păpușa — Petrușca — 
și fuge. Desnodămîntul fatal 
al dragostei curate a lui Pe
trușca pentru balerina orbită 
și atrasă de bogăția maurului 
trezește un sentiment de du
ioasă compătimire. Cine nu 
va simți deci o undă de bucu
rie atunci cind aparențele vor 
arăta că de fapt, simpatica 
păpușă nu murise ?

Aceasta a fost o cale de ge
neralizare a experienței îna
intate. Așa că majoritatea ti
nerelor cunosc acum toate 
tipurile de mașini.

La uzinele textile „7 No
iembrie" din Capitală gazeta 
de perete, stația de radioam
plificare, adunările generale 
U.T.M., consfătuirile de bri
gadă au devenit adevărate tri
bune de generalizare a expe
rienței înaintate. Așa s-a în- 
tîmplat cind s-a introdus me
toda de prindere a firului în 
șurub. Cu acest prilej, cele 
mai bune muncitoare, Ecate- 
rina Stanciuc, Maria Cerven- 
co, Maria Ionescu și altele în
drumate de comitetul U.T.M. 
au ajutat și învățat în 
concret pe toate celelalte 
toare în folosirea noii 
tode. S-au organizat apoi
cuții, schimburi de experien
ță, demonstrații practice Și azi 
calitatea firului s-a îmbună
tățit. Nu este de mirare astfel 
că din cei 700 de tineri care 
muncesc în această uzină circa 
600 sînt declarați fruntași în 
producție.

— Am folosit — ne spune 
secretara comitetului U.T.M.— 
și experiența altor întreprin
deri. Anul trecut 30 de fila
toare au mers în schimb de 
experiență la Filatura „Da- 
cia“ și un număr mare de țe
sătoare la „Industria Bumba
cului B“.

Și fără îndoială că genera
lizarea experienței înaintate 
și-a spus cuvîntul în bătălia 
pentru calitate, pentru înde
plinirea angajamentelor luate 
în întrecerea cu colectivul în
treprinderii Industria Bumba
cului A și B ; nici o brigadă 
nu lucrează sub plan, tinerii 
au contribuit ca în ace6t an să 
se realizeze peste plan pînă 
acum 24.000 m.p. țesături și 
18.000 kg de fire, iar procen
tul admis de cupoane să sca
dă de la 4,7 la sută anul trecut 
la 1,85 la sută în trimestrul I.

In scopul generalizării și 
mai largi a experienței înain
tate, în .planul de măsuri 
stabilit de comitetul U.T.M. 
privind mobilizarea tineretu
lui la îndeplinirea angaja
mentului luat de întregul co
lectiv al uzinei s-au prevăzut 
și alte lucruri; organizarea

împreună cu comitetul «indi
catului a unor emisiuni pe
riodice la stația de radioam
plificare la care să ia cuvîn- 
tul responsabili de brigăzi 
fruntașe și să vorbească 
despre experiența muncii lor; 
în cadrul acțiunilor „Joia ti- 
neretului"1 vor fi invitați cei 
mai buni fruntași care să îm
părtășească tinerilor din ex
periența muncii lor; în co
laborare cu comitetul sindica
tului, sub conducerea organi
zației de partid, se va organi
za lunar „ziua schimbului de 
experiență" în brigăzi și între 
brigăzi ; după fiecare lecție 
sau ciclu de lecții de la cursu
rile de ridicare a calificării 
Se vor organiza demonstrații 
practice; periodic tinerii se 
vor întîlni cu muncitori vîrst- 
nici, cu experiență îndelunga
tă pentru a vedea eum își pot 
perfecționa munca.

Sînt prevăzute și alte mă
suri. De unde se vede că 
popularizarea și generalizarea 
experienței înaintate este o 
problemă mereu actuală pen
tru comitetul U.T.M. de aici.

PRODUCE
Șl LIVREAZĂ:

— mobile din metal niche
lat
— cărucioare de transpor
tat butelii aragaz
— măsuțe pentru radio
— galerii pentru perdele
— scaune tapițate
— etajere de cărți
și alte obiecte de folosință 
casnică din lemn și metal.
Informații direct de la în

treprindere.

EUGEN PRICOPK
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continuă discutarea situației din Congo
NEW YORK 5 (Agerpres). 

- La 4 aprilie în cadrul șe
dinței plenare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a continuat 
discutarea situației din Repu
blica Congo. Reprezentantul 
Ceylonului care a luat primul 
cuvîntul la ședință, a declarat 
că Organizația Națiunilor U- 
nite nu trebuie să admită dez
membrarea Republicii Congo, 
deoarece acest proces de dez
membrare a statelor africane 
se poate extinde și asupra al
tor regiuni ale Africii. El a 
condamnat activitatea „celui 
mai odios din Africa" — 
acolitul belgian Chombe, a- 
supra căruia apasă întreaga 
răspundere pentru asasinarea 
lui Patrice Lumumba și a to
varășilor săi de luptă.

Reprezentantul Guineei, Di
allo, a condamnat cu mînie pe 
colonialiștii belgieni și pe a- 
liății lor pentru fărădelegile 
•sîngeroase săvîrșite în Congo 
și pentru asasinarea mîrșavă 
a eroului național congolez, 
Patrice Lumumba.

Diallo a declarat în con
tinuare că hotărîrea cu privire 
la dezmembrarea Republicii 
Congo, adoptată de trădătorii 
poporului congolez, — Chom
be, Kalonji, Ileo și Kasavubu 
la așa.zisa „conferință a me
sei rotunde", este ilegală, iar 
întreaga activitate a puteri
lor coloniale în legătură cu a- 
ceastă „conferință", el a de- 
numit.o mascaradă. Repre
zentantul Guineei a subliniat 
că guvernul său continuă și 
acum să recunoască pe A. Gi- 
zenga ca singurul reprezen
tant legal al poporului con
golez. în a cerut convocarea 
imediată a parlamentului con
golez și crearea tuturor con
dițiilor necesare pentru func
ționarea lui.

Cu aceasta ședința de dimi
neață a Adunării Generale 
și-a încheiat lucrările.

liștilor in Congo care aplică 
vechiul principiu „dezbină și 
stăpînește“. El a subliniat că 
Statele Unite continuă să spri
jine energic pe belgieni în 
Congo. Africa se va elibera 
prin propriile sale forțe, prin 
revoluție, a declarat el. Revo. 

' luția nu poate fi oprită și a- 
cest lucru este știut de colo
nialiști.

El a arătat de asemenea că 
țările africane trebuie să stă-
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Cyrus Eaton
cere ca S. U. A

să-și extindă comerțul
cu țările socialiste

ruie asupra revizuirii Cartei 
O.N.U. pentru ca în această 
Cartă să se țină seama de si
tuația reală din lumea con
temporană. In încheiere, de
legatul Voltei Superioare a 
cerut ca hotărîrile Consiliului 
de Securitate cu privire la a- 
lungarea colonialiștilor bel
gieni din Congo să fie înde
plinite în mod categoric.

Cu aceasta ședința Adună
rii Generale a luat sfîrșit.

Lucrările Comitetului
Politic Special

Intervenția delegatului R. P. Romine

patru

a me- 
asupra 

mari

tă 
se 
spre realizarea unei înțelegeri 
într-o problemă care intere
sează întreaga lume — ela
borarea și semnarea tratatu
lui cu privire la încetarea 
completă și definitivă a expe
riențelor cu arma nucleară.

Ca rezultat al poziției pe 
care s-au situat delegații oc
cidentali în cadrul ședinței 
din 5 aprilie, după ședință a 
fost dat publicității numai 
comunicatul obișnuit, în care 
se spune că „au continuat 
discuțiile asupra documente
lor și propunerilor pe care le 
examinează conferința".

Următoarea 
ferinței celor 
avea loc la 6

cu singurul scop — de a 
face încă un pas pe calea

>:#■ â

Șj-

NEW YORK 5 (Agerpres). 
— TASS transmite: In ședin. 
ța plenară de marți după-a- 
miază a Adunării Generale a 
O.N.U. a continuat discutarea 
situației din Congo.

Delegatul Malayei, Kamil, a 
arătat că în cursul ultimelor 
nouă luni situația din Congo 
a continuat să se înrăutățeas
că. El a cerut îndeplinirea ho- 
tărîrilor Consiliului de Secu
ritate cu privire la retragerea 
tuturor trupelor belgiene din 
Congo.

Luînd apoi cuvîntul repre
zentantul Voltei Superioare a 
condamnat acțiunile colonia-

NEW YORK 5. - Trimisul 
special Agerpres transmite: 
Un număr de 33 de delegați 
au luat de acum parte la dez
baterile din Comitetul Politic 
Special în .problema conflictu
lui rasial în Uniunea Sud-A- 
fricană, care decurge din po
litica de apartheid a guvernu
lui sud-african. 20 de delegații 
mai urmează să-și spună punc
tul lor de vedere.

După cum s-a anunțat, 25 de 
țări africane au remis Comite
tului Politic Special un pro
iect de rezoluție care condam
nă politica de apartheid și re
comandă tuturor statelor ru
perea relațiilor diplomatice cu 
Uniunea Sud-Africană, boico
tarea mărfurilor și comerțului 
cu această țară, precum și în
treruperea legăturilor navale 
și aeriene. Proiectul de rezo
luție cere Consiliului de Secu
ritate să aibă în vedere aces
te recomandări.

în ședința din dimineața de 
4 aprilie a Comitetului Poli
tic Special, din partea delega
ției R. P. Romîne a luat cu- 
vîntul Cornel Bogdan.

în cuvîntarea sa, reprezen
tantul R. P. Romîne a decla
rat : Guvernul Uniunii Sud- 
Africane nu se mulțumește nu
mai cu înființarea unui sistem 
colonial în cadrul granițelor 
sale. El încearcă să prezinte 
politica sa rasistă ca un mo
del pentru alte noi state afri
cane, pledînd deschis pentru 
necesitatea unei politici de su
premație a albilor în Kenya, 
Federația Rhodesiei și Nyassa- 
landului și în toate părțile A- 
fricii. Colonialiștii din toate 
regiunile Africii se bizuie pe

sprijinul Uniunii Sud-Airica- 
ne. Cornel Bogdan a crtat’date 
care arată că colonialiștii por
tughezi din Angola se gîndesc 
ca, împreună cu Uniunea Sud- 
Africană și Rhodesia de sud, 
să formeze un bloc din condu
cerea căruia să fie excluși ne
grii. în același timp legiunea 
străină a lui Chombe este 
compusă în cea mai mare 
parte din mercenari proveniți 
din Uniunea Sud-Afrieană. De
legatul romîn a arătat că gu
vernul sud-african se simte în
curajat de sprijinul politic și 
economic primit din partea 
cercurilor monopoliste occi
dentale. Patruzeci la sută din 
capitalul american investit în 
Africa a fost plasat în Uniu
nea Sud-Africană.

Vorbitorul a subliniat că Re
publica Populară Romînă spri
jină poziția țărilor care au ce
rut măsuri energice împotriva 
politicii rasiste a guvernului 
Uniunii Sud-Africane. Delega
ția R. P. Romîne consideră că 
cu cit Organizația Națiunilor 
Unite va acționa mai repede 
și mai 
blemă, 
fi mai

hotărît în această pro- 
cu atît acțiunea ei va 
eficace.

GENEVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 5 apri
lie ședința ordinară a Confe
rinței celor trei puteri în 
problema încetării experien
țelor cu arma nucleară a 
fost prezidată de reprezen
tantul U.R.S.S., S. K. Ța- 
rapkin. Ședința a durat 30 
de minute.

După cum s-a aflat, după 
o scurtă cuvântare. delegatul 
sovietic a propus ca în . comu
nicatul oficial al conferinței 
să se menționeze că „s-a 
ajuns la un acord principia! 
asupra următoarelor 
probleme :

includerea în tratat 
todelor de control 
exploziilor nucleare la
altitudini și în spațiul cosmic, 
recomandate de grupul teh
nic de lucru al experților, la 
10 iulie 1959;

condițiile de control asupra 
exploziilor nucleare 
efectuate în cadrul 
gram de cercetări 
elaborat de comun

condițiile de control asupra 
exploziilor nucleare, efectua
te în scopuri pașnice ;

adoptarea de către Comisia 
de control a sumei globale a 
bugetului Organizației de con
trol, potrivit înțelegerii dintre 
cei trei participanț-i inițiali la 
tratat - U.R.S.S., S.U.A. și 
Regatul Unit".

Reprezentantul S.U.A., spri
jinit de delegatul englez, a 
refuzat să accepte propunerea 
șefului delegației sovietice de 
a se consemna înțelegerea a- 
supra acestor probleme, de
clarând, fără a aduce nici un 
fel de dovezi și argumente 
convingătoare, că acest lucru 
nu le convine.

La Geneva se manifestă ui
mire în legătură cu această 
atitudine a reprezentanților 
occidentali față de propune
rea delegației sovietice, deoa
rece oricui îi este clar că a- 
ceastă propunere a fost făcu-

subterane 
unui pro- 

seismice. 
acord ;

ședință a con
trei puteri ' va 
aprilie.
★

GENEVA. — La 5 aprilie a 
sosit la Geneva E. Johnson, vi
cepreședinte al S.V.A, După cum 
s-a aflat, Johnson va participa la 
una din ședințele Conferinței ce
lor trei puteri in problema înce
tării experiențelor cu arma nu
cleară.

Programul
ATENA 5 (Agerpres) TASS 

transmite : In programul său 
electoral, Uniunea democrată 
de stânga (E.D.A.) cere ca ac
tualul guvern grec să renunțe 
la politica de război rece. Ea 
propune să se interzică cre
area de baze pentru rachete 
pe teritoriul grec și folosirea 
Greciei ca bază strategică pen
tru acțiuni ostile păcii, să se 
lichideze toate bazele militare 
străine existente în Grecia.

Acest program este propus 
tuturor forțelor democratice și 
patriotice din țară ca bază de 
acțiuni comune în apropiatele 
alegeri parlamentare și pentru 
formarea unui guvern demo
crat.
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La
prezent lo fabricarea prototipului de televizor pentru televiziu
nea in culori. In fotografie : tinăra Valentina Basikova, lu- 

crind la finisarea unor piese pentru noul aparat.

uzina ..Avtoelectroprovod-1 din Moscova se lucrează în

electoral al E. D. A.
înțelegerea și colaborarea 

țărilor balcanice, se spune în 
program, trebuie să devină 
obiectivul principal al politi
cii externe a Greciei. Toate 
popoarele balcanice sînt inte
resate in transformarea Bal
canilor într-o zonă în care să 
nu fie stocate arme atomice, 
într-o zonă a păcii. Toți grecii 
sint interesați în dezvoltarea 
unor legături comerciale eco
nomice și culturale prietenești 
cu toate țările, indiferent de 
sistemul lor intern pe bază de 
egalitate și de respect reciproc. 
Este necesar să se pună capăt 
politicii de vrajbă față de ță
rile socialiste.

Grecia este datoare să spri
jine lupta dreaptă a popoare
lor coloniale și dependente 
pentru libertate, să ia atitu
dine pentru dezarmarea gene
rală și totală, pentru interzi
cerea imediată a experiențe
lor atomice și pentru a preîn
tâmpina împreună cu toate 
forțele iubitoare de pace, în
zestrarea Germaniei occiden
tale cu arme nucleare.

In domeniul politicii interne 
E DA cere legalizarea Parti- 

i Comunist din Grecia, li-

bertate pentru toate partidele 
politice, respectarea drepturi
lor omului și cetățeanului, 
abrogarea tuturor legilor și 
măsurilor excepționale, amnis
tierea deținuților și deportați- 
lor politici, lichidarea organi
zațiilor neofasciste, democrati
zarea aparatului de stat, adop
tarea unui sistem electoral 
prin vot direct și proporțional.

NEW YORK 5 (Agerpres). 
Intr-un interviu acordat zia
rului „Chicago Sun and Ti
mes" cunoscutul industriaș și 
fruntaș al vieții publice din 
S.U.A., Cyrus Eaton, a cerut 
ca S.U.A. să extindă comerțul 
cu Uniunea Sovietică și cu ce
lelalte țări socialiste ca mij
loc de stimulare a economiei 
americane.

El a declarat că în prezent 
economia S.U.A. trece prin- 
tr-un „declin profund", și că 
industria americană folosește 
incomplet capacitățile de pro
ducție.

„Ceea ce ne trebuie, a spus 
Eaton, sînt piețe pentru măr
furile noastre".

-------- •---------

vor să perpetueze 
coionialismid în Irianul 

de vest
DJAKARTA 5 (Agerpres). — 

La 5 aprilie în Irianul de vest 
va fi înființat așa-numitul 
„Consiliu al noii Guinee” care, 
în concepția colonialiștilor 
olandezi, trebuie să creeze o 
aparență de autoadministrare 
în această parte a teritoriului 
Indoneziei. Guvernul și întrea
ga populație din Indonezia 
consideră instituirea acestui 
consiliu drept o farsă care are 
scopul de a înșela opinia pu
blică mondială.

Agenția Antara a publicat 
la 4 aprilie declarația unui 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe, în 
care se subliniază că această 
acțiune a olandezilor urmă
rește menținerea colonialismu
lui în Irianul de vest, menți
nerea Irianului de vest ca bază 
militară a imperialiștilor.

Participarea delegației R. P. Romîne 
la sărbătoarea națională 

a Republicii Senegal

de bandele lui Chombe și Kalonji

Poporul angolez este hotarît
Chikapa și

la 
la

Uniunii 
de 

de

Acțiuni teroriste întreprinse

ELISABETHVILLE 5 (A-
gerpres). — După cum trans
mite corespondentul din Eli
sabethville al agenției Reuter, 
mii de soldați ai lui Chombe 
„înarmați cu lănci, bastoane, 
puști și pumnale, au ocupat 
în cursul zilei de marți ae
roportul păzit de contingen
tul suedez al trupelor O.N.U". 
Aeroportul a fost pe de-a în
tregul devastat: au fost rupte 
firele telefonice, au fost spar
te geamurile, steagul O.N.U. 
a fost rupt în bucățele, punc
tul de control și de dispeceri 
a fost jefuit. ' 
suedezi au fost luați 
nieri. Nu se știe 
pre soarta lor.

Atacul asupra 
a fost întreprins 
cursul ațițător rostit de Chom
be în piața principală din 
Elisabethville.

Printr-un decret special 
Chombe a interzis contactele 
cu soldații și funcționarii 
O.N.U. și circulația autovehi
culelor O.N.U. pe teritoriul 
Katangăi și a dat instrucțiuni 
să se oprească alimentarea cu 
apă și curent electric a clă
dirilor ocupate de misiunea 
O.N.U.

Și cîrmuitorul impostor al 
așa-numitului „stat minier" 
Kasaiul de sud, Kalonji, a 
început să se agite.

Trupele de mercenari ale 
lui Kalonji, comandate de 
ofițeri belgieni, au instaurat 
un regim de teroare în 
giunile limitrofe 
saiul de nord și 
dele lui Kalonji

in orașul Lusamba din Ka- 
saiul de nord, unde operează 
arestări în masă. După cum 
transmite corespondentul din 
Leopoldville al agenției Ta- 
niug, 140 demnitari din loca
litate au fost arestați și tri
miși la Bakwanga, unde, după 
cum se crede, vor fi împuș- 
cați.

Raiduri teroriste ale ban
delor lui Kalonji au fost în
treprinse de asemenea la Port- 
Franqui, Luebo, 
în alte regiuni.

Demonstrație la Londra împo
triva politicii de discriminare 
rasială a guvernului 
Sud-Africane, la un an 
sîngeroasele incidente 

Sharpe viile. să-și cucerească independența
Cîțiva soldați 

prizo- 
nimîc des.

aeroportului 
după dis-

re- 
dintre Ka- 

de sud. Ban- 
au pătruns

La 5 aprilieMOSCOVA
guvernul U.R.S.S. a oferit în 
Palatul Mare al Kremlinului 
un dejun în cinstea lui Mu
hammed Daud, primul minis
tru al Afganistanului. In 
cursul dejunului, care a de
curs intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, Nikita Hrușciov și 
Muhammed Daud au rostit 
cuvîntărî.

MOSCOVA. — La 5 aprilie 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., I-a primit la Krem
lin pe Muhammed Daud, pri
mul ministru al Afganistanu
lui.

MOSCOVA. — Leonid Brej- 
nev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a primit la 4 aprilie la Krem
lin pe ambasadorul Tailandei, 
Mânu Amatayakul, la cererea 
acestuia și a avut cu el o con
vorbire.

DELHI. — La S aprilie, Ia
Delhi a sosit delegația P.C.U.S. 
care va participa Ia lucrările 
celui de-ai VI-lea Congres âl

întrevederi Kennedy - Macmillan
WASHINGTON 5 (Ager, 

preș). — La 4 aprilie primul 
ministru britanic Macmillan 
a sosit la Washington pentru 
a duce tratative cu președin
tele S.U.A., Kennedy. Aceste 
întrevederi au început miercu
ri și vor continua joi și sîm- 
bătă.

După cum relatează cores
pondenții de presă din Was
hington, problema cea mai ur
gentă care va figura pe ordi
nea de zi a conversațiilor an. 
glo-americane este aceea a 
stabilirii răspunsului britanic 
la nota sovietică cu privire la 
Laos, al cărei 
structiv a fost 
unanimitate.

In afară de 
pondenții de presă 
tali arată că, în celelalte pro
bleme care vor fi luate în 
discuție, întrevederile anglo-

caracter con- 
recunoscut în

Laos, cores- 
occiden.

americane de la Washington 
„nu vor duce după toate pro. 
babilitățile la adoptarea unor 
hotărîri, ci vor fi mai de gra
bă prilejul pentru efectuarea 
unui schimb de păreri".

Ordinea de zi a conversa
țiilor Kennedy — Macmillan, 
apreciată ca „foarte încărca. 
tă“, cuprinde de asemenea, 
potrivit agenției France Pres
se, probleme ale N.A.T.O. Po
trivit agenției France Presse, 
la Washington se vor exami. 
na, de asemenea, problemele 
legate de poziția occidentală 
în ce privește experiențele nu
cleare, politica occidentală în 
Africa, îndeosebi în Congo, 
așa-numitul ajutor pentru 
străinătate, problemele eco
nomice ale Europei occiden
tale, greutățile financiare ale 
Angliei și altele.

CONAKRY 5 (Agerpres). — 
Poporul angolez a hotărît să-și 
cucerească independența prin 
lupta armată, a declarat cores
pondentului din Conakry al 
agenției China Nouă, Virato 
Cruz, secretar general al „Miș
cării populare pentru elibera
rea Angolei”.

Poporul angolez, a subliniat 
Virato Cruz, nu are altă ale
gere: colonialiștii portughezi 
resping o rezolvare pașnică a 
problemei.

Cruz a declarat că în pre
zent poporul angolez luptă 
pentru independența deplină, 
pentru abolirea colonialismu
lui sub toate formele și mani
festările lui, împotriva înlo
cuirii vechii robii coloniale 
prin neocolonialism.

După ce a subliniat că S.U.A. 
sînt principalul cumpărător al 
produselor angoleze și jefuiesc 
împreună cu colonialiștii por
tughezi bogatele resurse ale 
Angolei, Virato Cruz a men
ționat că poporul angolez se

pronunță cu hotărîre împotri
va cercurilor financiare străine 
care sînt în cîrdășie cu Portu
galia.

★

între detașamentele arma
tei coloniale portugheze și in
surgenții din Angola au loc 
ciocniri armate. Potrivit date
lor oficiale, într-o luptă din 
apropierea localității Colua au 
fost uciși un căpitan, un loco
tenent și 10 soldați portughezi, 
iar alți cîțiva soldați au fost 
răniți.

pp scurmi ill'll Pp scurt
Partidului Comunist din India. 
Din delegație fac parte M. A. 
Suslov, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. și secretar ai 
C.C. al P.C.U.S., și D. P. Șev- 
leaghin, șef adjunct de secție 
în C.C. ai P.C.U.S.

MOSCOVA. - La 4 aprilie, 
Elena Cernei, solistă a Tea
trului de Operă și Balet din 
București, care se află într-un 
turneu în Uniunea Sovietică, 
a interpretat pe scena Teatru
lui Mare din Moscova rolul 
lui Amneris, din opera Aida 
de Verdi. In cadrul turneului 
Elena Cernei va cînta pe sce
nele teatrelor de operă din 
Leningrad și Kiev.

MOSCOVA. — După cum 
relata la 4 aprilie ziarul „Eko- 
nomiceskaia Gazeta4*, 1.200 de 
studenți vor învăța la Institu
tul tehnologic din Rangoon 
construit după proiectul unor 
arhitecți sovietici. Noul insti
tut este cea mai mare insti-

tuție de învățămint tehnic 
superior din Uniunea Birma- 
nă.

TUNLS. — Delegația guver
namentală a R. D. Vietnam în 
frunte eu Ung Van Khiem, 
ministrul Afacerilor Externe, 
care se află la Tunis 
misiune de bunăvoință, 
primită la 3 aprilie de 
Burghiba. președintele
sieL In cursul convorbirii, 
care a avut Ioc cu acest pri
lej, s-a hotărit stabilirea de 
relații diplomatice intre cele 
două țări in anul curent

intr-o 
a fost 
Habib 
Tuni-

VIENA. — In ședința din 4 
aprilie a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Austria în funcția de preșe
dinte al partidului a fost 
reales in unanimitate Jehann 
Koplenig, în funcții de secre
tari ai C.C. au fost aleși 
Friedl Furnberg, Friedriech

Broșură cu caracter 
provocator la adresa 

Cubei publicată 
în S. U. A.

DAKAR 5 (Agerpres). - 
După cum s-a mai anunțat, Ia 
Dakar s-a sărbătorit prima 
aniversare a independenței Re
publicii Senegal. La aceste 
festivități Republica Populară 
Romînă a fost reprezentată de 
o delegație guvernamentală 
condusă de Pompiliu Macovei, 
ministrul R. P. Romîne la 
Roma.

La sosirea pe aeroportul din 
Dakar, delegația romină a fost 
intimpinată de Mamadou Dia, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, de membri ai guvernu
lui și alte personalități senega- 
leze.

Delegații romîni au fost la 
2 aprilie invitații personali ai 
lui-----Emile Badiane, ministrul

Invățămîntului tehnic, la reșe
dința acestuia. Vizita a decurs 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

în aceeași zi, delegația ro- 
mînă a vizitat Universitatea 
din Dakar, unde a avut o con
vorbire amicală cu rectorul 
Universității, Claude Franck.

La 3 aprilie delegația romină 
a fost primită de Leopold 
Sedar Senghor, președintele 
Republicii, căruia i-a transmis 
un mesaj de felicitări din 
partea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne. A asistat Mamadou 
Dia, președintele Consiliului de 
Miniștri.

Hermann, Heinrich Fritz și 
Rudolf Richter. A avut, de 
asemenea, loc alegerea Birou
lui Politic al C.C. al partidu
lui. In funcția de redactor-șef 
al ziarului „Volksstimme" — 
organul P.C. din Austria — a 
fost ales Erwin Scharf.

SALISBURY. — După ce a 
atacat cu brutalitate o mani
festație pașnică a africanilor, 
care a avut loc în localitatea 
Highfield, in apropiere de 
Salisbury, poliția a arestat, 
potrivit relatărilor agenției 
France Presse, 17 africani. In 
timpul încăierării africanii au 
ripostat arunci nd cu pietre in 
polițiști și incercuind postul 
de poliție din localitatea res
pectivă.

SEUL. — La 4 aprilie, asu
pra unei serii de provincii 
sud-coreene s-a abătut un tai
fun violent. S-au înregistrat 
pagube importante in provin
ciile Cihuncibonui de nord, 
Ciolla de sud si Kensanul da 
sud.

NEW YORK 5 (Agerpres). 
TASS transmite : Guvernul 
S.U.A. a dat publicității o 
broșură specială în legătură 
cu atitudinea Statelor Unite 
față de Cuba, care urmează 
să fie editată într-un mare ti
raj în limbile spaniolă și por
tugheză și difuzată în toate 
țările Americii Latine. Bro
șura este dată publicității de 
Departamentul de Stat. Dar, 
după cum scrie corespondentul 
ziarului „New York Times", 
ea a fost scrisă sub condu
cerea directă a Casei Albe.

In broșură se afirmă că 
actuala situație din Cuba ar 
„crea un pericol grav și direct 
pentru emisfera occidentală și 
pentru întregul sistem inter- 
american". Ea conține calom
nii la adresa guvernului revo. 
luționar al Cubei precum și 
cererea ca guvernul cuban „să 
rupă relațiile cu mișcarea co
munistă internațională". Au
torii broșurii exprimă „hotă- 
rîrea fermă" de a acorda „vii
toarelor guverne democratice" 
din Cuba „un sprijin multi
lateral și activ.

Locuitorii Insulei japoneze Niidzîma, au organizat o demon
strație de protest împotriva instalării unei baze militare pe 

teritoriul insulei lor.
Foto! JAPAN PRESS-Tokio

Tineri americani condamnați pentru că
au protestat împotriva discriminării rasiale

Ziarul „Volksstimme" rela
tează despre procesele 
intentate în S.U.A. negri

lor care protestează împotriva 
discriminării rasiale.

„Recent — arată ziarul - în 
orașul Columbia din statul Ca
rolina de Sud au fost condam
nați la pedepse cu închisoarea 
136 de tineri negri Care au

participat la un marș de pro
test în fața clădirii Adunării Le
gislative dim acel stat. Cu înce
pere de la 1 martie, numai in 
orașul Columbia au fost con
damnați 189 de negri pentru 
demonstrații de stradă sau pen
tru că au luat loc în restauran
tele unde negrii nu au acces.

LA I M II inimi EDIȚIEI

Guvernul sovietic nu insistă asupra discutării 
la O.N.U. a incidentului în legătură cu avionul „U-2“ 

Declarația făcută de V. A. Zorin
în Comitetul Politic

NEW YORK 5 (Agerpres). 
— TASS transmite : In cadrul 
ședinței din 5 aprilie a Comi
tetului Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U., reprezentan
tul U.R.S.S., V. A. Zorin, a de
clarat :

La începutul lucrărilor celei 
de-a 15-a sesiuni a Adunării 
Generale, pe ordinea ei de zi 
a fost inclus, la propunerea 
Uniunii Sovietice, punctul 
„Protestul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste în legătură 
cu primejdia la adresa păcii 
generale pe care o prezintă 
acțiunile agresive ale Statelor 
Unite ale Americii împotriva 
Uniunii Sovietice". Această 
problemă urma să fie exami
nată de Comitetul nr. 1.

în noile condiții guvernul 
sovietic nu insistă asupra dis
cutării în Adunarea Generală 
a problemei înscrise la punctul 
80 al ondinei de zi și asupra 
menținerii ei pe ordinea de zi 
a Adunării Generale și a Co
mitetului nr. 1.

Declarând aceasta, delegația 
sovietică consideră necesar să 
sublinieze că guvernul sovie
tic depune neîncetat eforturi 
pentru slăbirea încordării in
ternaționale, îmbunătățirea re
lațiilor sovieto-americane și 
totodată caută să facă tot ce-i 
stă în putință pentru ca lucră
rile Adunării Generale să se 
desfășoare în condiții favora
bile.

Profitînd de prilejul care 
s-a ivit, delegația sovietică 
subliniază că pe ordinea de zi 
a celei de-a 15-a sesiuni a A- 
dunării Generale continuă să 
figureze unele probleme care

au fost ridicate fără nici un 
temei, care împiedică destin
derea încordării internaționale 
și nu contribuie la o activi
tate normală a Adunării Ge
nerale. Ne referim la așa-nu- 
mitele probleme ungară și ti- 
betană.

Delegația sovietică își expri
mă speranța că statele de 
care depinde acest lucru — 
dacă, firește, sînt sincer inte
resate în întărirea păcii șj în 
crearea unei atmosfere favo
rabile pentru lucrările Adu
nării Generale a O.N.U. — 
vor lua măsurile necesare 
pentru a elimina problemele 
ungară și tibetană de pe or
dinea de zi a Adunării Gene
rale și, implicit, pentru a evi- 

. ta o agravare a situației ătît 
în Adunarea Generală, cit și 
în relațiile dintre state, în ge
nere.

Reprezentantul S.U.A., care 
a luat apoi cuvîntul, a spus că 
salută declarația delegatului 
sovietic cu privire la retrage
rea^ problemei incidentului în 
legătură cu avionul „U-2“ de 
pe ordinea de zi. Totodată e' 
a subliniat că în prezent de
legația americană nu poate 
spune nimic precis în legătură 
cu retragerea de pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a 
problemelor ungară șj tibeta
nă, întrucît, după părerea lui, 
,,ele fac parte dintr-o altă ca
tegorie de probleme" decît 
problema incidentului în legă
tură cu avionul „U-2“ și că 
își rezervă dreptul de a vorbi 
despre această problemă mai 
tîrziu.
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