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FOLOSIND PROCEDEELE 
MODERNE DE TURNARE

Grupă 150 din anul IV al 
Facultății de agricultură — 
Institutul agronomic din Cra
iova este 
vățătură. In 
studenți din 
în colectiv

fruntașă la. în- 
fotografie cîțiva 
grupă rezolvînd 
o problemă de 

studiu.

aniversării a 40 de ani de la înființarea partidului

Numai fonia 
de bună califafe
Muncitorii, tehnicienii șî in

ginerii de ilg Uzinele „Victoria" 
din GaJan obțin succese impor
tante în întrecerea pe care o 
desfășoară în cinstea aniversă
rii a 40 de ani de la înființarea 
partidului. Ca urmare a îmbu
nătățirii aduse 
zare a șarjei, a 
mare măsură în 
Iui cu umiditate 
ridicării indicelui de ut zare, 
furnaliștii de la aceste uz ne au 
dat in prima jumătate a aceste 
luni numai fontă de bună cali
tate. Ei au dat, in cedași timp, 
peste pion 466 tone de fonte.

Primind fontă de bună edi
tate, turnătorii de la noua tur
nătorie de ti ng obere c uzine
lor ou redus in ooecsi percc- 
dă cu moi mrit de ja-ăirte 
p-ocentul de

„Luna muncii 
brigăzilor utemiste 

de muncă 
patriotică"

ORAȘELE Șl ȘALELE PAIRIEI

MERER MA! FRUMOASE!

rețelei de do- 
uti li zorii in moi 
furnal a oe.'u- 
constcntă ți a 

de ut

DE TREI ORI 
CA LA BRIGADĂ „CU

cc

Citiți
pag. a 2-a:

SCENA
SI STADIONUL 
SUB SEMNUL 

TINEREȚII
(Duminică au început în
trecerile din cadrul Con
cursului cultural sportiv al 

tineretului).

30—*10 de mtrr--e. Întreaga at
mosferă are ceva din activitatea 
marilor șantiere, iar larma de gla- 
uri tinere și cele cinci drapele 
roșii care sM arborate tocmai 
sus, deas. .ora clădirii, te lămuresc 
deniei: aici muncesc cinci bri
găzi -*e— re ce muncă patrioti
că. Sa~r e~-l nu e in .-e--. oraș, 
ci intr-o co—mă oltenească, in 
Ga/icea Mare din raionul Bănești.

Zorul cu care tinerii lucrează e 
îndreptățit. Clădirea este centra
la electrică comunală, de unde 
în ziua de 8 Mai va fulgera prin 
fire, spre sute și mii de becuri 
și aparate, energia electrică. Uni
tatea de măsură cu care ai dori 
să cîntărești munca tinerilor nu o 
oofi lua nici în ore, 
trtăți de materiale 
Căci normele au fast 
oas te și in timp și 
Alături ce comuniști, 
str^djit și au ajutat

nici în ca’n- 
transportate. 
ce mult de- 
în cantități, 
tinerii :-a-r 
constructorii

ION TEOHARIDE

(Continuare în pag. 3-a)

Dimineață de a- 
priite. E duminică. 
Șa-’ erele de locu
ințe ale Capitalei 
trăiesc ore de odih
nă. Dar liniștea de 
acum a schelelor e 
doar un preludiu. 
Nu peste rr.ult, cînd 
soarele va fi îmbră
țișat mai bine ora
șul, se vor întretăia 
glasuri de tineri, se 
vor auzi pași, su
netul sec al lopeți- 
lor se va rostogoli 
prin pietriș, iar un 
cintec cunoscut — 
un cintec de briga
dă — va pune stă- 
pînire peste păien
jenișul stîlpilor de 
beton, al cofraje- 
Icr și al brațelor de 
macara. Pe șantier 
sosesc brigăzile de 
muncă patriotică, in 
cadrul cărora tine
retul nostru contri
buie cu eficiență la 
realizarea viitorului 
socialist al patriei, 
„cu un ceas mai 
devreme" — după 
cum spune poetul 
mereu tînăr, Mihai 
Beniuc.

Cu un ceas 
devreme I —
deviza sub flamuri
le căreia cîntecele 
tineretului bucureș- 
tean, și ale tinere
tului întregii țări, a- 
saltează în fiecare 
duminică — și nu 
numai duminica I — 
meterezele șantie
relor. Cu ajutorul 
brigăzilor de mun
că patriotică, zeci și 
zeci de blocuri de 
locuințe sînt date 
mai repede în fo
losință, zeci și zeci 
de drumuri și străzi 
sînt pietruite mai 
repede, numeroa
se parcuri și livezi 
își dezvăluie mai

mai 
iată

UN CEA
DEVREME!"

timpuriu minunatele 
erupții de verdeață 
care îmbată ochiul 
și sufletul...

Iar în ziua acea
sta de duminică, în 
vreme ce zidarii, 
fierarii-betoniști și 
macaragiii — la ca
pătul unei săptămîni 
sintetizate prin zeci 
și zeci de aparta
mente noi — stră
bateau parcurile și 
se bucurau de lim
pezimea dimineții 
de aprilie, în incin
tele împrejmuire cu 
panouri de rogoji
nă de pe Șoseaua 
Mihai Bravu, liniș
tea primelor cea
suri ale dimineții a- 
vea să sufere a- 
ceeasi metamorfoză 
din fiecare zi, 
colită parcă de 
faur fabulos, 
sute de mîini.

Acest faur cu 
de 
de dimineață pe 
șantierul de pe Șo
seaua Mihai Bravu, 
își are reședința o- 
bișnuită undeva pe 
lingă lacul Tei, în- 
fr-un frumos com
plex de învățămînt 
superior, construit în 
anii din i 
vorba de 
Facultății 
strucții 
drumuri și 
Institutului 
strucții. 233 de sfu- 
denți participă aici 
la una din numeroa
sele acțiuni de mun
că patriotică în ca
drul cărora — după 
săptămîna de cursuri 
— studenții con
structori ajută cu 
elan la darea în fo
losință, „cu un ceas 
mai devreme", a 
frumoaselor aparta
mente de pe artera 
Mihai Bravu.

cu 
încă

PE SCU^T

răs
un 
cu

sute 
mîini, prezent 
dimineafă

urmă. E 
studenții 

de con- 
feroviare, 
poduri, a 
de con-

Deși obișnuifi 
construcțiile 
din perioadele de 
practică, ei pun 
munca de acum

în 
o 

însuflețire deosebită. 
Se muncește cu 
elan, cu voioșie. 
Dacă, la practică, 
un cintec poate fi 
la fel de însufleți- 
tor, aici, unde nu te 
simți niciodată sin
gur, unde în jurul 
tău — muncind — 
revezi aceleași chi
puri concentrate p? 
care le cunoști foar
te bine din amfitea
tru, acordurile lui 
tapată mai multă 
vigoare.

Printre 
brigăzilor, 
ștem mulți 
la învățătură și 
munca 
Grigoriu Alexandru, 
Ivan Ion, Roman 
Cristina — și încă 
mulți alții. Transpor
tând tablă, cărămi
dă, fier-beton, che
restea, elaborînd ei 
înșiși zeci de „șar
je" de beton, făcînd 
ordine și curățenie 
în incinta șantieru
lui, studenții dau 
prin aceasta o tovă
rășească mînă de a- 
jufor constructorilor. 
Iar cînd cele cîteva 
sute de apartamen
te vor fi gata cu 
zile sau chiar săp
tămîni înainte — în 
succesul de atunci 
vom recunoaște și 
un strop din elanul, 
voioșia și cîntecul 
celor care au mun
cit aici în timpul lor 
liber.

fruntașii 
recunoa- 

fruntași 
în 

obștească :

MIHAI
NEGUtESCU

(Continuare
în pag. 3-a)

Muncitorii dirt brigada de producție a tineretului condusă 
de- Simionescu Marin de la Uzi nele „Mao-Țze-dun“ sînt har
nici și pricepuți. Ei și-au cîștigat însă priceperea prin muncă, 
învățînd zi de zi. 25 din cei 27 imembri - ai brigăzii urmează 
cursurile Școlii medii serale de pe lingă uzină.

Acum în întîmpinarea. aniversării înființării partidului, parti- 
cipă cu toții la întrecerea socialistă obținînd succese tot 
mai mari în îmbunătățirea calității produselor, lată, in foto
grafie, o parte din membrii brigăzii descifrînd, împreună cu 
comunistul Oprescu Constantin, un desen tehnic înainte ca 
produsele să intre în fabricație.

La Oradea 90 noi apartamente 
date în folosință

Recent, la Oradea 
au fost terminate și 
date în folosință 
mai multe blocuri 
cuprinzînd aproape 
90 i_ ' 
Constructorii 
deni se 
să ridice 
mente 
frumoase, 
bile și la 
de cost redus, 
primul

apartamente. 
'forii oră- 

străduiesc 
aparta- 

durabile, 
conforta- 
un preț 

în 
trimestru

din acest an ei au 
dat în folosință 110 
apartamente, pre
văzute să se ter
mine în trimestrul 
II. In același timp 
economiile realiza
te peste plan se ci
frează la 254.000 lei.

Constructorii oră- 
deni lucrează acum 
intens la finisarea 
altor 60 , aparta
mente. Zilele apes-

tea s-au început lu
crările de fundații 
la alte două blocu
ri, avînd fiecare 
cite 40 apartamen
te. Toate cele 400 
apartamente prevă
zute a fi construite 
și'date în folosință 
anul acesta în ora
șul Oradea sînt am
plasate pe terenuri
le virane.

(Agcrpres)

• Peste 50.000 de tineri 
din regiunea Crișana fac 
parte din brigăzile de nr. 
patriotică. In întimpinarea 
celei de a 40-a aniversări a 
partidului tinerii și-au depă
șit cu mult angajamentele 
luate în activitatea obșteas
că. In bilanțul realizărilor 
brigăzilor utemiste de mun
că patriotică se înscriu pînă 
acum plantarea a 70.000 de 
pomi fructiferi, lucrări de 
întreținere pe 200 km dru
muri, curățirea a 24.800 hec
tare pășuni, colectarea a 
peste 1.200 kg fier vechi etc. 
Tinerii din brigăzile de mun
că patriotică au dat totodată 
ajutor pe șantierele unde se

â

clădesc noi locuințe, cămine 
culturale, școli și 

agrozootehnice.
construc-

M-

• La comitetul 
U.TJ4. Negrești, 
Iași sună telefonul. La celă
lalt capăt al firului e preșe
dintele sfatului popular din 
comuna Todirești.

— Știți că brigada utemi- 
stă de muncă patriotică de 
la noi numără 24 de tineri. 
Ei bine, în ultimele zile au 
ieșit cu toții la curățat izla
zul și finețea. Din totalul de 
215 hectare tinerii au cu
rățat pînă acum 126 ha. Vo
iam să vă transmit felicitări 
pentru lucrul bun pe care 
îl fac tinerii.

raional 
regiunea

La gospodăria colectivă 
„Vasile Roaită" din satul Gîr- 
beștii Mari, raionul Negrești 
tocmai avea loc o adunare ge
nerală a colectiviștilor. Pe or
dinea de zi nu era înscris punc
tul: participarea .jtinerilor "■ la 
muncă în campania de primă- mod conștiincios. Au arat, au 
vară. Dar cei cartau discutat ’ transportat semințe și gunoi 
nu au uitat despre aceasta. 
Dimpotrivă. *

Gospodăria colectivă „Vasile 
Roaită" avea de arat pentru 
primăvara aceasta 180^ha^.de 
teren. 135 au fost arate de 
către S.M.T. Negrești iar 45 
de către utemiști cu atela
jele- Apoi gospodăria avea de 
semănat 10 ha cu sfeclă, 25 ha 
cu in, 40 ha floarea soarelui 
10 ha mac, 38 ha sfeclă fura
jeră, cartofi, porumb-siloz și 
100 ha porumb pentru boabe. 
Pe ziua de 12 aprilie mai era 
de însămînțat porumbul pen. 
tru boabe și pentru siloz. Spre 
deosebire de alți ani organi
zația U.T.M. a fost mulț mai 
activă, a dovedit un simț de 
răspundere mai dezvoltat. 
Intr-o adunare generală. îna
inte de începerea campaniei, 
organizația a trasat sarcini 
concrete fiecărui tînăr pentru 
această perioadă. Acum, îna
inte de începerea semănatului 
porumbului, la indicația orga, 
nizației de partid, comitetul

U.T.M. a analizat într-o șe
dință a sa felul cum tinerii 
îșț .aduc la îndeplinire sarci
nile încredințate. S-a ajuns la 
concluzii îmbucurătoare. Toți 
cei 23 de tineri conducători da 
atelaje și-au făcut datoria în

Via cîmp, au semănat iar acum 
' /recent au adus de la bază 

5.000 kg semințe pentru po- 
rumb-boabe. Mai cu seamă ca
litatea lucrărilor a stat pe pri- 
mul plan. Asta o spune tov, 
Vasfte Ichim, locțiitor al se-1 
cretarului organizației de 
partid, evidențdindu-i pe ute- 
miștii Gheorghe Galbăn, Ion 
Turcă, Mihai Pașan, Petre 
Murgu — fruntașii gospodăriei 
în campanie.

— Utemiștii noștri -— a a- 
dăugat la sfîrșit și președin" 
tele, întîmpină cea de 40 a a- 
niversare a partidului prin 
muncă de înaltă calitate. Noi 
cerem însă organizației U.T.M. 
ca acum, după ce a început 
însămînțarea porumbului, or
ganizația să-i mobilizeze la 
muncă și pe tinerii neutemiști 
în aceeași măsură în care-i 
mobilizează pe utemiști. Ast
fel ei ne vor ajuta și mai mult 
să facem lucrări la timpul 
optim și de cea mai bună ca
litate.

C. SLAVIC

în ritmul stabilit
Acțiunea principală ce se 

desfășoară in aceste zile din 
plin pe ogoarele gospodăriilor 
agricole colective și întovă
rășirilor din regiunea Ploiești 
este însămînțarea porumbu
lui. Cu fiecare zi ce trece rit
mul acestei lucrări devine tot 
mai intens. De dimineață pînă 
seara tîrziu colectiviștii și 
membrii întovărășirilor agri
cole, virstnici și tineri, ajutați 
in cea mai mare parte și de

; A

MS

CEI CE ÎNVAȚĂ

Marea majoritate a tinerilor 
muncitori din uzina noastră 
au fost cuprinși în formele 
organizate de ridicare a caii- . 
ficării. în afară de ei însă în 
fabrică mai ’sînt 226 munci- 
tori-elevi, care urmează cursu
rile claselor VIII-XI, la școala 
medie serală. Seară de seară, a- 
șezați în bănci, ei ascultă ex
plicațiile profesorilor, îmbo- 
gățindu-și cunoștințele, învă
țătura dîndu-le posibilitatea 
să înțeleagă mai ușor proble
mele tehnice din domeniul în 
care lucrează. Cu toate aces
tea, cursurile predate-la școa
la medie nu sînt direct legate 
de sarcinile concrete de pro
ducție, de meseria pe care o 
practică tinerii muncitori. Pen
tru ridicarea calificării pro
fesionale în fabrică există 
cursuri speciale, se țin confe
rințe, se organizează demon
strații tehnice, schimburi de 
experiență etc. Fiind ocupați 
la școală, cei 226 de tineri se
raliști nu pot fi însă cuprinși 
intr-o formă organizată de ri
dicare a calificării. Totuși, 

. deși au mai puțină-vreme-la

dispoziție, ei nu pot să bată 
pasul pe Ioc în ce privește 
pregătirea tehnică profesiona
lă legată de nevoile produc
ției. Ei trebuie ajutați să 
păstreze temeinic legătura cu 
școala muncii, să-și îmbogă
țească continuu pregătirea 
tehnico-profesională. Aceasta 
cu atît mai mult cu dt mulți

primit sarcina ca — îm
preună cu un colectiv — să 
ceară părerea tinerilor mun
citori si a specialiștilor, spre 
a afla sugestii privind 
mele prin care pot fi ajutați 
seraliștii pentru a se pregăti 
continuu din punct de vedere 
profesional. Studiul întreprins 
a dus la rezultate bune. După

for-

Cum se ocupă Comitetul U. T. M. 
de la Fabrica de rulmenți - Birlad 

de pregătirea profesională a tinerilor 
care învață la seral

dintre tineri abia își. capătă 
experiență în producție. Ce 
măsuri am stabilit pentru a-i 
ajuta pe acești tineri? Sub con
ducerea și îndrumarea 
nizației 
U.TM. 
găsit o 
cum.

Un membru al comitetului 
U.T.M. pe fabrică. Mihai Că
rare, și el elev la • seral a

orga- 
de partid, organizația 
din fabrica noastră a 
rezolvare bună. Iată

ce sugestiile primite au fost 
discutate în comitetul U.T.M. 
pe fabrică, acesta a îndrumat 
organizațiile de bază U.T.M. 
din unele sectoare să traducă 
in viață aceste sugestii.

Iată citeva exemple: Jumăta
te dintre tinerii care lucrează 
la forjă sint seraliști. Aici una 
dintre formele care s-a dove
dit mai eficace a fost ajuto
rul muncitorilor virstnici, cu

experiență. Tinerii muncitori- 
elevi de la forjă sînt dați în 
grija muncitorilor virstnici, a 
inginerilor și tehnicienilor cu 
care lucrează spre a-i ajuta, 
zi de zi la locul de muncă. Pe 
Gheorghe Stan, spre exemplu, 
îl ajută maistrul Nicolae De- 
diu. Pe colegul său, Ion Ju- 
deanu, îl ajută șeful de briga
dă Grigore Moldovan. Rezul
tatele acestui ajutor tovără
șesc sînt dintre cele mai bune. 
Seraliștii lucrează tot mai 
bine, situîndu-se și în produc
ție, nu numai la școală, prin
tre fruntași.

La rectificare lucrează, de 
asemenea, mulți seraliști. Or
ganizația de bază U.T.M. de 
aici, a aplicat o altă formă 
interesantă. La o „Joie a tine
retului" s-a organizat, pentru 
tinerii muncitori-elevi „ora 
întrebărilor" privind noutățile 
tehnice în meseria de rectifi-

La G.A.S. „Pantelimon 
g iunea București efectuează 
în prezent lucrările de însă- 
mînțare a porumbului. In 
fotografie tractoristul Vișescu 
Nicolae lucrînd la discuitul 
suprafețelor în vederea insă- 

imînțării porumbului.

tineri tractoriști se străduiesc 
să termine in cel mai scurt 
timp însămînțarea porumbu
lui pe suprafața de 125.756 ha 
planificate. Deși au trecut 
doar câteva zile de la începu
tul acestei acțiuni, colecti
viștii și țăranii întovărășiți 
au reușit ca pe baza folosirii 
mijloacelor care le stau la în- 
demînă să însămînțeze cu a- 
ceastă plantă o suprafață de 
aproape 50.000 ha. In cadrul 
întrecerii ce are loc între ra
ioanele regiunii Ploiești în în
tâmpinarea celei de a 40- a- 
niversări a partidului, cele 
mai mari realizări pînă acum 
s-au obținut în raioanele R. 
Sărat, Mizil și Ploiești care au 
însămînțat aproape 44.000 ha 
cu porumb din suprafața de 
107.321 ha planificate. Multe 
gospodării agricole colective 
din raionul Rîmnicu Sărat, ca 
cele din comunele Vilcelele, 
Mihălceni, Ciorăști, Ziduri, 
sînt pe cale de a termina în 
întregime însămînțarea po
rumbului, iar colectiviștii din 
comuna Bărcănești pînă în 
seara de 17 aprilie au termi
nat de însămînțat cele 500 ha 
cu porumb. Pentru a contribui 
atît la dezvoltarea vegetației, 
cit și la obținerea unor spo
ruri mari de producție la hec
tar o mare atenție se dă fer
tilizării solului. De aceea în 
timpul efectuării lucrărilor de 
întreținere a ogoarelor de 
toamnă și pe arăturile ce se 
execută acum, destinate cul
turii porumbului s-a încorpo
rat gunoi de grajd pe o su
prafață de 39.246 ha iar pe 
16.728 ha s-au folosit îngră
șăminte chimice. De aseme
nea pe 13.245 ha însămînțate 
cu grîu s-au administrat im
portante cantități de azotat 
de amoniu.

Organizațiile U.T.M. au mo
bilizat pe toți tinerii colecti
viști în acțiuni de fertilizare 
a solului folosind cu priori
tate gunoiul de grajd pe care 
l-au transportat și l-au îm
prăștiat pe terenuri prin mun
că voluntară.

N. PUIU

Aplicînd metode 
agrotehnice

VASILE PRICOP 
secretarul comitetului U.T.M., 

Fabrica de rulmenți Birlad

în sectorul preparoție al între
prinderii „Tehnica 
Capitală lucrează 
în producție lrina
dă numai fire de cea mai bună

Textilă" din
și fruntașa 

Morăruș. Ea

(Continuare în pag 3-a) calitate

Gospodăriile agricole de stat 
din regiunea Galați au însă
mînțat mai mult de 25 la sută 
din terenurile destinate cultu
rii porumbului. Pentru extin
derea metodelor agrotehnice 
înaintate în vederea obținerii 
de recolte cit mai mari, ingi
nerii și mecanizatorii din gos
podăriile agricole de stat au 
făcut un schimb de experiență 
la gospodăria agricolă de stat 
Bărboși. Cu acest prilej au fost 
subliniate posibilitățile pe care 
le au în prezent gospodăriile 
agricole de stat pentru spo
rirea recoltelor de porumb. 
Anul trecut gospodăria agri, 
cola de stat „Dunărea" dato
rită aplicării complexului de 
lucrări agrotehnice a recoltat 
5.975 kg porumb boabe la hec
tar. De asemenea, în majori
tatea gospodăriilor s-au reali
zat de pe loturile demonstra
tive recolte sporite datorită a- 
sigurării unei densități optime 
de plante la hectar și folosirii 
semințelor hibride de porumb 
și aplicării unor mari cantități 
de îngrășăminte naturale.



Oamenii muncii din patria noastră sărbătoresc a 40-a aniversare a înființării Partidului Comunist din Rominia, înmănunchind 
florile bucuriei și recunoștinței lor in noi realizări, in victoriile întrecerii. Dar tinerețea cere și un alt fel de a se exprima 
cu acest prilej deosebit. In anii noștri luminați de partid, tinereții II este dat să se bucure nestăpinit de propria-i putere și 

armonie. De aceea, pe nenumărate scene răsună cîntecele voioase și Izbucnesc, tumultos, jocurile populare; de aceea sute de sta
dioane, începînd cu cele centrale, uriașe, șl pină la terenul de sp ort proaspăt inaugurat, la marginea comunei, cunosc cascada vie 
a energiilor tinerești.

Acum, începînd de la 16 aprilie, în albia largă a concursului cultural-sportiv al tineretului — ediția 1961, se adună majori
tatea manifestărilor artistice și sportive desfășurate de tineri. Mai mulți ca oricînd își vor alătura glasurile în coruri, instrumentele 
in formații orchestrale, talentele scenice in programele brigăzilor de agitație ; mai mulți ca oricînd își vor compara forțele și măies
tria în întrecerile sportive de masă, pentru a-i defini pe cei mai bu ni. Pe podeaua de scînduri sau pe gazon și sgură roșie, luminați 
de reflectoarele sălii sau de soarele primăvăratic, pretutindeni ge nerația noastră închină partidului drag darurile neprețuite ale 
tinereții — puterea și armonia ei.

Inaugurarea
Casa de cultură a tineretu

lui din raionul bucureștean 
23 August. Și astăzi, ca și 
în fiecare zi de odihnă, acest 
lăcaș de cultură este populat 
pină la refuz.

Duminică dimineața, însă, 
tuturor celor cîteva sute de 
tineri prezenți aici le-a fost 
dat să aibă o ^plăcută surpri
ză : inaugurarea întrecerilor 
noii ediții a Concursului cul
tural sportiv 
celei de-a 40-a 
partidului.

Evenimentul 
tu at pe primul 
tății casei de cultură.

— Peste cîteva minute te
renul de sport va găzdui de
monstrația gimnaștilor... Evo
luează reprezentativa de gim
nastică a Casei noastre de 
cultură, campioană a orașului 
București, după întrecerile ul
timei ediții a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului!

N-a fost nevoie de o nouă 
Invitație a crainicului de la 
stația de radioamplificare. în 
jurul terenului s-au și adunat 
sute de spectatori. Aveau doar 
să vadă la... lucru o formație 
cu o apreciabilă carte de vi
zită.

Amatorii întrecerilor de 
cros au rămas fideli discipli
nei preferate, urmărind dispu
tarea întrecerilor fazei raio
nale a crosului „Să întîmpi- 
năm 1 Mai".

L-am întâlnit aici pe tova
rășul Gheorghe; Lache, direc
tor al casei de cultură, cu care 
am avut o scurtă convorbire.

— Programul zilei de astăzi, 
cuprinde primele acțiuni care 
au menirea să atragă un mare 
număr de tineri la întrecerile 
Concursului cultural-sportiv. 
Să amintim însă și despre ac
țiunile pe care le avem în 
perspectivă.

— Exact, mai ales în ceea 
ce privește acțiunile culturale.

— Sîmbătă. brigada artisti
că a început repetițiile la un 
montaj literar-artistic închi
nat celei de-a 40-a aniversări 
a înființării P.C.R. De aseme
nea corul nostru își va mări 
repertoriul cu cîntece închina
te partidului.

— Și secția de gimnastică 
— intervine în discuție tova
rășul Gh. Radu, instructor 
sportiv, va fi la... înălțime.

Preocupare, inițiative inte
resante... Le-am urat de aceea 
tovarășilor de la această casa 
de cultură a tineretului mult 
succes

— închinată 
aniversări a

acesta s-a si- 
plan al activi-

Zeci de elevi și
unei

-A

părinți au
boze complexe sportive ce vQ deservi Școala medie nr. 23

Iu or at duminivă, cu prilejul deschi derii Concursului cultural-sportiv al tineretului, la amenajarea 
„Dimitrie Bolintineanu" din București.

în fața tinerilor aliniați pe 
terenul de sport al întreprin
derii „Victoria socialistă" o 
sportivă raporta cu un glas 
curgător și puternic :

„Tovarășe secretară a co
mitetului U.T.M., tovarășe 
președinte al asociației spor
tive, tinerii întreprinderii 
„Victoria socialistă" sînt gata 
să înceapă întrecerile din ca
drul etapei întîia a „Con
cursului cultural-sportiv al 
tineretului". Raportează Euge
nia Petrescu... Așa am avut 
prilejul să cunoaștem pe har
nica țesătoare Eugenia Petres
cu și pe tovarășii ei de 
muncă.

Primii care „au luat cuvin- 
tul" au fost băieții. Se întil- 
neau echipele formate din 
muncitorii de la țesătorie cu 
cei de la filatură.

Meciul a început. Un cro
nicar de volei ar consemna 
neapărat că se fac destule gre
șeli tehnice, că se întrebuin
țează prea rar blocajele, că 
preluările sînt uneori defec
tuoase, că... Dar ceva este mai 
important decît toate acestea. 
Noi notăm : se joacă entu
ziast, cu bună dispoziție, iar 
dacă se mai greșește uneori, 
cel în cauză își primește pe 
16c „pedeapsa". Mustrarea us
turătoare a galeriei. Scor fi
nal : Filatură-Țesătorie 2-1.
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O fază palpitantă din timpul desfășurării unei partide de fotbal dintre echipa Școlii sportive 
de elevi din Ploiești și echipa de pitici a „Petrolului".

îbl ÎMTIMPIMAREA GLORIOASEI ANIVERSĂRI A PARTIDULUI
SCENA ȘI STADIONUL

SUB SEMNUL TINEREȚII
Duminică au început întrecerile din cadrul Concursului cultural-sportiv al tineretului

Pe ,.scenă" intră fetele. E- 
chipa țesătoarelor e condusă 
de „vechea" noastră cunoștin
ță. Eugenia Petrescu. Cea a 
filatoarelor are în frunte pe 
Niculina Tudor. Eugenia și-a 
tot ales echipa o săptămină. 
A mers de la fată 
„Nu vrei să joci în 
noastră ?“ Cîteva se 
altele : „Eu nu știu 
sau „N-am mai jucat 
tă“. Eugenia a avut

reia vor avea cîte ceva de în
vățat și de... îndreptat unii 
constructori. Este, după cum 
se vede, o expresie a criticii 
constructive, militînd pentru 
calitate.

Ne aflăm intr-o sală unde 
o echipă de artiști amatori iși 
prezintă programul, dar deo
camdată acestea toate sînt... 
repetiții. Tinerii constructori 
ai întreprinderii II Construcții 
Montaj se pregătesc asiduu 
pentru a participa la apropia
tele întreceri din cadrul Con
cursului cultural-sportiv.

După cei doL reclacr-antu, si 
..O 
di

la fată, 
echipa 

codeau, 
să joc”, 
nicioda- 
răbdare.

Le-a explicat. Concursul cul
tural-sportiv al tineretului e 
deschis și acelora care nu prea 
au făcut pină acum sport, mu 
l-au practicat rar.

Un fluier energic 
gea zboară peste _ A 

it chiar în p.asă 
ne! Așa se im ață 

cu încetul se inemge jocui. 
..Galeria” intră din nou in 
funcțiune. Mai cu risete. mai 
cu cite o „înțepătură", fetele 
sînt încurajate.

Echipa Niculinei Tudor, fila
toarele, se descurcă mai greu.__ ljțăți ,șj trebuie șă le fructi-
Mai toate joacă pentru prima 
oară. De data asta au fost 
învinse, dar au învățat, ne 
spune după meci Niculina Tu
dor. La întrecerile de popice, 
atletism, handbal ne vom stră
dui ca cei de la Filatură să 
ne luăm revanșa asupra țesă
toarelor.

•• S Co

EL bu 
lncfi.

Constructorii 
repetă...

Tri-— Ascultă, tovarășe ! 
miteți de urgență o echipă, că 
apa ne-a inundat apartamen
tul !

— Lasă dumneata o hirtie.
— Nu înțelegi că e urgent ?
— Nu mă învăța pe mine ! 

La ce etaj stai dumneata ?
— La opt.
— Păi nu-i nici un pericol! 

Dacă ai sta la subsol, te-aș în
țelege. Dar așa... Vezi, dum
neata, apa se scurge la 7, apoi 
la 6 apoi—

Ropote de aplauze sublinia
ză jocul natural și degajat al 
celor doi artiști amatori. Dia
logul de mai sus este o satiră 
bine ascuțită, de pe urma că-

.Suită oltenească" un dans prezentat d<
gogice din^Bjjeurești

cultural, cunoscut de iubitorii 
muzicii de operetă din ^Luis 
trata". ,.Lâsați-mă să cînt“, 
„Vițelușul tărcat" etc.. Dumitru 
Hazgan, nu e niciodată mulțu
mit. Brigada are mari posibi-

fice din plin. De aceea :
— Virgil, cu o voce mai 

plină, mai convingător I
Și Virgil Galoș, dulgher pe 

șantierul de pe str. Maior Co- 
ravu, o ia încă odată de la 
început.

— Iuliana, atenție la felul 
cum pronunți cuvintele !

Pentru a fi mai convingător, 
artistul D. Hazgan apelează la 
un „arbitru imparțial"... mag
netofonul. Se imprimă, apoi se 
arată greșelile. Uite aici. Vezi? 
Deci, încă odată !

Iuliana Balint, calculatoare 
la întreprindere, repetă, re
petă...

Și repetițiile continuă. Artis
tul D. Hazgan vrea să se pre
zinte în concurs cu o brigadă 
bine „rodată" și credem că 
va reuși.

Succes constructorilor, suc
ces !

Calificativ: 
promițător'*

La Uzinele „Mao-Tze-dun“ 
am sosit puțin prea tîrziu. Pe 
terenul de sport 
petrecuseră deja 
ore ale dimineții 
fante competiții, 
cadrul Concursului cultural- 
sportiv al tineretului. A avut 
loc chiar o deschidere festivă 
a acestui concurs, într-o at
mosferă de entuziasm și de 
participare masivă a tineretu
lui uzinei.

Primele competiții, au adus 
și primele ovații.

S-au întrecut dimineața 3 
echipe de volei. Echipa tineri
lor de la turnătoria de fontă, 
echipa tinerilor din secția con
strucții metalice și echipa sec
torului tehnic-administrativ.

La sosirea noastră continua 
o intrecere la popice.

Stăm de vorbă cu tovarășul 
Iordan Marghivali. secretarul 
comitetului U.T.M. pe uzină.

— Am început binișor con
cursul nostru — ne spune el. 
Tinerii noștri răspund la 
organizarea acestui concurs, 
cu o participare unanimă.

— Ce proiecte aveți, cu pri
vire la desfășurarea în conti
nuare a Concursului cultural- 
sportiv ?

— In primul rînd vrem ca 
la aceste concursuri să parti
cipe un număr mare de tineri. 
Credem că vor fi peste 800. 
Săptămină aceasta, marți, vom 
avea alte competiții sportive. 
Vom continua întrecerile de 
volei, vom începe competițiile 
de fotbal și vom organiza un 
cros. Mai tîrziu competițiile 
sportive vor căpăta o amploa
re din ce în ce mai mare, 
pînă cînd vom reuși să atra
gem la activitatea sportivă 
majoritatea tinerilor din uzina 
noastră. Acesta este scopul pe 
care-1 urmărim noi prin a-

al uzinei se 
în primele 
cîteva palpi- 
primele din

cest concurs organizat în cin
stea marii sărbători a parti
dului nostru.

— în legătură cu manifestă
rile culturale din cadrul con
cursului, ce pregătiți ?

— In cadrul „Joii tineretu
lui" vom organiza un festival 
artistic, închinat partidului. 
Brigada artistică de agitație a 
tineretului pregătește acum un 
program cu aspecte din mun
ca tineretului uzinei pentru o 
înaltă calitate a produselor, 
aspecte din întrecerea pentru 
calitate care se desfășoară a- 
cum la noi în cinstea aniversă
rii partidului.

— Mai aveți în plan și alte 
manifestări ?

— Fără îndoială. Desfășu
răm acum o largă activitate în 
legătură cu cunoașterea de că
tre tineri a drumului de luptă 
al partidului.

— Un început promițător, 
am conchis noi.

Pe terenurile 
sportive făcute 
cu miinile lor
Din primele ore ale dimine

ții grupuri de băieți și fete 
din numeroasele întreprinderi 
ale regiunii Ploiești din co
mune și sate s-au îndreptat 
spre frumoasele baze sportive 
pregătite tot de către ei, prin 
muncă patriotică, pentru se.- 
zonul sportiv de vară. Ii ani
ma gîndul ca în cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a creării 
Partidului Comunist din Ro- 
mînia să obțină și pe terenu
rile de sport rezultate tot atît 
de bune ca și în producție.

Măsurile luate 
nizațiile U.T.M, 
rare cu asociațiile 
dus la începerea 
antrenamentelor 
ților sub directa conducere a 
cadrelor voluntare de specia
litate, fapt care a permis ca 
în prima zi a etapei I-a, pe 
lingă o mobilizare masivă, să

de orga- 
în colabo- 
sportive au 
din timp a 
participan-

tineri s-au întrecut la fotbal 
și atletism. Colectiviștii din 
Fîntînele care nu de mult 
și-au terminat prin muncă 
patriotică o frumoasă bază 
sportivă au participat în ziua 
deschiderii concursului la 
etapa I-a a crosului „Să în- 
timpmăm 1 Mai".

Concursul cultural-sportiv 
al tineretului se bucură de 
atenție ș; în raionul și orașul 
FkxeștL Astfel. în comuna 
Tîrgșoru Vechi. Valea Călu
gărească și schela Urlați pe 
bzzete sportive s-»j d.spcitst 
iart&etaSn sate de ‘r'*" Nn- 
aanâ Îs rar-o-a Tlrgșori 
Vee±_ ta actrsvtaaea 
«>arL vă a» last «tr. 
r.tatea tinerilor dm 
Ziua de 16 aprilie 
transformată de tinerii 
tiviști și întovărășiți 
adevărată sărbătoare 
ral-sportivă. Dimineața 
inaugurat — prin 
de atletism și volei noua bază 
sportivă construită de aseme
nea prin muncă patriotică, iar 
după amiază s-a prezentat la 
căminul cultural un frumos 
program artistic închinat celei 
de-a 40-a aniversări a parti
dului. Și în orașul Ploiești 
bazele sportive au cunoscut o 
afluență de tineri și tinere 
care s-au întrecut în prima 
etapă a Concursului cultural- 
sportiv al tineretului.

rii celor două echipe. Meciul 
s-a încheiat în favoarea tine
rilor de la G.A.S. Gherla care 
jucind mai omogen și-au adju
decat victoria cu scorul de 
1—0. Chiar în timpul desfășu
rării meciului pe același sta
dion zeci de tineri urmăreau 
un interesant meci de volei 
între elevii Școlii medii „Ana 
Ipătescu" și elevii Școlii medii 
„Petru Maior". Apoi a fost 
rîndul gimnaștilor să-și arate 
măestria sportivă. Sub condu
cerea lui Zalomir Feșnic, pro
fesor de educație fizică și 
sport, peste 350 de elevi de ia 
cele două școli medii și școa>a 
de 7 ani au început exercițuie 
de gimoacucă eu care se pe 

ceno-

fotbal, satul Bonțida, unde 
brigada artistică de agitație a 
prezentat un frumos program 
în fața colectiviștilor, de 
Căianu Mare unde corul de 
peste 80 de persoane a pre
zentat un bogat repertoriu in 
fața colectiviștilor. despre 
echipa de călușari a aceluiaș 
sat și altele.

Aproape că nu a existat sat 
în care să nu se desfășoare 
duminică întreceri sportive și 
artistice, să nu aibă loc tre
cerea în revistă a unei bogate 
activități cultural-artistice și 
sportive. Pe întregul raion la 

cîpat aproxi- 
tmeri munci- 
■wrtrăs-t K

maja - 
i comună.

a fost 
colec- 
într-o 
cultu- 
a fost 

întreceri

trația de la 1 Mai
Ce să urmărești mai in tu .3. 

Întrecerile sportive sau pele 
artistice ? Dar asta depinde de 
gustul fiecăruia. Acei care pre
feră muzica, satira, cu un cu- 
vînt scena s-au îndreptat spre 
sala Casei de cultură. Aici, 
brigada artistică de agitație a 
Casei de cultură raională a 
oferit spectatorilor un bogat 
program intitulat : „înflorește 
orașul nostru", realizat în 
cinstea a celei de a 40-a ani
versări a partidului.

Dar nu numai la Gherla^ 
ziua de duminică ă cunoscut 
o bogată activitate artistică și 
sportivă. Și în satele raionului 
s-a desfășurat o bogată viață 
culturală și sportivă.

...Ansamblul coral de peste 
85 de persoane al tinerilor din 
satul Luna de Jos a prezentat 
în fața colectiviștilor un bogat 
program.

...Solista Elena Bărbăluc din

ton 
elev.

Căpitanii celor două echipe 
nite.

rezultate tehnice

de volei de la întreprinderea „Vie toria socialistă" iși string mîi- 
Peste citeva secunde partida va

se obțină 
promițătoare. In orașul Cîm- 
pina, organizațiile U.T.M. și 
asociațiile sportive au mobi
lizat în întrecere peste 200 de 
tineri și tinere la volei, hand
bal. atletism, ciclism, natație 
și fotbal.

întreceri viu disputate au 
avut loc și la Sinaia, Moreni 
și Băicoi. în raionul Mizil 
prima zi a întrecerilor con
cursului s-a bucurat de o 
largă participare a tinerilor 
colectiviști, mecanizatori, e- 
levi ai școlii profesionale a- 
gricole și școlii medii. în co
muna Gura Vadului activita
tea culturală și sportivă au 
fost cu pricepere îmbinate. 
Astfel. în seara zilei de 15 
aprilie la căminul cultural 
din această comună s-a pre
zentat un frumos program ar
tistic ; iar a doua zi, pe tere
nurile de sport, peste 50 de

Din toate colțurile 
raionului

încă de dimineață, pe o vre
me frumoasă, nenumărați ti
neri s-au îndreptat spre parcul 
orașului Gherla. Aici și-au dat 
întîlnire tineri muncitori, 
funcționari, elevi. în scurt 
timp, pe stadion se aflau peste 
400 de tineri.

Deschiderea competițiilor 
sportive au făcut-o echipele de 
fotbal G.A.S. Gherla și Banca 
de Stat. Deși tinerii fotbaliști 
au făcut abia acum cunoștință, 
în mod organizat, cu fotbalul, 
ei au oferit spectatorilor un 
joc frumos, interesant, presă- ■ 
rat cu numeroase faze de-a 
dreptul dramatice, aplaudate 
la scenă deschisă de suporte-

începe.
satul Nima a fost îndelung 
aplaudată pentru frumusețea 
cu care
„Sub 
„Măreț 
bite" și

...Orchestra de muzicuțe a 
tinerilor colectiviști din satul 
Mociu sub conducerea lui Va- 
sile Opriș a învățat duminică 
noi cîntece populare romî- 
nești, cîntece sovietice și ma
ghiare în cinstea aniversării 
partidului; sînt cîntecele cu 
care se vor prezenta la spec
tacolul festiv.

...în satul Bunești întrecerile 
în cadrul concursului cultural 
sportiv au început cu probele 
de atletism la 100 m, 200 m, 
400 m și 800 m la care au par
ticipat peste 100 de tineri co
lectiviști. Dacă ar fi să conti
nuăm enumerarea ar trebui să 
vorbim și de satul Răscruci, 
unde tinerii s-au întrecut la

a interpretat cîntecele: 
steagul partidului", 
pămînt al patriei iu- 
altele.

In întreaga țară a în
ceput să se desfășoa
re concursul cultural 

sportiv al tineretului, orga
nizat în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a P.C.R. și 
a zilei de 23 August.

în cadrul etapei întîia,. 
gtapă de masă a concursu
lui. organizațiile U.T.M. și 
asociațiile sportive au da
toria să ia toate măsurile 
pentru a antrena la între
ceri un număr cit mai 
mare de tineri și tinere. O 
atenție deosebită trebuie a- 
cordată popularizării con
cursului, etapelor sale, dis
ciplinele sportive și acti
vitățile artistice la care pot 
participa tinerii, să fie or
ganizate antrenamente și 
repetiții pentru pregătirea 
participanților.

Organizațiile U.T.M. si 
căminele culturale trebuie 
să acorde o atenție deose
bită selecționării repertorii- 
lor adecvate sărbătoririi 
celei de-a 40-a aniversări a 
P.C.R. și a zilei de 23 Au
gust. Repertoriile formații
lor artistice să cuprindă 
piese, poezii și cîntece des
pre patrie și partid, despre 
viața nouă a oamenilor 
muncii din patria noastră. 
Este de datoria organizații
lor U.T.M. și a asociațiilor 
sportive ca in același timp 
cu organizarea intrecerilor 
sportive să organizeze și 
excursii turistice pentru a 
vizita locuri și monumente 
istorice care amintesc de 
trecutul de luptă al parti
dului, pentru a vizita noi 
obiective industriale, cul
turale și a cunoaște frumu
sețile patriei noastre dragi.

în săptămină premergă
toare zilei de 8 mai — a- 
niversarea partidului — or
ganele și organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sporti
ve vor organiza, finind sea
ma de experiența acumula
tă în anii trecuți, activități 
pe zile ca de exemplu : 
ziua cântecului, ziua spor
tului, ziua fetelor, ziua dan
sului, ziua muncii patrio
tice etc.

Cu prilejul desfășurării 
Concursului cultural-sportiv 
al tineretului organizațiile 
U.T.M. trebuie să ia astfel 
de măsuri incit să fie atrași 
în activitatea culturală, ar
tistică și sportivă un număr 
cit mai mare de tineri, încă 
din primele zile de desfă
șurare ale Concursului cul
tural-sportiv.

Pagină redactată de : C. 
ROMAN, V. RANGA, M. CA- 
RANFIL, P. PALIU și C. POPA

Fotografiile paginii :
V. RANGA, M. CARANFIL, 
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SORI
to redacție continuă să ne 

Șosească în fiecare zi zeci de 
scrisori în legătură cu discuția 
noastră „Cum ați fi procedat ?“

Marea majoritate ă celor 
care ne răspund la întrebările 
pe care le ridică caturile dis- 

în articolele publicate 
își încep scrisorile 

„Am citit cu mult

cutate 
pînă acum 
cam așa : 
Interes articolele publicate la a- 
ceastă rubrică pe care o urmă
resc îri mod deosebit Admir 
foarte mult faptele minunate ale 
tinerilor despre care s-a scris. 
Și eu aș proceda Io fel ca ei, 
pentru co așa trebuie să pro
cedeze orice tînăr înaintat al 
zilelor noastre". Unii dintre ci
titori cu înțeles însă că este de 
datoria lor să contribuie la 
îmbogățirea discuției noastre 
cu fapte noi și interesante, prin 
care să se ilustreze convingă
tor dragostea tinerei 
generații față de pa
trie șj partid, 
ziasmul cu care 
retuf nostru se 
ieste construcției 
ciăliste. Dintre 
stea, două ni s-au părut cu 
tul deosebite.

Prima este o scrisoare lungo 
și emoționantă, scrisă cu mul
tă căldură și sinceritate, pe 
care ne-o trimite o tinără ceti
toare din Mediaș, in scrisoare 
este vorba de ea, de viața ei.

D. I. a terminat facultatea in 
București anul trecut In timpul 
studenției a cunoscut un băiat, 
un student de la aceeași facul
tate. împreună și-au făurit vi
suri frumoase, romantice, nu 
odată s-au gîndit cu emoție ic 
viitor. Dor visurile lor aveau 
ceva care le deosebeau ,,Mă 
visam în fiecare zi, scrie ea, 
în mijlocul țăranilor munci
tori, poate chiar în satul meu 
natal, muncind alături de ei, 
ajutîndu-i să se ridice spre 
lumină și bunăstare. Eram ferm 
hotărită să urmez fără șovăire 
acest drum în viață, Să merg 
acolo unde este cel mai mult 
nevoie de mine. Și am făcut 
asta, dar nu fără să înving 
greutăți serioase, care mi-au 
pus la grea încercare tăria de 
caracter, la fel ca tînărului 
vățător din primul articol 
blicct la această discuție.

Prietenul meu terminase 
cultatea cu un an înaintea i 
El n-a vrut să se ducă <n ț 
vincie, unde fusese • report zct 
A făcut ce-o făcut și s-c «clurt 
in Bucu-ești. Nu conceoec să 
părăsească Cu nici j- chip 
Bucureștiul. Ei mă inaemna și 
pe mine să fac tot ce-mi va 
sta îh putință co 
jezJ in București, 
putea să rămii 
într-un institut de cercetă 
spunea el, or fi grozav. Ne-c-n 
căsăto- imediat, ți om fi fe-- 
ciți". Desigur că eu nu împă— 
teșeam un cse-"enec de o 
privi viata. Și >-am spus asta, 
l-om spus că n-cm să pot 
refuz locui la 
repartizată, că 
stare să mă

noastre

Brașov. 
co-misiei

Bineînțeles, președintele 
m-a întrebat dacă am 

vreo preferință. Am spus că 
merg acolo unde mi se va cere. 
A doua zi cm plecat. Prietenul 
m-g condus la gară. Trebuie 
să vă •mărturisesc că eram nes
pus de tristă în clipele acelea. 
Mă Simțeam legată de ei/ îl 
iubisem mult și îl mai iubeam 
încă. Și el părea trist. înainte 
cc trenul să pornească mi-a 
spus : „Păcat că n-ai reușit să 
te aranjezi în București. Așa... 
dacă pleci... Poate că totuși ai 
să te răzgîndești .

Nu, nu m-am răzgindit. A 
trecut de atunci aproape o ju
mătate de an, îmi mai stăruie 
încă în suflet puternic aminti
rea primei mele dragoste, dar 
nu mă pot gîndi nici o clipă 
să părăsesc locul unde am 
fost trimisă să muncesc. Nu de 
mult am primit o scrisoare de

fața poporului nostru. M-a Im
presionat în mod deosebit gran
doarea uriașului combinat si
derurgic de la Galați. Mi-ar 
place nespus de mult să lu
crez pe un asemenea șantier 
uriaș. Știu că acolo e nevoie 
de mii și mii de constructori. 
De curînd am făcut cerere să 
fiu trimis să lucrez pe acest 
șantier. Aștept din zi în zi răs
punsul. Socotesc că nu este pe 
lume mindrie și mulțumire mai 
adin.că decit aceea de a ști că 
muncești acolo unde poți da 
totul patriei tale, decit dacă 
știi că tot ceea ce este mai 
bun în tine este dăruit pentru 
cauza generală, pentru fericirea 
poporului tău".

Două scrisori sosite de la 
doi tineri din două colțuri ale 
țării, 
rite, li 
marea

entu- 
tine- 

dăru- 
să- 

ace-
to-

in- 
pu-

fo- 
"ec. 
pro-

so mă ,.cron- 
..Daco «i 

asistentă mu

să 
fi 
in 
in 

București. De altfel, intr-o adu
nare generală U.T.M, care a 
avut loc după terminarea anu
lui V om luat cuvîntul printre 
primii și am declarat in fața 
tovarășilor mei că 
ccclo unde ni se va 
voi munci cu toată 
pentru c Ie dărui 
tot ce am învățat in

După terminorep 
am fost repartizată in regiunea

care vei 
nu sint 
„aranjez"

voi me-ge 
cere, că 
pasiunea 

oamenilor 
foc uitate, 
facultății

la el prin care mă cheamă să 
plec de aici, să vin in Bucu
rești, pentru că acolo o să-mi 
găsească el un servici, indife
rent ce. Nu i-am răspuns lâ 
scrisoare și n-am să-i răspund. 
Vă mărturisesc sincer că con
știința mea de om, de utemișt, 
nu mă lasă să foc un aseme
nea pas. Munca pe care o 
om nu este prea ușoară, am 
de înfruntat multe greutăți. 
Dar nici nu vă închipuiți ce oa
meni minunați sint în împreju
rul meu. cit de fericită mă simt 
cind văd că le sînt de fo-los. 
Mă bucur din suflet cînd citesc 
in ziar că asemăneo tineri ca 
învățătorul din regiunea Hune
doara sînt pretutindeni în în
treaga țară. Cu ei organizația 
noastră se poate mîndri".

Scrisoarea nu are nevoie de 
comentarii. Autoarea își numea 
acest crimpei din biografia ei 
un „mic roman". Da, e vorba 
într-adevăr de un mic roman 
al unei vieți luminoase, al unui 
tînăr core n-a putut nici o cli
pă să-și mintă concepțiile, 
convingerile, hotărirea de a 
nu ceda influențelor mic-bur- 
gheze.

lată cec de-a doua sensoo-e. 
„Pentru generația ~>ec. gene

rata celor de 25 de c- - s
■*-“* 2 “** • '«2 _ *?'■;!- 

njl F o-ec Neccescu de o l«- 
ect-3 jc-'restî ~

kj i*t*e bc reo pe 
discuția 
tineretulu

dat încă din ciipa 
purtător al cravctei 
pionie-, rosteam solemn oceste 
cuvinte : „Pentru cauza parti
dului — sint geto itotdecuna". 
Prn tot ceec ce o- făcut, om 
căutat intotdeouno să fiu demn 

de c purto in 
tirziu, cornetul 
Acum cinci ani,

mi-o cerut.

-osouwsu. 
o nune 
„Seinte a

din 
i- o 

ci nd. 
roșii

are

fost 
iind 

de

•n tot 
coutet <» 
de cinstea 
lunar, mai 
de utemișt 
organizația 
părăsit planșeta cu proiecte și 
am plecat să muncesc pe șan
tierul unde se ridicau Uzinele 
de sodă din Govora, ca bri
gadier voluntar. Am trăit acolo 
pe șantier clipe înălțătoare, de 
o frumusețe de nedescris, 
care n-am să le pot uita 
odată

Citind docum«nteie
de-al Hi-lea Congt 
duhii nostru am fost I 
impresionat ce mărețele 
pectve care se deschid

roșu 
ci nd 
om

pe 
nici-

celui 
■es ol po<t- 

P'ofjnd
pers- 

in

Muncitoarele Filaturii de i-n și cînepă „I.I.S. Producția" din co
muna Balotești, regiunea București au la dispoziție un cămin 

•modern dotat cu tot confortul

O manifestare a prieteniei 
romîno-vietnameze

Duminică, «omuna Gîngiova 
din raionul Segarcea, regiunea 
Oltenia, a îmbrăcat haină de 
sărbătoare. S-au adunat aici 
mai mult de 2.000 de colecti
viști din comună și din îm
prejurimi pentru a lua parte 
la. adunarea consacrată prie
teniei frățești dintre poporul 
romîn și poporul 
Colectiviștii au primit 
bucurie in mijlocul lor 
membri ai Ambasadei R. 
Vietnam la București, în frun
te cu însărcinatul cu afaceri 
ad-interim Nguyen Minh 
Chuong.

După ce a adus un călduros 
salut oaspeților, tovarășul A- 
lexandru Dobre, președintele 
gospodăriei agricole colective 
„Partizanul", a înfățișat celor 
prezenți schimbările petrecute 
în viața țăranilor muncitori 
ca urmare a colectivizării co. 
munei și perspectivele ce 
le-au fost deschise de cel 
de-al III-lea Congres al P.MR. 
țn iuch.eie.re. ca semn al pri«-

vietnamez.
cu
pe
D.

teniei frățești dintre cele două 
popoare, președintele gospodă
riei a propus adunării gene
rale, schimbarea denumirii 
gospodăriei din „Partizanul" 
în gospodăria agricolă colecti
vă „Prietenia romîno-vietna- 
meză“.

A luat apoi cuvîntul Nguyen 
Minh Chuong. El a vorbit des
pre prietenia frățească, de 
nezdruncinat, dintre țările so
cialiste, despre continua dez
voltare a relațiilor frățești de 
colaborare dintre popoarele 
romîn și vietnamez, despre 
succesele obținute de oamenii 
muncii din R. D. Vietnam 
conduși de Partidul celor ce 
Muncesc in construirea vieții 
noii socialiste. Vorbitorul a 
înmînat apoi conducerii gos
podăriei colective un steag 
din partea Cooperativei agri
cole de producție „Prietenia 
vietnamezo-romînă" din co
muna Moc Bac, din R. D. 
Vietnam.

(Agerpres)

Biografiile lor sint dife- 
cpropie insă și-i unește 

lor frumusețe morală, 
nespusa noblețe a 
gestului lor. Ei nu s-au 
gindit nici o clipă că 
ar putea pune mai 
presus 
generale, 
lor,

Cu

pune
de interesele 

eie 
interesele 
hotorire,

, ei au fost și 
să mu-ceașcă 
mai mult ne-

po- 
lor 

fără
perului 
personale, 
ezitări și șovăiri, 
sint oricird pata 
acolo unde este 
voie de ei, acolo unde patria 
ii cheamă. Sint doi tineri, 
utemișt; obișnjiți, pe cere 
admiri, deși nu-i cunoști, 
care te simți mindru ca 
tine însuti si cărora ai vrea 
le

Ștrandurile 
bucureștene 

așteaptă oaspeții
Ștrandurile bucureștene s-au 

pregătit din timp și își așteap
tă, începînd de la 1 mai oas. 
peții.

Și în acest an I.C.A.B. a 
executat atît în timpul iernii 
cîț și în aceste zile de început 
de primăvară, în toate ștran
durile, lucrări de reparații la 
clădiri, cabine, vestiare și 
bazine de înot. Pentru lărgi 
rea și împrospătarea plăjilor 
s-au transportat în ștranduri 
350 m.c. nisip.

Au fost extinse — atît 
ștrandurile cu bazine cît 
în cele de pe marile lacuri 
— spațiile verzi. S-au plantat 
numeroși arbori și arbuști, 
precum și peste 100.000 di
verse flori.

Importante lucrări s-au des
fășurat pentru extinderea ca 
pacității ștrandurilor — care 
în acest an va fi cu circa 10 
la sută mai mare față de anul 
trecut. La lacul Tei, pe lîngă 
ștrandul existent, s-a amena
jat un ștrand nou cu o ca
pacitate de peste 2.000 locuri. 
In același timp, la o serie de 
ștranduri ca Floreasca I și II, 
s-au amenajat cabine noi.

Pentru buna deservire 
cetățenilor s-au luat și 
măsuri printre care mărirea 
numărului de ambarcațiuni 
pentru traversarea lacurilor, 
creșterea numărului de posturi 
telefonice publice, crearea — 
pe lîngă bufete — a unor to- 
nete pentru o desfacere mai 
rapidă a produselor alimen
tare și a răcoritoarelor etc.

(Agerpres)ION BĂIEȘU

O nouă construcție in Capitală. 
E vorba de blocul din Calea 

Victoriei nr. 1.
Foto: Agerpres

string i min<] bărbătește.

Campionatul republican de rugbi

aw

Cele aproape 2.000 de for
mații artistice de amatori ale 
sindicatelor, caselor raionale 
de cultură și căminelor cultu
rale din regiunea Suceava 
pregătesc în aceste zile pro
grame speciale închinate ce
lei de a 40-a aniversări a 
partidului. Formația de teatru 
a căminului cultural din co
muna Dolhasca, laureată a 
celui de-al II-lea Festival 
bienal de teatru de amatori, 
de exemplu, pregătește piesa 
„Oameni care tac“ de Al. 
Voitin, iar artiștii amatori de 
la Topitoria de in din Ițcanl 
pregătesc un spectacol eare 
cuprinde versuri, cîntece si 
scenete închinate luptei co
muniștilor.

Etapa a V-a a returului 
campionatului categoriei A de fotbal

Etapa a V-a a returului cam
pionatului categoriei A de fotbal 
a fost marcată jn general de vic- 
♦o- e echipelor gazdă, care au 
profitat ce evantaiul terenului ob- 

- nd punc-e pre-’Oase. La Bra- 
■ov ech pa locală Steagul roșu a 
-r’ecjt cu scorul de 2—1 (2—0) 

pe lidera c asamentului C.C.A. In 
cupla - de pe stadionul „23 
August* dm Capitală echipele 
bucureștene Dinamo și Progresul 
au repurtat două victorii catego
rice intrecind cu același scor : 
6—0 formațiile Minerul Lupeni și 
respectiv Știința Timișoara. O 
surprinzătoare victorie cu 1—0 a 
obhnuf în deplasare Dinamo Ba
cău în meciul susținut la Hune-

doara cu echpia Corvinul. Perfor
mera etapei a fost echipa C.S.M.S. 
lași care jucînd la Ploiești a reu
șit să termine la egalitate 1—I 
cu Petrolul, la Cluj, Știința din lo
calitate a cîștigat cu 3—2 întîlni- 
rea cu U. T. Arad. Jucînd la Con
stanța echipa Rapid București a 
părăsit terenul învinsă (0—() de 
către Farul Constanța care a pă
răsi) zona retrogradării.

In clasament pe primul loc se 
află C.C.A. cu 25 de puncte, ur
mată de Dinamo București și Pe
trolul cu 23 puncte fiecare, Dina
mo Bacău și U.T.A. cu 22 puncte

Etapa următoare a campiona
tului este programată duminică 23 
aprilie.

Cei ce învață 
la două școli

Campionatul republican de 
rugbi a continuat duminică cu 
disputarea a patru întîlniri. 
Capul de afiș al etapei a fost 
deținut de meciul dintre echi
pele, fruntașe C.C.A. și Dina
mo. în mare vervă dc joc for
mația C.C.A. a obținut victo
ria cu un scor categoric 22—3. 
De la învingători s-au remar
cat în mod deosebit Radu 
Nanu. Căpușan și Penciu care 
a făcut unul din «le mai bu
ne jocuri din cariera sa spor
tivă. Meciul dintre formațiile 
Metalul și Progresul s-a ca
racterizat printr-o luptă spor
tivă

de 3—3. în acest joc din nou 
s-a remarcat metalurgistul 
Manole. Echipa I.T.B. intîl- 
nind pe Știința Cluj a prestat 
un joc bun terminînd la sfîr
șitul celor 80 de minute de 
joc învingătoare cu 14—3. De 
la învingători s-au remarcat 
Teofilovici și Sava. în singu
rul meci programat în țară, la 
Iași echipa locală C.S.M.S. a 
învins la limită pe Rapid 
(3—0) printr-o încercare reali
zată de Stoian.

în clasament 
conducă echipa

continuă 
C.C.A.

să

dîrză, încheiat cu scorul (Agerpres)

Atletismul este un sport mult 
îndrăgit de studenții bucureș- 
teni. Vă prezentăm o imagine 
dintr-o întrecere studențească 
de atletism disputată recent pe 

Stadionul Tineretului.

SCURTE ȘTIRI SPORTIVE
-a
rea

în orașul Minsk 
desfășurat intîl- 

iternațională 
de lupte clasice din
tre echipele U.RBJS. 
și Finlandei. Luptă
torii sovietici au re
purtat o categorică 
victorie cu scorul de 
8—0.

La larcslav s-a dis
putat intxlairea de 
lupte Lbere d-ntre 
echipele celor două 
țâri Echipa sovietică 
a termina: inviagâ- 
toare cu 7 ‘,'s
puncte.

intermediare realiza
te de înotătoarea 
germană: 100 m flu
ture : 1’17*8/10 ; 100
m spate : l’31’’2/10 ; 
100 m bras : 1’43”-
2 10 : 100 m liber : 
116’8/10.

continuat tur- 
în R. S. Ceho- 

la

•i cadrul unui 
concurs de natație 
desfășurat la Leipzig 
intr-un bazin de 50 
m tinăra înotătoare 
Heidi Ekstein (R. D. 
Germană).
de numai 16 ani 
stabilit un nou 
cord european 
proba de 400 m mixt 
realizind timpul de 
5’49’’. Iată timpurile

in virstă
a 

re- 
în

• între 8 și 17 iu
nie se vor desfășura 
pe poligonul de la 
Loevenskolds - Bansn 
din apropiere de Os
lo campionatele mon
diale de talere La 
competiție și-au a- 
nunțat participarea 
țintași din 17 țări : 
U.R-S.S.. Austria, Ca
nada. Chile. Dane
marca, Anglia, Fin
landa. Franța. Gre
cia. India. Italia, Ja
ponia. Liban. Norve
gia, R. P. Romînă, 
R. P. Polonă și Sue
dia.

• Echipa selecțio
nată feminină de 
baschet a U.R.S.S.

cu
63—53 

joc 
aceste două 
desfășurat la 
acum cit ev a 
terminase la

și-a 
neul 
slovacă jucînd 
Praga cu echipa re
prezentativă a aces
tei țări. Baschetba
listele cehoslovace au 
obținut victoria 
scorul de
(27—17). Primul 
dintre 
echipe 
Brno 
zile se
egalitate : 49—49.

• Campionatele de 
cros ale R. D. Ger
mane au fost mar
cate de două surpri
ze. Proba masculină 
disputată pe un tra
seu de 7.500 m a fost 
ciștigată de Hoenicke 
in 23’14”2'10 care a 
reușit să învingă pe 
Doering — 23’27’’4/10 
și Grodotzki — 23’32”- 
210. La feminin 
Breier și-a adjudecat 
titlul înaintea cu
noscutei recordmane 
Ulla Donath.

• Turneul interna
țional de spadă desfă
șurat la Budapesta a 
fost cîștigat de tră
gătorul maghiar Mes- 
zena care a realizat 
7 victorii. Pe locurile 
următoare s-au cla
sat Narduzzi (Italia) 
6 victorii și Bakdnyi 
(R. P. Ungară) 5 vic
torii.

• în orașul Pecs a 
luat sfîrșit durtiinică 
seara turneul inter
național de tenis de 
masă la care au par
ticipat echipele se
lecționate de tineret 
ale orașelor Buda
pesta, Belgrad. Za
greb și Pecs. Turneul 
a revenit echipei 
orașului Budapesta 
care a învins echi
pele orașelor Bel
grad (3—0), Zagreb 
(5—1) și Pecs (5—0). 
Pe locul doi s-a cla
sat echipa orașului 
Zagreb.

(Urmare din pag. I-a) 
câtor. Tinerii au pus multe 
întrebări. Le-a răspuns ingi
nerul Constantin Roșea, inso- 
țindu-și explicațiile cu schițe, 
desene și formule, cu diferite 
materiale documentare. Exem
plul rectificatorilor a fost apoi 
urmat de strungari. ..Ora în
trebărilor" de la „Joia tine
retului" organizată la strun- 
gărie a a\Tit tema: „Cum să 
asigurăm o calitate superioară 
a pieselor produse de noi, fo
losind tehnica cea mai nouă”, 
întrebările, de asemenea, au 
fost multe și variate. A răs
puns -eglorul fruntaș Con 
stantin Toderiță. Pentru ca 
răspunsurile date de el să fie 
cit mai bine înțelese. Con
stantin Toderiță a folosit e- 
xemple concrete din experien
ța brigăzii de producție a ti
neretului pe care o conduce 
și care deține de multă vreme 
steagul de brigadă fruntașă 
pe sector.

în fabrică sint forțe com
petente, capabile să dea un 
ajutor substanțial tinerilor 
care învață la școala serală. 
Aceste forțe le reprezintă ingi
nerii și tehnicienii noștri tineri. 
Și în rindul acestora, acțiunea 
de ridicare a calificării a tre
zit dorința de a-i ajuta pe se- 
raliști. Mulți dintre inginerii 
și tehnicienii tineri printre 
care Constantin Băiceanu, La- 
zăr Croitoru, Petru Lefter de 
la strungărie, au cerut să le 
fie repartizați dte trei-patru 
muncitori-elevi pe care, zi de 
zi, îi ajută la locul de muncă, 
să-și îmbogățească cunoștin
țele profesionale. în scurt 
timp organizația U.T.M. a ex
tins inițiativa lor în întregul 
sector.

De asemenea, în toate sec
toarele fabricii, inginerii cu o 
bogată experiență alcătuiesc 
cîte un material informativ 
pe profesii, cuprinzînd noută
țile tehnice, pe care îl expun 
la sfîrșitul fiecărei luni, în 
fața tinerilor muncitori-elevi.

Informații
Soprana Vera Firsova, ar- 

tiștă a poporului din R.S.F.S. 
Rusă, solistă a Teatrului Mare 
Academie de Stat din Mos
cova, a cîntat duminică seara 
pe scena Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romîne în 
opera „Traviata", în care a 
deținut rolul titular.

★
acestea au sosit în 
țara noastră alți ar- 
peste hotare. Basul 
Kim Borg va cînta 
„Faust" pe scena 
de Operă și Balet

Zilele 
turneu în 
tiști de 
finlandez 
în opera 
Teatrului 
al R. P. Romîne și va da un 
recital în Capitală. Tînărul 
violonist Ladislav Stibor din 
R. S. Cehoslovacă va fi solis
tul unor concerte la Galați, 
Craiova și Sibiu.

★
După cele patru concerte 

simfonice pe care le-a condus 
în țara noastră, dirijorul ita
lian RObertO Benzi a părăsit 
luni dimineața Capitala.

(Agerpres)

„Cu un ceas mai devreme!
(Urmare din pag. I-a)

domnește 
Aviditatea 
dorește să

în 
cu 

pa
lace

afenfi.

Mare însuflețire 
brigăzile anului I. 
care fiecare din ei 
trundă tainele construcției, 
din ei muncitori harnici, 
Șantierul „Mihai Bravu", deși nu 
prea complicat, prezintă încă 
pentru ei multe „noutăți". Am as
cultat-o vorbind despre aceasta 
pe studenta Ganea Sanda, de la 
geodezie

— Sint foarte bucuroasă că, 
împreună cu tovarășii mei, parti
cip la înfrumusețarea Bucureștiu- 
lui nostru drag. Pe lîngă faptul 
că ajutăm constructorilor să termi
ne lucrarea mai repede, avem 
prilejul să acumulăm unele cu
noștințe practice, care ne vor fi 
de folos în viitoarea muncă. Ală
turi de învățătură, munca plină 
de elan, de pe șantiere, e un 
semn al dragostei noastre pentru 
patria nouă și pentru partid, care 
ne asigură condiții optime de în
vățătură, burse, posibilitatea să 
ne dedicăm unor construcții atît 
de frumoase...

Despre condițiile lor de învă-

țătură, despre bursele acordate 
de întreprinderi și sfaturile popu
lare, despre localul, căminele, 
biblioteca, laboratoarele facultă
ții unde învață — toate creație 
a regimului democrat-popular — 
ne-au vorbit multi dintre studenții 
anului I geodezie, prezenți 
dimineața aceea în 
de 
al 
gil 
au 
întreprinderi.
pentru 
studiile superioare se traduce prin 
frumoase rezultate în învățătură 
și în munca obștească, iar aici — 
pe șantier — exemplul lor îi în
suflețește mult pe colegii lor mei 
tineri, de 19—20 de ani.

Despre acești colegi mai tineri, 
care s-au evidențiat azi, am reți
nut numele lui Stephani Manfred 
și Ro'mer Vicențiu — doi dintre 
fruntașii la învățătură — precum 
și pe acelea ale lui Cioară Ion, 
Zaharia Vasile, Furcoi Viorica, 
Nițulescu Florea, Arnăutu Costel 
— bursieri ai sfaturilor populare

în 
păienjenișul 

coloane, cofraje și materiale 
blocului „Avrig". Petrișor Vir- 
și Stan Alexandru, de pildă, 

lucrat înainte de facultate in 
Recunoștința lor 

posibilitatea de a urma

studenți meri-

patriotică, în- 
verbal al ac- 
înseamnă în

și în același timp 
tuoși.

Orele de muncă 
scrise în procesul 
fiunii de duminică,
realitate mult mai mult decit pot 
transcrie cifrele. Studenții au mun
cit cu însuflețire, cu sentimentul 
că — în felul acesta — restituie 
o parte din ceea ce i s-au dat 
fiecăruia dintre ei prin condițiile 
sale de viata, de muncă, de în- 
vă.ătură. Mahu Rodica, de pildă 
face parte dintr-o familie care — 
asemenea altor sute — s-a mutat 
de curînd intr-un frumos aparta
ment, în „Vatra luminoasă". In 
cuvintele ei : „Din cărămida pe 
care am căraf-o cu mîinile mele 
se va zidi apartamentul unei fa
milii la fel cu a noastră" — am 
recunoscut o trăsătură etică nouă, 
generată de socialism. Munca 
pentru colectivitate, în cadrul co
lectivității, ajută la crearea nu nu
mai a adevărate minuni ale frumo
sului și utilului, ci — mai cu sea
mă — contribuie la educația co
munistă a tineretului. Munca pe 
care brigăzile de muncă patrioti
că o prestează fără întrerupere

vorbește cu claritate despre tră
săturile noi ale tineretului educat 
de partid, despre dragostea și 
recunoștința lor față de regimul 
democrat-popular. De-a lungul o- 
relor de muncă patriotică efec
tuate aici, s-au cărat și s-au sti
vuit zeci de metri cubi de cără
midă, cherestea, balast și nisip. 
S-a adus la indemîna brigăzilor 
de fierari-betoniști, penfru săptă- 
mîna următoare, o mare cantitate 
de lier-befon. Și încă ceva: a 
doua zi, constructorii aproape 
nu-și vor mai recunoaște locul de 
muncă : ca să le dea o mină de 
ajutor, studenții au făcut o curățe
nie exemplară.

Mi-a fost greu să plec dintre 
acești tineri entuziaști, pînă în 
momentul cînd, către ora 1 după- 
amiază, programul de lucru fusese 
îndeplinit. Plecînd odată cu ei, 
mi-am dat seama că lor înșile le 
e greu să se despartă de șantier. 
Și, atunci, am fost sigur că pe 
studenții de la Facultatea de cont 
strucții feroviare, drumuri și po
duri — îi vom reîntîlni la acțiuni 
ia fel de însuflețite și rodnice.

TEATRE
Faust 19,30: Teatrul de 

Operă și Balet al R.P.R.; Oa
meni care tac 19,30; Teatrul 
„I. L. Caragiale” (sala Come
dia); Parada 19,30: Teatrul 
„I. L. Caragiale" (sala Studio); 
Scandaloasa legătură dintre dl. 
Kettle și d-na Moon 19,30: 
Teatrul „C. Nottara* (sala 
Magheru); în căutarea extra
ordinarului 19,30: Teatrul „C. 
Nottara" (sala Studio); întoar
cerea 19.30: Teatrul Municipal 
(sala Matei Millo); I ache, 
Ianke și Cadîr 19,30: Teatrul 
Municipal (sala Filimon Sîr- 
bu); O lună de confort 19,30: 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Giulești; Celebrul 702 19,30:
Teatrul de Ccmedie; Lysistrata 
19,30: Teatrul de Stat de Ope
retă; Concertul tinereții 20: 
Teatrul „C. Tănase" (sala 
Savoy); Concert Expres 20: 
Teatrul „C. Tănase" (sala Vic
toria); Galoșul fermecat 16: 
Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Academiei); Băiețelul din 
țara ghețurilor 15 și 17: Tea
trul de păpuși din Brașov (sala 
Orfeu). 
O.S.T.A.
seară la 
Stat.

zConcomitent, ui 
mat din inginer 
dintre cei mai buni din f< 
că, întocmesc conferințe 
vind punctele cheie din 
cesul de fabricație, care 
la îmbunătățirea calității 
duselor sau care pot să 
neze calității, conferințe 
care le expun duminica 
clubul fabricii in fața tuturor 
seraliștilor. Prima conferință 
din ciclul proiectat: „Despre 
executarea, exploatarea și re- 
condiționarea S.D.V.-urilor și 
influența S.D.V.-urilor de bună 
calitate in obținerea produse
lor de calitate superioară" a 
și fost expusă, recent, în fața 
a 200 de tineri muncitori-e
levi. Seraliștii au apreciat 
mult și această formă, ea 
fiind fiecăruia în parte de un 
real folos.

prin care am con: 
că putem să dăm 
eficient seraliștilor, 
îmbunătăți și ei 
cunoștințele profesionale, 
de la o decadă la alta obser
văm tot mai mult că aseme
nea acțiuni nu rămîn 
efect. Muncitorii-elevi 
ză mereu mai bine și 
mai puține rebuturi.
în secțiile strungărie, 
xemplu, în luna martie coefi
cientul de rebuturi a fost 
redus, de la 1,50 la sută ad
mis, la 0,73 la sută. Au trecut 
luni de zile de cînd strun
garii Mihai Ivan și S. Dumitru 
spre exemplu, elevi în clasa a 
VIII-a la seral, dau numai 
produse de calitate superioară 
și au înlăturat complet rebu
turile. Asemenea lor sînt zeci 
de alți tineri muncitori-elevi 
în secțiile și atelierele fabricii. 
Iață cum, școala pe de o parte 
și colectivul în cadrul căruia 
muncesc, pe de altă parte, îi 
ajută pe .tinerii noștri sera- 
liști să lucreze tot mai bine.

CC
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pri- 
pro- 
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pro- 
dău- 

pe 
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• a forme 
iderat noi 
un ajutor 
spre a-și 
necontenit

Și

fără 
lucrea- 

dau tot 
Numai 

s<pre e-

Fantezie de iarnă 20: 
(sala Floreasca); O 
circ 20,30: Circul de

CINEMATOGRAFE
Garibaldi: Patria, București, 

Gh. Doja, 23 August; Drumul 
spre înalta societate: Repu
blica, Elena Pavel, V. Roaită, 
Al. Sănia, Moșilor; Pas cu pas: 
Magheru. Victoria, Libertății; 
Două etaje de fericire: V. 
Alecsandri, Flacăra, Arta; 
Toată lumea ride, cintă și dan
sează: I. C. 
greșite: 
intre
Mindrie: Central, Unirea, Vol
ga, B. Delavrancea; Stele in 
plină zi: Maxim Gorki; Amin
tiri despre Lenin — Știința în 
slujba omului — Pionieria nr. 
2 — Pianul — Fotbal pe glob 
— Balada Kromo ; Timpuri 
Noi; Fotografia pierdută: 13 
Septembrie, Al. Popov; Poveste 
nordică: Tineretului, G, Coș-J 
buc; Războiul vesel: 8 Martie; 
Donca Simo; Rătăcirile dra
gostei: Grivița; Confidentul 
doamnelor: Cultural; Primul 
an: C-tin David; Mama India: 
T. Vladimirescu; Hanul din 
Spessart: Munca; Pîine și tran
dafiri: Popular; Articolul 420: 
16 Februarie; Vaca și prizonie
rul: M. Eminescu; Generația 
salvată: Ilie Pintilie; Viraj în 
noapte; 8 Mai, G. Bacoviă; 
Taina cetății: Floreasca, N. 
Bălcescu, 30 Decembrie. -

Frimu; So-ateii 
Lumina, înfrățirea 

popoare, Miorița;

De trei ori ca la brigada
(Urmare din pag. I-a) 

calificați să lucreze cu cel mai 
mare randament, și în așa fel, in
cit în loc să ajungă la acoperiș 
în ziua de 3 aprilie, au terminat 
totul cu două zile mai devreme.

Așa că totul a fost firesc cînd 
la sfîrșitul orelor lucrate pe șantier 
am auzit :

— Pentru fruntași de trei ori 
ca la brigadă : Hei rup I

In această lună tinerii vor mai 
lucra și la întinderea rețelei de 
curent electric pe ulițele comu
nei, prin case, prin sectorul zoo
tehnic al gospodăriei agricole co
lective „Desrobirea muncii" etc.

A doua zi am întîinit brigăzile 
la amenajarea parcului din fața 
sediului gospodăriei. Acest obiec
tiv a fost repartizat brigăzilor

utemiste 
nr. 3, 4 
tinuau lucrul la centrala electrică). , 
Curînd parcul va fi gata. El va fi 
înzestrat cu bănci de lemn, cu 50 
de pomi ornamentali, cu o intrare 
pe al cărei frontispiciu va sta 
scris : „Parcul colectiviștilor — 8 
Mai".

Drept rezultat al primelor zile 
de muncă entuziastă este și fap
tul că încă 82 de tineri colecti
viști au cerut să fie înscriși 
brigăzile utemiste de muncă 
friotică.

Pentru munca lor spornică 
entuziastă îi felicităm si noi 
chip brigadieresc ; Pentru tinerii 
din Calicea Mare, de trei ori ca 
la brigadă : Hei-rup, hei-rup, hei- 
rup.

de muncă patriotică 
și 5. (Celelalte își con- .

în 
pa

fi 
in

MAREA COMEDIE MUZICALĂ
La cererea spectatorilor din nou pe ecrane

O producție a studioului „Mosfilm"
cu

I. ILINSKI; L. ORLOVA ; A. TUTlȘKIN 
Scenariul și regia : G. ALEXANDROV 
Imaginea : B. PETROV 
Muzica: I. DUNAEVSKI

De la 20 aprilie, filmul poate fi vizionat la cinematograful
„Magheru"



•A I JOS MÎINILE
DE PE CEDA!

„Voi face tot ceea ce îmi stă în putere 
pentru a îndeplini misiunea Partidului 

Comunist și a poporului sovietic0
Gagarin înainte de a porni în zborul cosmic

Deschiâerea sesiunii 
Adunării N afionale 
a R. S. Cehoslovace

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
TASS transmite declarația fă
cută de luri Gagarin pentru 
presă și radio înaAntea zboru
lui pe bordul navei-satelit 
„Vostok", declarație înregis
trată pe bandă de magne
tofon.

„Dragi prieteni apropia)! și 
necunoscuți, compatrioți, oa
meni din toate țările ți de pe 
toate continentele I

Peste cîteva minute o puter
nică navă cosmică mă va purto 
spre spațiile îndepărtate ale 
Cosmosului.

Ce vă pot spune în aceste ul
time minute dinaintea deco
lării ?

întreaga viață îmi apare a- 
cum ca o singură 
nată. Tot ceea ce

dipă minu- 
am trăit ți

înainte, am trăit și 
de dragul acestei di

am făcut 
am făcut 
pe. Vă dați singuri seama că-mi 
este greu să-mi lămuresc sen
timentele acum, cind mă aflu 
atit de aproape de ceasul în
cercărilor, pentru care ne-am 
pregătit atit de mult ți cu otita 
pasiune.

Este greu 
mente am 
propus să 
zbor din 
n-a fost 
drie ? Nu. 
drie. Am încercat o mare feri
cire. A fi singur în Cosmos, a 
duce de unul singur o nemaiin- 
tilnită luptă cu natura - poți 
oare visa la mai mult ? I Dar, 
după aceasta, m-am gindit Ic 
colosala răspundere care imi 
revine. A săvîrși primul fapta la

să spun ce senti- 
incercat cind mi s-a 
efectuez acest prim 

istorie. Bucurie ? Nu, 
numai bucurie. Min- 
N-a fost numai min-

Salutul Iui Manolis Glezos
'ATENA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite: în telegra
ma adresată poporului sovie
tic și eroului Cosmosului, 
luri Gagarin, de Manolis Gle
zos, se spune : „Din închisoa
rea unde sîntem ținuți de ani 
de zile de forțele locale ale 
reacțiunii și violenței, ne ală
turăm glasul de entuziasm 
nelimitat glasului poporului 
grec și al popoarelor întregii 
lumi și salutăm cu emoție pe 
primul cosmonaut, luri Ga
garin, cetățean sovietic.

în persoana lui salutăm 
marele și curajosul popor so-

vietic, cuceritor al Cosmosu
lui, pe muncitorii sovietici, 
știința și tehnica înaintată 
sovietică, care au înscris cu 
mîndrie în Cartea de Aur a 
omenirii cea mai genială 
victorie pașnică a omului.

Noile dv. realizări mărețe 
ne însuflețesc pe noi și în
tregul nostru popor în lupta 
grea dar plină de perspective 
pe care o ducem în acest colț 
al pămîntului, pentru pace, 
independență națională, de
mocrație și progres.

închisoarea Eghina, 13 a- 
prilie 1961. Manolis Glezos“.

TURCIA
JJ

care au visat generații de oa
meni, a deschide primul calea 
omenirii spre Cosmos...

Spuneți-mi dacă există o 
sarcină mai complexă, decit cea 
care mi-a revenit Aceasta nu 
este o răspundere față de un 
om, sau față de zeci de oa
meni, și nici față de un colec
tiv. Aceasta este o răspundere 
față de intregul popor sovietic, 
față de întreaga 
de prezentul și 
dacă totuși m-am 
zbor, am făcut-o 
că sint comunist, .
in fața mea exemplele de eroism 
fără precedent aie compatrio- 
ților mei - oamenii sovietici.

Știu că imi voi incorda în
treaga voință pentru a îndeplini 
cit mai bine misiunea. Con
știent de răspunderea sarcinii, 
voi face tot ceea ce imi stă în 
putere pentru a îndeplini misiu
nea Partidului Comunist și a 
poporului sovietic.

Sint oare fericit că plec în 
zborul cosmic ? Desigur că sint 
fericit. Doar în toate timpurile 
și in toate epocile pentru oa
meni era o mare fericire să 
participe la noile descoperiri.

Vreau să consacru acest prim 
zbor cosmic oamenilor comunis
mului — societate în care pă
șește deja poporul nostru sovie
tic și în care sînt convins, vor 
păși toți oamenii de pe pămînt.

Pînă la decolare au rămas 
doar cîteva minute. Vă spun, 
dragi prieteni, la revedere, așa 
cum își spun întotdeauna oa
menii atunci cînd pleacă într-o 
călătorie îndepărtată. Cit aș 
vrea să vă îmbrățișez pe toți, 
prieteni cunoscuți și necunos- 
cuți, de departe și de aproape!

Pe curind !“.

PRAGA 17 (Agerpres). — 
La 17 aprilie s-a deschis la 
Praga sesiunea Adunării Na
ționale a Republicii Socialis
te Cehoslovace.

Deschizînd sesiunea, Zde- 
nek Fierlinger, președintele 
Adunării Naționale, a consa
crat scurta sa cuvîntare vic
toriei istorico-mondiale obți
nută de Uniunea Sovietică în 
cucerirea Cosmosului. Cuvîn-

întarea sa a fost întreruptă 
repetate rînduri de aplauzele 
furtunoase ale deputaților A- 
dunării Naționale.

O. Simunek, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comisiei de Stat 
a Planificării, a prezentat 
apoi raportul cu privire la 
mersul îndeplinirii planului 
de stat de dezvoltare a eco
nomiei naționale.

Bande de contrarevoluționari pregătite 
și înarmate in S.U.A., au efectuat o invazie 

pe teritoriul Cubei
tivitate neobișnuită. După cum 
transmite agenția Associated 
Press, membrii „Consiliului" 
au plecat spre Cuba, „dar nu 
s-a primit nici o confirmare 
despre sosirea lor pe teritoriul 
cuban". Agenția amintește că 
conducătorii contrarevoluțio
narilor au explicat încă în ur
mă cu o lună planul lor de a 
stabili un așa-zis „guvern cu
ban" în Cuba, care ar urma să 
fie apoi recunoscut și sprijinit

omenire, față 
viitorul ei. Și 
decis la acest 
numai pentru 
pentru că am

Semnarea planului de colaborare culturală 
între R. P. Romînă și R. P. Albania

TIRANA 17 (Agerpres). — La 
Tirana s-a semnat Planul da co
laborare culturală înire Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Albania pe anii 1961— 
1962.

Pianul prevede vizite reciproce 
de oameni de știință, cultură, artă, 
precum și alte schimburi în do-

meniul științei, învățămîntului, cul
turii și arfei.

Planul a fost semnat din par
tea romînă de Gheorghe Velcescu, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romine în R. P. 
Albania, iar din partea albaneză 
de Misto Treska, președinte al 
Comitetului albanez pentru relații 
culturale cu străinătatea.

Alegerile pentru Seim și Consiliile 
R. P. Polonăpopulare în

VARȘOVIA 16 (Agerpres).— 
La 16 aprilie, în Polonia au 
avut loc alegerile pentru or
ganul suprem al puterii de 
stat — Seimul și Consiliile 
populare.

Milioane de cetățeni polo
nezi au ieșit pe străzi, în pie
țe, pe alei, în parcuri scălda
te în soarele primăverii. Ei se 
îndreaptă într-un torent ne- 
sfîrșit spre locurile de votare 
împodobite frumos cu drapele, 
ghirlande de flori.

Printre primii au votat W.

al 
Bi

al 
de

Gomulka, prim-secretar 
C.C. al P.M.U.P., membrii 
roului Politic al C.C. 
P.M.U.P., ai Consiliului
Stat și ai guvernului R. P. 
Polone.

Muncitorii, truditorii ogoa
relor, intelectualii, tineretul 
au ales în această zi pe cei 
mai buni reprezentanți în or
ganele de stat ale puterii, au 
votat pentru programul în
floririi continue a Poloniei 
socialiste.

ISTANBUL 17 (Agerpres). 
TASS transmite: „Salut erou
lui Gagarin", „Felicităm po
porul sovietic cu prilejul vic
toriei fără precedent" — aceste 
cuvinte pot fi auzite de la 
cele mai diferite persoane din 
Turcia. „Toți oamenii de pe 
pămînt se bucură de succesul 
dv., a declarat un funcționar 
portuar unui corespondent al 
agenției TASS. Americanii au

strigat în întreaga lume că în 
următoarele luni vor trimite 
un om în Cosmos, dar, ca și 
în trecut, Uniunea Sovietică 
i-a lăsat din nou în urmă".

Oamenii de știință n 
scrie ziarul „Yeni Sabah" 
obținut numeroase victorii în 
cucerirea Cosmosului și au 
lăsat mult în urmă America, 
în momentul de față Rusia se 
află cu mult înaintea S.U.A.

1” Alionușka zîmbește
Fără îndoială că ați văzut 

fotografia. Un om 
și vînjos, o figură 

de rus, ține în brațe o 
durdulie și surâzătoare. 
Gagarin cu fiica sa mai 
Alionușka.

Totul în această fotografie 
respiră calm și simplitate. To
tul e firesc și uman. Un tată 
își strânge cu dragoste ta 
piept copilul. E un gest stră
vechi cît omenirea și, totuși, 
mereu nou și proaspăt.

Poate că tocmai din acest 
firesc și din această simplitate 
izvorăște intensul fior de emo
ție care ne-a străbătut pe toți 
în clipa cînd am văzut fotogra
fia. Pînă atunci, Gagarin era 
în imaginația noastră o ființă 
aproape fantastică, desprinsă 
parcă din legende mitologice 
sau din romane utopice. Și iată 
că fotografia ne-a dezvăluit un 
pămlntean, un semene de-a! 
nostru, într-un moment de ome
nească duioșie. Primul cosmo
naut e un om ca toți oamenii. 
Cu familie, cu copii, cu calde 
sentimente paterne. Imaginea 
fotografică a concretizat impre
sionant ceea ce cuvintele cu 
greu izbutesc să redea. Ea ni 
l-a apropiat pe Gagarin. Ne-a 
făcut de îndată să-i simțim al 
nostru.

Această fotografie - în fond, 
o simplă poză de familie — a 
avut darul să ne sporească ne
măsurat simțămîntul de mân
drie. Mîndria de a fi oameni. 
Mîndrie pentru lumea noastră, 
lumea socialismului, care a ri
dicat omul, omul simplu, omul 
muncitor, pe cele mai înalte

tînăr 
tipică 
fetiță 

E luri 
mare,

piscuri ale demnității umane. 
Mîndrie pentru o orinduire care 
a făcut din el — robul de odi
nioară al trântorilor îmbuibați 
— adevăratul stăpîn al vieții. 
Cuceritorul Universului. Vestito
rul noii ere.

...Alionușka zîmbește, neștiu
toare, în brațele puternice ale 
tatălui ei. Are numai doi ani 
și pentru ea lumea nu e decit 
un fermecător joc de păpuși. 
Un joc în care luna și stelele 
își au și ele locui lor firesc. 
Doar sînt atît de aproape. Cind 
te înalți în brațele lui tăticu’, 
aproape poți să Ie atingi cu 
degetele. Ba chiar tăticu’ sa ți 
plimbat printre ele. Călare pe 
un armăsar de basm, pe un 
bidiviu care scuipă flăcări pe 
nări. Numai că bidiviul are un 
nume ciudat : irachetă. Nu-i 
așa că e grozav ?

Pentru Alionușka și pentru 
Galodka - cele două fetițe aie 
lui Gagarin — ca și pentru toți 
ceilalți copii 
cosmic va fi mii ne Ia fel 
firesc cum e pentru noi azi o 
plimbare cu automobilul. Vo de
veni un fapt al vieții cotidiene. 
Iar viața oamenilor — pe Pămînt 
și în Cosmos — va deveni mereu 
mai frumoasă, mai demnă de 
trăit, în fond, pentru viitorul a- 
cesta al Alionușkăi, al Galoci- 
kăi, al milioanelor și milioane
lor de copi.i de pe toate para
lelele și meridianele planetei, 
a săvîrșit luri' Gagarin eroica sa 
faptă.

Alionușka zîmbește. Zîmbesc 
tații copiii lumii. Zîmbește vii
torul.

VICTOR BIRLADEANU

Foto : CAF-VarșoviaNoile clădiri din orașul polonez RZESZOW.

HAVANA 17 (Agerpres). - 
în zorii zilei de 17 aprilie ban
dele contrarevoluționarilor cu
bani, pregătite și înarmate pe 
teritoriile Statelor Unite și 
Guatemalei, au efectuat o de
barcare pe teritoriul Cubei. 
După cum transmite agenția 
U.P.I. „invazia s-a produs in 
câteva puncte de pe litoralul 
golfului din partea de sud a 
provinciei Matanzas. Concomi
tent — potrivit agenției Asso
ciated Press — avioane ale 
contrarevoluționarilor au lan
sat parașutiști, au efectuat 
bombardamente și parașutări 
de materiale de război, iar 
nave militare bombardau din 
larg țărmul. Agenția France 
Presse transmite că elementele 
contrarevoluționare au stabilit 
un cap de pod în provincia 
Matanzas și încearcă să se re
grupeze pentru a tăia șoseaua 
care leagă Havana de regiunile 
din estul Cubei. în această re
giune — potrivit agenției — au 
loc lupte violente ale unităților 
miliției populare împotriva 
bandelor contrarevoluționari
lor".

împotriva invadatorilor care 
au pus piciorul pe pămintul 
cuban — transmite agenția -« 
au intrat în acțiune tancuri ale 
armatei cubane pentru a-i res
pinge pe invadatori în mare. 
Citind surse ale rebelilor, a- 
genția arată că elementele re
bele au reușit să debarce 
tancuri și camioane. După cum 
a transmis agenția U.P.I., gu
vernul cuban a anunțat că găr
zile înarmate au respins la 
Geron spre larg vasul de de
barcare al contrarevoluționari
lor.

Imediat după anunțarea in
vaziei, postul de radio Havana 
a transmis un ordin al coman
damentului suprem al gărzilor 
înarmate prin care se ordonă 
batalioanelor gărzilor înarmate 
să se alăture unităților din care 
fac parte. A fost, de asemenea, 
instituită „starea de alarmă ge
nerală". Agențiile americane 
de presă anunță că în regiunile 
unde a avut loc invazia au so
sit camioane încărcate cu 
membri ai miliției populare.

între timp, la Miami, pe te
ritoriul Statelor Unite, unde se 
află cartierul general al așa- 
zisului „consiliu revoluționar 
cuban in exil", domnește o ac-

pe față de Statele Unite și alte 
puteri occidentale.

Agenția United Press Inter
national a transmis că repre
zentanții oficiali ai Statelor 
Unite „au urmărit cu atenție 
desfășurarea invaziei în 
Cuba". Potrivit agenției Asso
ciated Press, „surse oficiale a- 
mericane nu au încercat să-și 
ascundă simpatia față de re
belii cubani".

Declarația primului ministru

poți să Ie atingi cu

cti lumii’, zborul 
de

Procesul criminalului
de război Eichmann

Pentru dezvoltarea colaborării 
și prieteniei popoarelor balcanice

(Agerpres). — La 
început la Atena 

reprezentanților Co- 
coiaborare balcanică 
Bulgaria, Iugoslavia

ATENA 16 
15 aprilie a 
Consfătuirea 
mitefelor de 
din Romînia, 
ș: Grecia.

Delegația romînă este formată 
din prof. univ. Mihail Ghelme- 
geanu, președintele Comitetului 
romîn pentru colaborare și înțe
legere reciprocă între popoarele 
din Balcani, Stelian Nifulescu, 
vicepreședinte, și Teodor Mari
nescu, secretar.

Participanții la consfătuire dis
cută problemele dezvoltării co
laborării și prieteniei popoarelor 
balcanice, problemele luptei lor 
pentru destinderea încordării in
ternaționale, pentru pacea și secu
ritatea popoarelor.

HAVANA 17 (Agerpres). — 
Agenția United Press Interna
tional transmite următoarea 
declarație făcută la postul de 
radio Havana de către Fidel 
Castro, primul ministru al 
Cubei:

„Popor al Cubei! Forțele in
vaziei atacă de pe mare și din 
aer cu ajutorul avioanelor și 
al navelor diferite puncte de 
pe teritoriul nostru național, 
Ia sud de provincia Las Vilas, 
Glorioșii soldați ai armatei re
voluționare și ai miliției na
ționale revoluționare luptă 
deja împotriva dușmanului in 
toate punctele de debarcare. Ei 
luptă pentru a apăra sfinta 
noastră națiune și revoluție 
împotriva atacului mercenari
lor, organizat de guvernul im
perialist al Statelor Unite. 
Trupele noastre înaintează a- 
supra dușmanului încredințate 
de victorie. Oamenii din Cuba 
se mobilizează indeplinindu-și 
angajamentul de a apăra pa
tria și de a menține producția.

înainte, cubani! Să respin
gem cu fier și foc pe barbarii 
care nu ne respectă și care 
încearcă să ne întoarcă la ro
bie.

Ei au venit aici pentru a ne 
lua pămintul pe care revoluția 
l-a dat țăranilor și muncitori
lor din cooperative. Noi

luptăm pentru a apăra pămin
tul care aparține țăranului și 
muncitorului din cooperativă. 
Ei au venit pentru a pune din 
nou mina pe uzinele poporului, 
pe fabricile de zahăr ale popo
rului, pe minele poporului. Noi 
luptăm pentru a ne apăra uzi
nele, fabricile de zahăr, mi
nele. Ei au venit pentru a răpi 
fiilor și fiicelor noastre școlile 
pe care revoluția Ie-a deschis 
în toate regiunile. Apărăm 
școlile copiilor, și ale țărăni
mii.

Ei au venit pentru a-î lipsi 
pe negri de sentimentul dem
nității care le-a fost redat 
de revoluție. Luptăm pentru 
ca intregul popor să nu fie lip
sit de sentimentul cel mai înăl
țător, sentimentul demnității 
umane. Ei au venit pentru a-î 
lipsi pe muncitori de munca 
lor nouă. Luptăm pentru Cuba 
eliberată, pentru ca fiecare 
muncitor și muncitoare să 
aibă de lucru. Ei au venit pen
tru a distruge patria noastră. 
Ne apărăm patria. Cubani, îna
inte I Fiecare să-și ocupe pos
tul de luptă și de muncă.

Cubani înainte! Revoluția 
este de neînvins și dușmanii 
vor fi zdrobiți de ea și de po
porul care o apără. Acum, cînd 
cubanii luptă, exclamăm mai 
puternic și mai hotărît ca 
oricînd: „Trăiască Cuba li
beră !“

Să se pună capăt intervenției 
armate împotriva Cubei!

Dezbaterile din Comitetul Politic

IERUSALIM 17 (Agerpres). 
— Luni s-au reluat la Ierusa
lim dezbaterile procesului cri
minalului de război Eichmann.

Potrivit procedurii din sta
tul Izrael, asemănătoare cu 
cea engleză, procurorul a făcut 
o expunere preliminară a re
chizitoriului său, care a ocu
pat cele două ședințe - de di
mineață și după-amiază — ale 
zilei de luni.

In cuvîntul său procurorul 
a declarat; „Sînt înconjurat 
în acest moment de 6 milioa
ne de acuzatori, dar aceștia 
nu pot arăta cu degetul spre 
boxa de sticlă unde se află 
Adolf Eichmann și să spună 
ca mine : Acuz. Din ei nu au 
rămas decit resturile de 
nușe de la Auschwitz, 
blinka și din celelalte
găre de concentrare cu nume 
sinistre. în numele lor pro
nunț teribilul meu rechizito
riu". Procurorul a descris cum 
Eichmann, primind ordine de 
exterminare de la Hitler, le-a 
aplicat cu un zel deosebit, 
grăbind uciderea oamenilor în 
camere de gazare. Cariera lui 
Eichmann în SS a început în 
1933, șt el a urcat treptele

ce-
Tre-

la-

ierarhiei hitleriste, făcînd 
parte ulterior și din SD (Si
guranța hitleristă) și Gestapo, 
avînd legătură directă cu 
Himmler, Heydrich, Kalten- 
brunner. Eichmann a avut 
un rol deosebit la conferința 
căpeteniilor hitleriste de la 
Wannsee, de la 20 ianuarie 
1942, la care s-a hotărît „so
luționarea finală a problemei 
evreiești prin exterminare". El 
a desfășurat o activitate cri
minală pe teritoriile vremel! 
nic ocupate ale Poloniei și 
Uniunii Sovietice și a mani
festat o deosebită cruzime îm
potriva persoanelor deportate 
din Franța, Danemarca și 
chiar Elveția. Au fost citate 
numeroase cruzimi săvîrșite 
de Eichmann împotriva copii
lor. Numai pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, Eichmann 
este vinovat de asasinarea a 
peste 700.000 de oameni.

Procurorul a citat lupta 
dusă de participanții la re
volta din ghettoul Varșoviei 
și alte exemple ale rezistenței 
antifasciste din lagărele de 
exterminare hitleriste.

Următoarea ședință a pro
cesului are loc marți.

ATENA 17. (Agerpres). — 
TASS transmite: La Atena 
își continuă lucrările Consfă
tuirea reprezentanților comite
telor pentru colaborarea bal
canică. La 16 aprilie, din ini
țiativa Comitetului grec, a 
avut loc un miting al cercuri- 
lor largi ale opiniei publice 
pentru sprijinirea prieteniei 
și colaborării între popoarele 
balcanice și pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă 
a păcii.

Deși cîteva zile la rind pre
sa burgheză afirmase că opi
nia publică din Grecia este 
indiferentă față de lucrările 
Consfătuirii, la miting a venit 

număr foarte mare de ce-un

tățeni. Sala devenise neîncă
pătoare încă înainte de înce
perea mitingului, mulți cetă
țeni se grupaseră în jurul in
trărilor.

La miting au luat parte de- 
putați, oameni de artă, mun
citori, țărani, tineri, oameni 
cu convingeri politice diferite^ 
uniți însă de dorința comună 
de a contribui la consolidarea 
păcii și prieteniei în Balcani.

La miting au luat cuvîntul 
numeroase personalități din 
Grecia. Deputatul Merkuris, 
președintele Comitetului grec 
pentru colaborarea balcanică, 
prezentînd raportul, s-a pro
nunțat pentru normalizarea 
și dezvoltarea relațiilor Gre
ciei cu celelalte țări balca
nice, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă fără 
arme atomice și rachetă, pen
tru reglementarea problemelor 
litigioase pe cale pașnică, 
pentru prietenie și colaborare 
între popoarele balcanice.

Autoritățile au luat măsuri 
pentru a limita numărul par- 
ticipanților la miting și a-l 
zădărnici. în fața clădirii tea
trului unde avea loc mitin
gul au fost postate detașa
mente de poliție întărite.

Elemente huliganice au or
ganizat provocări la începutul 
mitingului, încercînd să-l tor
pileze. Reprezentanții opiniei 
publice au dat însă o ripostă 
fermă acestor provocări,

huliganii au fost pur și sim
plu scoși afară din sală.

La mitingul consacrat pro
blemelor instaurării păcii și co
laborării în Balcani, care a 
avut loc la 16 aprilie la 
Atena, președintele Comite
tului grec pentru colaborare 
balcanică, Merkuris, a propus 
să se exprime oamenilor de 
știință sovietici și „Cucerito
rului olimpic al Cosmosului, 
Gagarin", recunoștința fier
binte a poporului grec pen
tru această faptă fără prece
dent. Toți cei prezenți s-au 
ridicat în picioare și au 
început să scandeze spontan : 
„Ga-ga-rin, Ga-ga-rin".

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— Actele de agres-.une fățișe 
ale S.U.A. impatriva Cubei 
provoacă indignare la Organi
zația Națiunilor Unite.

La 17 aprilie ora 10,50 (ora 
locală) a început într-o atmos
feră încordată ședința Comi
tetului Politic. Astăzi de dimi
neață, a spus Raul Roa, minis, 
trul Afacerilor Externe al Cu
bei, care a luat primul cuuîn- 
tul, a avut loc pe teritoriul 
țării noastre invazia detașa
mentelor de mercenari organi
zați, finanțați și conduși de 
Statele Unite. Cuba consideră 
că întreaga răspundere pentru 
acest act de agresiune fățișă, 
constituind o încălcare groso- 
lână a Cartei O.N.U. și a tu. 
turor normelor dreptului inter
național, revine S.U.A.

Acuz în mod solemn guver
nul S.U.A. în fața întregii o- 
pinii publice pentru că a im
pus un război împotriva Cubei 
în scopul de a pune din nou 
mina pe bogățiile ei, de a 
transforma din nou Cuba în
tr-un satelit al său, a declarat 
Râul Roa. în încheiere Râul 
Roa a cerut ca O.N.U. să a- 
dopte măsuri urgente și hotă- 
rîte pentru curmarea agresi
unii care amenință pacea în 
întreaga lume.

După Rau'. Roa c. luat eu r in
tui delegatul S.U-A., Steven
son, care a respira tu mod 
nefundamentat acuzațiile a- 
duse de Roa.

El a vorbit pe larg despre 
lucruri care nu au nici o le
gătură cu problema urgentă ce 
se află in discuție: el a citat 
din biblie și s-a referit la 
așa-numita „problemă unga
ră". Trecând în sftrșit la fon
dul problemei, Stevenson și-a 
exprimat simpatia și sprijinul 
față de intervenția armată 
împotriva Cubei. El a denu
mit pe mercenari — „patrioți" 
iar intervenția armată — „răs
coală".

Luînd cuvîntul, reprezen
tantul sovietic V. A. Zorin a 
condamnat cu asprime agre
siunea organizată, finanțată 
și dirijată împotriva unei 
țări mici de către vecinul ei 

atras atența 
că cuvintele 
american 
mod cît 

unde

de- 
se 
a

In

din nord. El a 
asupra faptului 
reprezentantului 
monstrează în
poate de limpede 
fost pregătită agresiunea, 
ciuda declarației de „nepar- 
ticipare” făcută de repre
zentantul american, noi con
siderăm guvernul S.U.A. pe

de-a-ntregul răspunzător pen
tru tot ce se intimplă.

Presa americană, a arătat 
V. A. Zorin, nu ascunde că 
pe teritoriul Statelor Unite, 
cu sprijinul autorităților ame
ricane, cu participarea unor 
cetățeni americani, prin dota
rea cu arme, avioane, și mij
loace de navigație este pre
gătită o armată de invazie. 
Datoria O.N.U. este de a nu 
trece cu vederea aceste fapte 
flagrante de amestec ale unei 
mari puteri în treburile unei 
țări mici. Datoria O.N.U. 
este să apere pacea și secu
ritatea, Cerem să se ia 
suri eficiente pentru a 
pune capăt intervenției ar
mate împotriva Cubei. O.N.U. 
trebuie să ceară încetarea 
imediată a folosirii teritoriu
lui unei țări vecine cu Cuba 
pentru această intervenție.

V. A. Zorin a cerut ca lu
crările Comitetului să conti
nue. Comitetul Politic s-a în
trunit din nou la ora 15 (ora 
locală).

în fața sediului O.N.U. a 
avut loc o mare demonstrație. 
Demonstranții scandau : f,Jos 
mîinile de pe Cuba I

ma
se

iar

Suvanna Fumma, primul ministru 
al guvernului legal al Laosului,

Moscovaa sosit la
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 16 apri
lie a sosit la Moscova primul 
ministru al Laosului, prințul 
Suvanna Fumma.

Pe aeroportul Vnukovo, îm
podobit cu drapelele de stat 
ale Laosului și Uniunii Sovie
tice, primul ministru al gu
vernului regatului Laos, prin
țul Suvanna Fumma, care a 
sosit într-o vizită oficială a 
fost întîmpinat de: Alexei 
Kosîghin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu soția, Vladimir 
Novikov, vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri
U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
nistrul Afacerilor Externe
U.R.S.S., și alte persoane 
dale.

Alexei Kosîghin și Suvanna 
Fumma au rostit cuvîntări.

al 
mi-

al 
ofi-

MOSCOVA. Suvanna Fum
ma, primul ministru al guver
nului Laosului, a făcut la 17 
aprilie o vizită lui Leonid 
Brejnev, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și a avut cu el o 
convorbire prietenească.

CAUZA DREAPTĂ A CUBEI 
NU POATE El 1NFR1NIĂ!

/^ncă odată imperialismul 
își demască poftele de 
jaf și cotropire, își a- 

rată fața hîdă, respingătoare, 
de dușman neîmpăcat al li
bertății și independenței po
poarelor. Inaugurînd era colo
nială - cu cîteva sute de ani 
în urmă — prin atacuri sin- 
geroase și murdare împotriva 
așa-numitelor (de ei) „popoare 
necivilizate" imperialiștii do
vedesc și acum, cînd colonia
lismul este respins și înfierat 
de popoarele întregii lumi, că 
nu se dau în lături, nici de 
la cea mai abjectă crimă a- 
tunci cînd este vorba de in
teresele lor de jaf și cotro
pire.

Destrămarea imperiilor co
loniale, prăbușirea colonialis
mului, care a început după 
al doilea război mondial, s-a 
intensificat în ultima vreme, 
mai ales după ce Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat, 
la propunerea Uniunii Sovie
tice, istorica declarație cu 
privire la lichidarea defini
tivă a sistemului colonial. 
Acest lucru a umplut de fu
rie oarbă cercurile imperia
liste. Fără să țină seama de 
învățămintele istoriei, impe
rialiștii au dezlănțuit agresiu
nea împotriva eroicului po-

al Cubei, care și-a 
libertatea în urma

cîști- 
unor 

mină.

por 
gat 
lupte grele, cu arma în

Cine sint cei care au de
barcat în Cuba ? Sînt merce
narii imperialismului, năimiții 
celor mai întunecate forțe ale 
reacțiunii; sînt contrarevolu
ționari, oameni cu conștiința 
vindută, sau, mai curind', 
fără nici un fel de conștiință; 
sînt oameni fără patrie și 
fără căpătîi ,care încearcă să 
vindă patria poporului cuban, 
ca și cînd ar fi a lor.

Cui slujesc acești merce
nari ? Slujesc imperialismului 
— în primul rînd imperialis
mului american, care și-a vă
zut văduvite interesele în 
urma luptei victorioase de 
eliberare a poporului Cubei. 
Slujesc ațîțătorilor la război, 
pentru care o nouă agresiune, 
împotriva unui popor înseam
nă o nouă creștere a profitu
rilor, o nouă posibilitate de 
îmbogățire.

Dovezi ? De la victoria revo
luției populare din Cuba nu
mai imperialiștii și reprezen
tanții lor au fost aceia care au 
proferat zi de zi amenințări la 
adresa poporului Cubei. Și nu 
numai amenințări. Guvernul 
S.U.A., reprezentantul celor 
mai înverșunate forțe imperia-

listei a oferit un generos azil 
contrarevoluționarilor cubani; 
același guvern a rupt relațiile 
economice și diplomatice cu 
Republica Cuba; același gu
vern a permis ca pe teritoriul 
S.U.A. să fie recrutate și in
struite în lagăre militare ban
dele de mercenari care au în
ceput agresiunea împotriva 
Cubei; același guvern a înzes
trat aceste bande cu echipa
ment militar, cu arme și chiar 
cu avioane; avioane ale aces
tui guvern au anunțat, cu cî- 
teva zile în urmă, agresiunii 
împotriva Cubei, bombardînd 
sălbatic așezările pașnice ale 
Cubei. Iată cui revine răspun
derea pentru această agre
siune, iată împotriva cui se în
dreaptă plin de indignare pro
testul mînios al popoarelor.

După Coreea și Algeria, du
pă Egipt și Liban, după Congo 
și Laos, suferind înfrîngeri 
după înfrîngeri, pierzîndu-și 
în aceste zvîrcoliri neputin
cioase și ultimele rămășițe ale 
încrederii popoarelor, imperia
liștii, în frunte cu cei din 
S.U.A., nu vor să înțeleagă în
cotro merge istoria, nu vor să 
accepte ca popoarele să-și ho
tărască singure soarta, să dis
pună ele însele de viitorul lor.

Dar a trecut de mult timpul

•«REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii STAS 3452 52.

cînd soarta, viitorul popoare
lor se hotăra în cabinetele 
băncilor din New-York sau se 
juca la bursă. Lecțiile istoriei, 
amare pentru imperialiști, do
vedesc că popoarele își vor cîș- 
tiga libertatea, iar cele care 
și-au cîștigat-o — și-o vor a. 
păra cu succes. Așa se va în
tâmpla și în cazul Republicii 
Cuba. Soarta agresiunii con
trarevoluționare împotriva 
poporului cuban va fi aidoma 
cu soarta tuturor agresiunilor 
imperialiste din ultima vreme, 
adică înfrîngerea.

Plin de mînie și indignare 
față de noul și monstruosul 
act de agresiune întreprins de 
imperialiști, în frunte cu cei 
din S.U.A., împotriva poporu
lui cuban iubitor de libertate, 
poporul nostru, întregul tine
ret din patria noastră protes
tează cu hotărîre împotriva a- 
ceștei noi încercări de a înrobi 
un popor liber. în țara noas
tră, ca și în întreg lagărul so
cialist, Cuba are prieteni pu
ternici, de nădejde, care sint 
gata să-i vină în ajutor în 
lupta sa dreaptă. Cauza dreptă 
a Cubei nu poate fi înfrintă, 
poporul Cubei nu poate fi în- 
genunchiat. Sîntem convinși că 
lupta poporului Cubei pentru 
libertate va triumfa l


