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!N ÎNEÎMPLNAREA GLORIOASEI 
ANIVERSĂRI A PARIIDOLI)IF/

ENERGII CREATOARE
Săpfămînile acestea, premergă

toare aniversării partidului, sînt 
marcafe la mina de cărbune coxi- 
ficabil Cozla, din munții Banatului, 
de un entuziasm deosebit, entu
ziasm concentrat — ca înfr-un 
focar — în obiectivele întrecerii 
socialiste dintre brigăzi și sectoa
re. Undeva, peste munți, o altă 
exploatare carboniferă, Anina, ur
mărește cu atenție realizările ce
lor din Cozla. După cum ne-a ex
plicat tînărul inginer Cosma Ho
rea, șeful exploatării, între ei și 
Anina — datorită faptului că am
bele mine extrag combustibil de 
înalț! indici calorici — există o în
trecere însuflețită, urmărită pas cu 
pas. Obiectivele acestei întreceri 
sînt osatura viguroasă pe baza 
căreia s-au obținut pînă acum re
zultate demne de relevat.

Roadele întrecerii socialiste se 
concretizează în cifre :

© Sporirea succesivă a procen
tului de cărbune-cocs de la 26 la 
sută (cît prevedea planul inițial), 
pînă la 38 la sută (cît s-au anga
jat minerii din Cozla) și încă mai 
departe, pînă fa 40,5 la sută (pro
cent la care se ajunsese în timpul 
vizitei noastre acolo).

• Creșterea califății cărbunelui 
spălat cu două procente, față de 
unul cît își luaseră angajamentul.

0 Creșterea cu 15,7 la sută a 
tonajului de cărbune spălat pen
tru cocs.

® Depășirea cu 33 la sută a 
planului de deschideri și cu 72 la 
sută a planului de cercetări și re
zerve.

© 280.000 lei economii de 
producție și reducerea cu 12 la 
sută a costului metrului liniar de 
galerie.

Pentru creșterea calității huilei 
extrase, sub îndrumarea organiza
ției de partid de aici, ajutați de 
organizația U.T.M., tinerii mineri 
alături de comuniști se dovedesc 
muncitori și organizatori iscusiți.

Un strop din această forță vie 
l-am regăsit în tînărul mecanic 
Tismănaru Gheorghe II, care s-a 
evidențiat, alături de inginerii 
Floroiu și Al. Gigei, la montarea 
in subteran a mașinii sovietice de 
săpat suitori S.B.M.-3-U.

Acolo de unde huila țîșneșfe 
spre suprafață în traiectorii neîn
trerupte de vagonete, la izvoare
le unde cărbunele e căufat sau 
descătușat din piatră — forța 
umană e mai unifă ca oricînd cu 
mușchii metalici al havezelor și 
screperelor. Prin mecanizarea 
operațiunilor de încărcare la înain
tări, în vederea obținerii unei vi
teze medii de înaintare de 31 
metri, brigada lui lacob Ștefan 
și-a depășit cu mult angajamente
le luate în întrecerea socialistă cu 
celelalte brigăzi, ajungînd în mo
mentul de față la o înaintare con
stantă de 41 metri lunar.

La un moment dat, ceea ce noi 
am numit forța vie, adică ener
giile pe care întrecerea socialistă 
le pune în lumină, s-a dovedit — 
aici, la Cozla — o noțiune mult 
mai revelatoare, capabilă să ofere 
soluții și să genereze inițiative 
care în primul moment nu puteau 
fi prevăzute. Un exemplu îl oferă 
angajamentul inițial de depășire 
cu 10 la sufă a indicilor planificați 
la extinderea susținerii cu înlocui
tori ai lemnului. Acesta a fost an
gajamentul. Și iată că, prin perse
verența echipelor de armare, în 
special cele ale lui BădescU, Ma- 
rilă, Popescu și Florea, cu con
cursul conducerii administrative 
care a pus la dispoziție materia
lul necesar, în toate galeriile noi 
s-a generalizat susținerea metali
că, cu bolfari sau prefabricate — 
și, totodată, s-a trecut la rezidirea 
galeriilor vechi numai cu înlocui
tori ai lemnului.

în extracția nemijlocită de căr
bune, forțele tinerefului au fost 
de asemeni intens mobilizate, lată 
brigada lui Gurban Traian. Sinte
tic, munca acestei brigăzi se află 
oglindită în principalele rezulta
tele pe ultima lună :

— Cărbune extras : 109 la sută 
față de plan.

— Procent de cenușă : redus 
cu 2 la sută.

In scăderea procentului ce 
cenușă, un rol important ke r.-i 
inițiativa minerilor privind alege
rea in abataj a sterikaui v«z2»L 

Cărbune e sees de «a l-am <r- 
r--ârt in păâenjenryj compCca* al

sfației de spălare. Afiați și 
întrecere, harnicii spălători 
neîntrerupt, dinr acest drum 
tic al cărbunelui, un tef mai 
procent de 
diagramă, 
frece de la 
29 la sută.
38. Aici e o linie roșie orizontală : 
angajamentul. Dar săgeata nu se 
oprește, lată : 40 la su ă, ba ch-ar 
40,5. Concomitent cu aceasta, pe 
alt grafic, „săgeata cenușii" sca
de. De la 12,5 la sută, ea s-a mu
tai în zona lui 10-10,5 la sută...

Dacă acum cărbunele scos 
de aici e din ce în ce mai bun, 
dacă din el se poare alege un fot 
mai mare procent de „cocs", 
aceasta se daforește deopotrivă 
minerilor de la extracție, de la 
deschideri sau de la armări, mun
citorilor de la spălare, maiștrilor, 
inginerilor și tuturor celor ce 
muncesc la Cozla — oameni în 
ființa cărora întrecerea socialistă 
în cinstea aniversării partidului a 
stimulat puternic energiile crea
toare.

MIHAI NEGULESCU

aleg
acva- 
mare 

huilă-cocs. Urmărim o 
Săgeata ascendentă 
26 la sură (planul) la 
Apoi la 31, la 35, la

„Trei generații
slăvesc partidul”

Totul a por-.t de la o consfă
tuire a utemîțtllor în ca’e rj ho- 
tărit ca — pentru a cinsti așa 
cum se cuvine aniversarea parti
dului — să pregătească și un 
program artistic cum n-a mai fost 
pe la ei, la Galicea Mare, în ra
ionul Băileșfi. Au mers ufemiștii 
din casă în casă, pe la fofi tinerii. 
Trebuiau doar trecute în revistă 
toate forjele artistice de care dis
pune comuna, pentru a fi judicios 
folosite.

Pregătirea programului a în
ceput de ia corul de bQ de per
soane, condus de învățătorul ute- 
mist Romică Bucățea. Seară de 
seară, coriștii au fost prezenți la 
cămin unde au început să învețe 
cintece noi, de slavă și recunoș
tință partidului.

Brigada artistică de agitație, 
formată din 9 tineri, și-a propus 
să realizeze un program cu tema 
„Cînfăm bucuria vieții noastre 
noi, socialiste". Echipa de teatru 
a pus în scenă spectacolul 
piesa „O să fie nuntă mare" 
Lucia Demetrius.

Profesorii și învățătorii din co
mună s-au transformat în harnici 
instructori artistici. Pionierii și 
școlarii au în pregătire in cinstea 
zilei de 8 mai un program al bri
găzii artistice de agitație a celor 
mici, intitulat „Te slăvim partid 
părinte". Și ufemiștii le-au dat o 
mînă de ajutor. De asemenea,

cu 
de

crie.i au p-s la pund o surfj 
de dansuri naționale formată din 
7 jocuri focale printre Care „Ca 
la baltă“, „Trei păzește", „Topul", 
„Frunza", „Restelul", „Mînioasa". 
Ultimul însă, a sfîrnif „protestele" 
părinților. E din alte vremuri, tre
cute, pe care copiii nu le-au a- 
pucat. Acesta trebuie să fie un 
dans al lor, al celor vîrstnici, care 
au petrecut copilăria în zilele a- 
mare ale anului 1907. In urma 
masacrelor sîngeroase ordonate 
de burghezie și moșierime împo
triva țăranilor răsculafi, prin par
tea locului a luat naștere acest 
dans ca o formă de protest, ca 
un avertisment adresat exploata
torilor. Acest dans a fost jucat cu 
ocazia alungării moșierilor în a- 
nul 1945, iar azi a rămas ca o 
aducere aminte, pentru a prețui 
și mai mult viața nouă, fericită 
de care se bucură astăzi țăranii 
muncitori, prin grija partidului.

Așa au ajuns cei vîrstnici din 
comună să formeze Ia rîndu-le o 
echipă de dansuri, o formație de 
cor care interpretează doine și 
cintece populare de demult, cîn- 
tece revoluționare.

Cele trei generații de artiști 
amatori ai comunei s-au hotărî! 
să-și unifice eforturile iar sărbă
toarea de la 8 mai o vor întimpi- 
na cu spectacolul intitulat „Trei 
generații slăvesc partidul".

ION TEOHARIDE

La blocul nr. 1 din lotul nr. 
2 șantierul Pieptănari se 
montează încă un etaj din 

elemente prefabricate.
Foto: AGERPRES

Mobilă tip „București ll“
In magazinele de desface

rea mobilei din Capitală au a- 
părut primele 
„București 11“ 
noua fabrică 
Combinatului 
trializarea 
Ploile garnituri sînt confecțio
nate din plăci aglomerate fur
niruite cu furnir de esențe e- 
xotice sau indigene și lustrui
te în diferite culori care dau 
mobilei un aspect plăcut și 
elegant. In prezent sînt în fa
bricație 3.000 de garnituri de 
mobilă de acest tip, fotolii pat 
și diferite tipuri de scaune.

garnituri tip 
produse de 

de mobilă a 
pentru indus- 

lemnului-Pipera.

înbunătățesc indicii 
de exploatare 

a locomotivelor
In intimpinarea celei de-a 

40-a aniversări a partidului, 
muncitorii de la Depoul C.F.R. 
dip Tg. Mureș și-au propus să 
îmbunătățească indicii de ex
ploatare a locomotivelor. De 
la începutul lunii martie și 
pînă la jumătatea lunii apri
lie, ca urmare a îmbunătățirii 
calității reparațiilor au fost 
eliminate defecțiunile locomo
tivelor. Durata de imobilizare 
a locomotivelor în reparații a 
fost redusă în medie cu 18 la 
sută, iar timpul mediu între 
două reparații generale a fost 
sporit cu 21 la sută. In același 
timp a fost sporită capacita
tea de remorcare a locomoti
velor. In primul trimestru al 
anului a fost transportat în 
plus, în trenuri cu tonaj spo
rit, un volum de mărfuri echi
valent cu încărcătura a circa 
80 de trenuri. In aceeași pe
rioadă mecanicii și fochiștii 
depoului au economisit circa 
1800 tone de combustibil con
vențional.

Proletari

Bcinteia 
tineretului

din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Declarația guver 
nului sovietic

(pag. IV-a)

La Uzinele „T Mai“ Ploiești se montează o nouă instalație pen
tru industria petroliferă

Fotos V. CONSTANTINESCU

Sec(îe fruntașă pe uzină
Colectivului secției acoperiri 

metalice de la Uzinele „Nico- 
lae Cristea“ din Galați i s-a 
decernat de curînd, pentru re
zultatele bune obținute în 
producție, drapelul de secție 
fruntașă pe uzină, în între
cerea socialistă desfășurată în 
cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea partidului. 
Folosind noi procedee în zin- 
cuirea tablei subțiri, munci
torii din această secție au ri
dicat procentul de tablă de 
calitatea întîia de la 95 la 97 
la sută și au redus consumul 
de tablă și clortlră de amoniu 
sub indicele admis. Printre 
factorii care au dus la obți-

nerea acestor rezultate se nu
mără folosirea unui nou pro
cedeu de evacuare a soluțiilor 
acide. Menținerea unui nivel 
constant de zinc și a unei 
temperaturi corespunzătoare 
în instalațiile de zincuit au 
fost condițiile de bază pentru 
îmbunătățirea calității tablei.

în orașul Galați:

<
I

Au terminat
însâmînțatul
Gospodăriile agricole de stat 

Robănești, Patulele, Plenița și 
Gîrla Mare din regiunea Oltenia 
au terminat însămînțarea porum
bului pentru boabe. în multe alte 
gospodării această lucrare se a- 
propie de sfîrșit. Pînă acum G.A.S. 
din regiunea Oltenia au însămîn- 
țat porumbul pentru boabe pe 60 
la sută din suprafața 
Porumbul este cultivat

★

In gospodăriile a- 
gricole colecfiVe din 
raioanele Alexandria 
și Fetești, regiunea 
București s-a terminat 
însămînfarea porum
bului. Această lucra
re a luat sfîrșit de a- 
semenea în numeroa
se alte gospodării a- 
gricole colective din 
celelalte raioane. Pînă 
acum peste 220 de 
gospodării agricole 
colective din regiune 
au însămînțat porum
bul pe întreaga 
prafață prevăzută 
acest an.

su
in

prevăzută, 
de G.A.S.

porumbului
din regiune pe o suprafață cu 
1.200 ha mai mare decif în anul 
trecut. Pe aproape 3.000 de ha 
se culfivă porumb irigat.

Concomitent cu însămînțarea 
porumbului pentru boabe, se sea
mănă și porumbul penfru 
G.A.S. Caracal, 
Mare, Piscu 
au terminat 
culfuri.

siloz.
Cetafe, Gîrla 

Sadovei și Șopîrlița 
însămînțarea acestei

295 brigăzi 
atomiste 

de muncă 
patriotică

In orașul Galați sînt orga
nizate 295 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică. In numai 10 
zile tinerii gălățeni au plan
tat în preajma orașului pes’te 
10.000 de puieți, au amenajat 
drumul ce leagă orașul Galați 
de plaja Brateș pe o lungime 
de 3 km și au ajutat la lucră
rile de modernizare a străzii 
Republicii.

(Agerpres)

• Cuvînfarea repre
zentantului R. P.

Romîne în Comitetul 
Politic al O. N. U.

(pag. IU-a)

• Poporul cuban 
își apără cu îndîr- 

jire patria 
(pag. IV-a)
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Aspect de ia mitingul de protest al oamenilor de știință din Capitală.

JOS MÎINILE
PE CUBA!“

★

Cu sprijinul meca
nizatorilor, colectiviș
tii lucrează intens 
pentru terminarea în- 
sămînfării porumbului 
în perioada optimă 
și în bune condiții a- 
grotehnice. Folosind 
mai bine capacitatea 
de lucru a tractoare
lor și mașinilor agri
cole, în gospodăriile 
agricole colective din 
regiune s-a semănat 
pînă acum 70 la sută 
din suprafața desti
nată culturii porumbu-

•a
lui. Pe mai mult de 
80.000 hectare s-a se
mănat fasole și do- 
vleci în cultură inter
calată.

Colectiviștii se pre
ocupă și de 
rea culturilor 
rumb pentru 
gospodăriile 
colective din 
Urziceni, de exemplu, 
se seamănă în aceste 
zile ultimele supra
fețe cu această plan
tă pentru furai.

Soiuri noi de
Gospodăriile agricole de stat 

și gospodăriile colective folosesc 
ia însămînțările din primăvara a- 
cestui an noi soiuri de plante a- 
gricole. Institutul de cercetări pen
tru cultura porumbului și Institu
tul de cercetări agronomice au 
pus la dispoziția gospodăriilor a- 
gricole de stat pentru înmulțire 
și introducerea in cultură 6 hibrizi 
de porumb. Noii hibrizi sînt creați 
din soiuri autohtone, sînt produc
tivi, rezistenți la secetă și boli. 
Gospodăriile agricole de stat și

Cuba se află Ia mii

de kilometri depărta-

re de, npi. Dar priete-

nia noastră cu eroicul

popor cuban învin-

ge depărtările. Cauza

Cubei libere este a-

propiata inimilor noa-

stre. De aceea vestea

atacului mișelesc să-

vîrșit de mercenarii

imperialismului ame-

rican împotriva Cubei

a indignat profund în-

tregul nostru popor.

împreună cu toți

oamenii muncii, tine-

retul rornîn își expri-

mă solidaritatea sa cu

poporul Cubei.

Sîntem alâturî 
de tine, Cuba!

al
Mitingul de protest 
oamenilor de știință 

din Capitală
Ieri dimineață oamenii mun

cii din fabrici și uzine, de pe 
șantiere, din diferite instituții 
puteau fi văzuți ascultind cu 
deosebită atenție știrile trans
mise la radio și megafocne ori 
citind febril ziarele. Invadarea 
Cubei de către mercenari ai 
imperialismului american i-a 
indignat profund. „Jos miinile 
de pe Cuba I’ - ccesie cuvinte 
au exprimat indignarea ce o cu
prins pe fiecare om ol muncii 
din țara noastră la aflarea veș
tilor despre mîrșava agresiune 
imperialistă sâvirș’rtă împotriva 
Cubei. Oamenii muncii au în
fierat atacul imperialist împo
triva bravului popor cuban, care 
prin sînge și lupte a reușit să-și 
cîștige independența și să por
nească pe drumul libertății și 
al unei vieți mai bune.

Poporul nostru îi știe bine pe 
făptașii agresiunii, inspiratorii 
ei, — imperialiștii americani, ori 
cit ar încerca aceștia să se as
cundă în spatele a tot soiul de 
declarații perfide. Faptele sînt 
fapte, nimeni nu le poate răs
tălmăci. Avioanele care 
bardează teritoriul Cubei poar
tă pe ele semnul 
S.U.A." ; de pe 
cane decolează avioanele pline 
cu făliți izgoniți de poporul cu
ban, încărcate cu bombe ameri
cane ; cît privește Guatemala, 
cealaltă bază a invaziei, ea 
este în întregime subordonată 
imperialismului american.

Opinia publică din țara noa
stră înfierează acțiunile crimi
nale ale cotropitorilor împotri
va Cubei libere și consideră pe 
bună dreptate atacul militar 
împotriva Cubei drept o conti
nuare a politicii ostile duse de 
Statele Unite împotriva Cubei,

bom-

„made in 
baze ameri-

chiar din primele zile după ce 
revoluția condusă 
Castro a triumfat 
țară.

Toate socotelile 
le-au făcut imperialiștii 
câni și slugile lor sînt 
eșecului deoarece poporul Cu
ban s-a situat eroic pe barica
dele luptei împotriva invadato
rilor, Astăzi poporul cuban nu 
mai este singur, nu se mai află 
în voia soartei. Pe întreg pă
mîntul, popoarele, toți acei că
rora le este dragă cauza păcii 
și libertății și-au ridicat glasul 
de protest împotriva agresiunii 
imperialiste din Cuba, focar și 
primejdie de război în întreaga 
lume. Alături de lupta eroică a 
poporului cuban se află țările 
socialiste care sprijină cu tă
rie și fermitate cauza poporu
lui cuban.

Mitingul de protest al oame
nilor de știință din Capitală 
împotriva agresiunii imperialiste 
în Cuba, care s-a 
ieri seara în aula 
Centrale Universitare 
zentat o expresie a 
poporului rornîn care, .. ..
toate popoarele iubitoare de 
pace din lume, sprijină cauza 
dreaptă a poporului Cuban.

Deschizînd mitingul de pro
test, acad, lorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R.P.R., a 
arătat că glasul oamenilor cin
stiți din lumea întreagă se ală
tură azi cauzei poporului cu
ban. Toți cei ce-au luat cuvîn- 
tul în cadrul mitingului au în
fierat cu indignare agresiunea 
imperialistă împotriva Cubei. In 
cuvîntul său, tovarășul acad. 
Andrei Oțetea, directorul Insti-

de Fidel 
în această

pe care și 
ameri- 
sortite

desfășurat 
Bibliotecii 
a repre- 
indignărîî 
alături de

Mercenari,

din Cuba!
J ie cincizeci de ore unel- 
/ 1 lele mîrșave ale {oști

lor exploatatori de pe 
întinsele latifundii pe care 
se leagănă în vînt planta
țiile de 
uneltele 
cherilor 
o oaste 
pelele cărora e înscris sem
nul trădării, hoarde păcătoa
se ale imperialismului la
com și pustiitor — atacă li
bertatea Cubei, pămînturile 
țăranilor, fabricile muncito
rilor, școlile și spitalele unui 
popor robit de secole, ajuns, 
în sfîrșit, — prin lupta celor 
mai buni iii ai săi — la ma
joratul său politic.

De doi ani în vecinătatea 
Statelor Unite — și ce ochi 
cupid de exploatator sînge- 
ros va ierta acest lucru ? — 
se dezvoltă un stat suveran, 
independent, demn, dornic 
de un viitor de lumină și 
prosperitate.

De șapte sute de zile 
crunta exploatare a lui Bat
tista a fost izgonită și odată 
cu el, împărtășindu-i soarta, 
au fost alungați — și pentru 
totdeauna — vătafii capita
lului monopolist yankeu, 
care, lungi decenii aspre și 
grele, n-au văzut în insula 
Cubei decît un mijloc de 
stoarcere a unor profituri 
nerușinate, totdeauna prea 
mici pentru poftele lor con- 
dotiere.

Acum doi ani, în ziua în 
care sîngerosul călău Bat
tista era izgonit, fermecă
toarea insulă, paradis te
restru cîntat de poeți, rele
va o lume a celor mai cum
plite contraste: este adevă
rat că la Havana puteai în- 
tîlni hoteluri somptuoase, 
populate de vizitatori dor
nici de peisaje exotice, 
tot atît de adevărat este 
nouăzeci și șapte la sută 
populația acestei insule 
cea o viață de mizerie, 
umilință și de beznă, 
ochiul turistului nu 
întîlni decît în alte colonii 
ale exploatării și îngenun
cherii imperialiste.

La Havana puteai întîlni 
limuzine transportînd vedete 
plictisite și puteai vedea lo
caluri luminate feeric, dar 
tot atît de adevărat este că 
puteai străbate zeci de kilo
metri în insulă fără să în-

trestie de zahăr, 
ticăloase ale ban- 
goniți, formînd toți 
blestemată, pe dra-

exfinde- 
de po- 

siloz. In 
agricole 

raionul

(Continuare în pag. 3-a)

de Ion Brad

Pentru pămîntul țăranilor s-au miniat 
Vancheii și năimiții. E clar. Aici e buba I 
Dar fiece bulgăr e azi un soldat 
Ce apără Cuba!

Inima mea s-a făcut iarăși soldat
Și pieptului e gata să-i părăsească hruba. 
Fiece puls e un tun încărcat
Să apere Cuba!

Fabrici și mine, poporu-na.poi și-a luat,
Iar scut Ie stau acuma nu doar ostașii, trupa : 
Orice coș de uzină e tun spre dușmani îndreptat 
Și apără Cuba!

Fidel poporului, Fidel, munte în chip de soldat, 
Mulțimea te urmează! Popoarele-s cu Cuba! 
Și inima mea voluntar s-a-nrolat
Să apere Cuba!

Cu fiece carte, cu fiece minte de om luminat, 
I se destramă nopții întunecate șuba. 
Sînt literele gloanțe în zvicnet sacadat 
Și apără Cuba!

Mîndria Americii, pămînt al demnității mușcat 
De colți de aur, astăzi, răbdării-i plină cupa : 
Mînia omenirii vuiește-n lung și-n lat 
Să apere Cuba!

(Agerpres)

plante agricole
gospodăriile colective însămin- 
țează și 12 soiuri noi de alte 
plante de cutară. printre cere 
grîu de primăvară, ovăz, in de 
ulei și de fuior, de lege- -casa 
boabe și plante furajere.

Incepind din prrneva 
an G.A.S. și gospodări: 
tive extind în cultură 15 soiu 
de plante agricole primite, 
cadrul schimbului reciproc 
semințe valoroase, din Uniunea 
Sovietică, R. P. Bulgaria, R. D. 
Germană și din alte țări.

dar 
că 

din 
du
de

cum 
putea

AUREL BARANGA

(Continuare in pag. a 3-a)



CE ÎNSEAMNĂ SĂ-ȚI IUBEȘTI 
GOSPODĂRIA COLECTIVA

Reportaj — anchetă în zece gospodării colective
Am mers prin zece goa-. 

podării colective din Do
brogea cu gîndul să cule
gem pentru voi, dragi citi
tori de Ia sate, întîmplâri 
și fapte care să vorbească 
despre felul in care îți do
vedesc tinerii colectiviști 
atașamentul față de gospo
dăria colectivă. Firește, ca 
să pui in practică dorința 
de a contribui cu cit mai 
mult Ia bunul mers al gos
podăriei, la creșterea bel
șugului obștesc, există ne
numărate posibilități. Am 
căutat să aflăm ce expe
riență bună au ciștigat or
ganizațiile U.T.M. din aces
te gospodării in ce privește 
antrenarea tuturor tineri
lor la o muncă sîrguincioa- 
să pentru dezvoltarea gos
podăriei colective.

Am dori ca aceste as
pecte să vă fie de folos, să 
vă ajute cu ceva pentru că, 
știm, dorința tuturor tine
rilor colectiviști din țară 
este să fie in chipul cel mai 
direct folositori colectivu
lui în care muncesc, folo
sitori în procesul de înfăp
tuire a politicii partidului 
la sate. „Cum poți să-ți 
manifești cel mai direct 
hotărîrea de a ajuta gospo
dăria ?“ este o întrebare pe 
care și-o pun desigur toate 
organizațiile U.T.M., aproa
pe fiecare tînăr colectivist. 
Prin urmare, vă invităm la 
această călătorie prin zece 
gospodării colective din 
Dobrogea : Oltina, Ostrov, 
Băneasa, Beilic, Gîrlița, 
Comana, Corbu, Sibioara,
M. Kogălniceanu, Horia.

Zi de zi — 
acolo unde

se pregătește 
belșugul

La Băneasa, in raionul A- 
damclisi, am ajuns seara. Era 
vremea cînd colectiviștii se 
întorceau de la lucru, de la 
grupatul griului, de la însă- 
mințatul porumbului, de la 
vie.

- Cîți tineri participă la 
muncă in cadrul gospodăriei? 
— l-am întrebat pe tovarășul 
Gh. Chira, secretarul organi
zației de bază U.T.M.

- Toți!
— Adică ?
- Adică niciunul din cel 

150 de utemiști cit numără 
organizația noastră U.T.M., ș» 
nici un alt tînăr, nu lipsește 
niciodată de la lucru.

Răspunsul era cit se poate 
de clar. O participare de sută 
la sută a tineretului la mun
cile din gospodărie este, in
tr-adevăr un lucru bun. De 
aceea am căutat să aflăm mai 
multe amănunte în legătură 
cu munca organizației U.T.M. 
în această direcție.

— Mai înainte cu un an doi, 
participarea tinerilor colec
tiviști la muncă era tot așa 
de bună ? l-am întrebat pe 
secretar.

- Nu! Acest lucru consti
tuia una dintre problemele 
serioase care stăteau pe atunci 
în fața organizației noastre.

— Și cum ați rezolvat-o ?
- Păi să vedeți. Lucrurile 

pe atunci stăteau cam așa, 
Noi aveam aici, în gospodărie, 
pămînt destul. Aveam și bra
țe de muncă suficiente ca să-l 
lucrăm. Numai că de cum ve
nea primăvara și începeau, 
muncile, din toți ciți eram 
în gospodărie o bună parte 
își luau traista la spinare și 
plecau să muncească în altă 
parte, „după chilipir*.

Tinerii ăștia nu înțelegeau 
un lucru simplu: că belșugul 
nu pică singur, așa, din se
nin, ci că trebuie să-ț pregă
tească toți colectiviștii, zi de 
zi, cu multă răbdare și hăr
nicie.

Or, lucrurile acestea tre
buiau bine lămurite. Dar 
cum ? Organizația de partid 
din gospodărie ne-a dat a- 
tunci o idee.

t— Voi discutați la adunările 
generale ale organizației 
U.T.M. despre participarea ti
neretului la muncă în gospo
dăria colectivă? m-a întrebat 
într-o zi secretarul de partid.

— Ce-i drept discutăm mai 
puțin despre asta in adunările 
generale.

- Rău faceți. Trebuie să 
vorbiți despre asemenea lu
cruri mai pe larg în adună
rile generale ale organizației.

Așa am făcut. La mai multe 
adunări generale U.T.M., pe 
baza unor referate în care se 
arăta ce important e să parti
cipi la muncă în gospodăria 
colectivă, că asta înseamnă de 
fapt să contribui la dezvol
tarea avutului obștesc pe baza 
căruia cresc și veniturile per
sonale s-au purtat discuții 
aprinse. Aproape că nu exis
ta tînăr care să nu ia cuvîntul 
ic aceste adunări generale 
r-tr» a-șt spune părerea. Și 

‘ojt putina cezurile cînd

f ”^-7» >-.-Tf
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cei despre care se vorbea ro
șeau pină în virful urechilor 
de rușine. Așa am discutat 
noi despre felul cum partici
pau la muncă tineri ca Petre 
Anghel, Grigore Dumitru, Ni- 
colae Constantin și alții.

Am stat de vorbă cu ei și 
așa, de la om la om, despre 
felul cum munceau. Și pină la 
urmă au văzut și ei că aveam 
dreptate. Asta se vede și din 
faptul că tinerii din gospodă
ria noastră vin acum la mun
că cu toții.

Iată, cam așa am rezolvat 
noi problema participării ti
nerilor la muncă — a înche
iat secretarul, amintindu-ne 
de întrebarea pe care i-o pu
sesem la începutul convorbirii 
noastre.

Asemenea probleme n-au 
fost însă numai la Băneasa. 
Intr-o formă, sau alta ele s-au 
mai ivit și în alte gospodării 
agricole colective. De cele 
mai multe ori însă, organiza
ția U.T.M., îndrumată în per
manență de organizația de 
partid, a intervenit la timp, 
găsind mereu forme noi de 
rezolvare, nelăsîndu-i de o 
parte pe cei care o apucaseră 
pe un drum greșit.

La gospodăria agricolă co-

Multă bucurie duc...
Frunză verde foi de nuc, 
Multă bucurie duc.
De cu zori și pină-n seară 
Șade strinsă-n inimioară ;
De cu seară pînă-n ziuă 
Tot în inimă s-aciuă.
Și pe loc. oriunde sînt. 
Prinde glas, se face cînt, 
Bine-i doamne, pe pămînt! 
Bucurie, bucurie,
Cit de dragă-mi ești tu mie, 
Ca rouă pe dalbe flori 
Și ca mîndra-n sărbători. 
Crenguță de măr mustos, 
Vesel sînt și bucuros

lectivă din Ostrov, de exem
plu, organizația U.T.M. nu
mără aproape 300 de mem
bri. 300 de fete și flăcăi har
nici, serioși. Dar uite că prin
tre ei s-au găsit la un mo- 
met dat și cîțiva care au 
apucat-o razna. Este vorba de 
Ion Chivutu, Gheorghe Paie- 
nalte și Stanciu Octav, cîteși- 
trei conducători de atelaje, 
care au început la un moment 
dat să nu mai facă lucrările 
de calitate, să nu-l mai ascul
te pe brigadier, să lipsească 
de la lucru.

— I-am chemat pe fiecare 
in fața comitetului U.T.M. - 
ne povestește tovarășul Ion 
Cintăbine, secretarul organi
zației U.T.M. din gospodăria 
colectivă. Le-am cerut să dea 
socoteală de felul în care 
muncesc în gospodărie. Au 
zis că o să se îndrepte. 
Dar nu s-au îndreptat. 
Ne-am propus atunci să-i dis
cutăm în adunarea generală 
U.T.M. Zis și făcut. I-am che
mat și pe ei la adunare și 
am pus în discuția tinerilor 
atitudinea lor față de munca 
în gospodărie. Și drept să vă 
spunem, nu le-a fost deloc 
ușor atunci cînd fiecare tînăr 
din cei care au luat cuvîntul 
le-au arătat că lipsind de la 
lucru cu atelajul, nerespec- 
tînd disciplina muncii socia
liste ei nu-și fac de fapt nici 
cea mai elementară datorie 
de colectiviști și că ne împie

...Se aflau acolo și Dora Băloi, și Gică Pâtrașcu, și alți tineri eu care gospodăria colectivă 
din Corbu se mindrește.

dică și pe noi ceilalți să ne fa
cem cum se cuvine munca.

La sfirșit întreaga adunare 
generală a utemiștilor a luat 
o hotărîre : să propună con
ducerii gospodăriei colective 
să li se ia atelajele pentru o 
anumită perioadă de timp. 
Așa am hotărît și așa am fă
cut.

Dar uite că Ion Chivutu, în 
loc să se îndrepte s-a supărat 
și n-a mai venit la muncă în 
gospodărie. A plecat în altă 
parte.

Dar noi nu l-am lăsat sin
gur, nu l-am lisat pină nu a 
văzut adevărul: că bunăsta
rea lui vine din gospodăria 
colectivă. Pînă la urmă Chi
vutu a înțeles asta și intr-a
devăr, anul acesta n-a mai 
lipsit niciodată de la lu
cru — a încheiat secretarul. 
Poate că ar fi fost bine ca 
despre cazul lui Chivutu să 
mai discutăm și acuma, după 
ce omul a înțeles lucrurile 
așa cum trebuie. Asta pentru 
ca să le fie clar și altora că 
nu „chilipirurile" îți aduc 
belșugul în casă ci numai 
munca serioasă din gospodă
ria colectivă, făcută zi de zi 
cu răspundere și răbdare ală
turi de tovarășii tăi. Dar asta

Că in colectiv la noi 
Lucrează omul can roi, 
Ca furnica-n mușuroi, 
Și are piine la masă 
Și ulcica cu vin, rasă. 
Cit mai am pe lume glas, 
De colectiv nu mă las, 
Și iar verde foi de nuc, 
Multă bucurie duc, 
Și-am găsit-o, drept vă spui, 
în mijlocul câmpului, 
Darul colectivului!

Versuri culese din comuna 
Săcele, regiunea Dobrogea

nu-i nici acum prea tîrziu. 
Poate că o vom face într-una 
din viitoarele adunări gene
rale ale organizației noastre.

0 comoară 
a tuturora - 

experiența 
înaintată

La Comana, la Gîrlița, la 
Băneasa, Mihail Kogălniceanu, 
la Sibioara, peste tot pe unde 
am trecut, am întîlnit zeci și 
sute de tineri iscoditori ai ce
lor mai înaintate metode a- 
grotehiuce. Despre cîțiva din 
aceștia este vorba și în rân
durile care urmează.

In trecut, cind încă se mai 
ara cu plugurile de lemn, la 
Beilic exista o zicală relativ 
la cultivarea porumbului: 
„Rarul umple carul*. Poate că 
atunci, cînd nu era nici vorbă 
de mijloace modeme de lu
crare a pămintului, zicala să 
fi avut într-un fel dreptate.

Dar iată că de mai mulți 

ani în Beilic s-a înființat o 
gospodărie colectivă. Odată cu 
aceasta au dispărut vechile 
condiții mizere în care se 
lucra pămîntul, dar în capul 
unora a mai rămas vechea 
zicală, vechea mentalitate : 
„Rarul umple carul*.

Le-a spus inginerul agro
nom cum e cu densitatea 
plantelor, că o densitate nor
mală la porumb înseamnă 
2S.000—30.000 plante la hec
tar, că în felul acesta se fo
losește mai bine suprafața cul
tivată, că avînd mai multe 
fire la hectar obții mai mulți 
știuleți ceeace înseamnă un 
spor serios de producție, în 
condițiile de sol și de climă 
de aici. Dar unii n-au înțeles 
asta așa ușor. „Las’ că știm 
noi agricultură de la bătrînii 
noștri: „Rarul umple carul*
— ziceau ei.

Pînă anul trecut. Pînă cînd 
băieții dintr-una din echipele 
de tineret i-au cam pus pe 
gânduri. „Noi o să facem cu- 
vînt cu cuvânt cum zice to
varășul inginer, qu spus ei. 
Echipa noastră de tineret o 
să asigure anul acesta densi
tatea normală de plante la 
hectar".

Și așa au făcut.
Iar astă-toamnă, cind s-au 

cules roadele, Florea Tudo- 
rache împreună cu echipa sa
— fiindcă despre ei este vorba
— au obținut nici mai mult 
nici mai puțin decît 4.560 kg. 
porumb boabe la hectar!

Auzind toate acesteaK ne-am 
bucurat dasigur fi. firește, 
l-am întrebat pe secretarul 
organizației U.T.M. din gos
podărie, pe tovarășul Tudor 
Manole:

— Cum ați generalizat ex
periența asta bună a echipei 
lui Tudorache ?

Tovarășul Tudor Manole 
ne-a privit nedumerit și oa
recum încurcat. Am înțeles. 
Organizația U.T.M. nu luase 
nici o măsură în această pri
vință.

Iată, la Beilic, unde in min
tea unora mai sînt încă unele 
concepții învechite despre a- 
gricultură, o echipă de tineret 
a obținut în aceleași condiții 
de climă și sol ca și ceilalți, 
4.560 kg. porumb boabe la 
hectar. O producție aproape 
dublă față de cea obișnuită. 
S-a creat astfel posibilitatea 
să fie învinsă o practică înve
chită, o rutină. Acesta era 
deja un bun ciștigat cu care 
organizația U.T.M. ar fi putut 
să combată concepțiile depă
șite de timp în ceea ce pri
vește cultura porumbului din 
gospodăria colectivă. Ar fi pu
tut să le demonstreze cu a- 
cest exemplu tuturor tinerilor 
cită dreptate are știința. Co
mitetul organizației U.T.M. 
pe gospodărie însă n-a făcut 
acest lucru. Timpul nu-i tre
cut. Porumbul de-abia se în
sămânțează și, așa după cum 
se știe, densitatea se asigură 
de-abia la prașile. De aceea 
o adunare generală U.T.M. pe 
tema „Cum a obținut o e- 
chipă de tineret 4.560 kg. po
rumb boabe la hectar*, de 
pildă, n-ar fi decît foarte bine 
venită pentru activitatea din 
acest an a celor cinci echipe 
de tineret. Metodele avansate 
folosite de către tineri anul 
trecut mai pot fi popularizate 
de asemenea prin diferite dis
cuții organizate pe această 
temă în echipe, prin gazeta 
postului utemist de control și 
alte mijloace.

Ori unde 
gospodăria 

colectivă 
te cheamă

Trecusem de acum prin cinei 
sau șase gospodării colective 
cind ne-am dat seama că nu 
va trebui să vorbim doar des
pre un singur fapt, despre o 
singură întimplare care să ilu
streze ideea că tinerii colecti
viști, atunci cind este nevoie, 
trebuie să meargă acalo unde 
este mai greu, acolo unde ei 
pot, prin energia lor, să rezol
ve mai repede, mai precis o 
anumită problemă. Trecusem, 
deci, prin cinci-șase gospodă
rii colective și de fiecare dată 
cineva ne-a vorbit, chiar fără 
să i-o cerem, despre asemenea 
fapte.

■Cu tinerii facem treburile 
cele mai urgente. Pe ei punem 
multă bază. Cind avem ceva 
mai greu de făcut simeni si
guri că ei ar să răspundă ia 
chemarea noastră și-ar ti 

nă serios un*
5pus loixsrâ^u4 Popa Vwd<.
crdBnd S pg n ud
și Vicepr£+&ii
coieciit^ ,Vk•tona* din OlLșn

Jn pTimăvara aata cind am
avut ceva Qrtru de făcut orga-
nizația U.T.M. a format echipe 
de tineret. La selecționatul și 
tratatul semințelor, la însă- 
mințări...*— ne-a spuse Gheor
ghe Ion Gheorghe — brigadier 
de cimp al gospodăriei colecti
ve „Roza Luxemburg" din Si
bioara.

„Pe tineri ne bizuim acolo 
unde-i mai greu“ — ne-a spus 
tovarășul Sava, președintele 
gospodăriei colective „Oțelul 
roșu“ din comuna Horia.

Toate acestea au fost primele 
cuvinte de răspuns la întreba
rea noastră „Cum lucrează ti
neretul

★
Stamate ton, secretarul or

ganizației de bază U.T.M. de 
la gospodăria colectivă „Pă
mânt desțelenit" din Gîrlița 
ne-a mărturisit un fapt care 
pare a fi inspirat din cartea 
al cărei titlu ? scris pe firma 
gospodăriei lor.

Toamna trecută, la culesul 
porumbului, gospodăria, fura
tă de atitea treburi cite se 
string în acest anotimp s-a po
menit în fața unei situații 
grele. Porumbul trebuia de ur
gență recoltat. După toate so
cotelile consiliului de condu
cere. treaba asta ar fi durat 
cam o lună de zile. Era vorba 
de 350 de hectare. Cînd si ter
mini arăturile, cînd să însă
mânțezi ? Firește, în asemenea 
situații se cere ajutorul tutu
ror.

— Convoacă o adunare ge
nerală U.T.M.! i-a sugerat se
cretarul organizației de partid 
lui Ion Stamate.

— La adunarea aceasta 
le-am explicat tinerilor situa
ția, le-am vorbit despre ajuto
rul pe care ni-l cerea condu
cerea gospodăriei.

Am simțit o mare bucurie 
atunci pentru că tinerii noștri 
au înțeles numaidecît despre 
ce e vorba și singuri au venit 
cu propuneri foarte bune. Vor
beau cu înflăcărare despre 
salvarea avutului obștesc, a re
coltei noastre. Ei au propus să 
facem acalo o tabără perma
nentă, să se lucreze zi și noap
te, pentru că terenul era de
parte și s-ar fi pierdut multă 
vreme pe drum.

La. 1 octombrie, toți tinerii 
au început lucrul, acolo în 
cimp, la 7—8 kilometri depăr
tare. Lucrau pe echipe, în 
schimburi. Ziua culegeau po
rumbul, noaptea tăiau coceni. 
A doua zi dimineață câte 20—30 
de hectare rămîneau golite de 
coceni și în capătul locului se 
și arătau tractoarele care în
cepeau să are.

— Vă rog să mă credeți, nu 
le-a fost ușor — spune Ion Sta
mate. Erau obosiți și prăfuiți. 
Dar au făcut ei ce-au făcut și 
în 16 zile totul a fost gata.

★
— La cimp îl găsiți pe Dră- 

ghiță ! La vie !
Mergem la vie. Dar via e 

mare și-i impînzită de oameni.
— Drăghiță trebuie să fie în 

partea aia! ne face cineva 
semn.

lnsfîrșit. l-am găsit. Drăghi
ță S. Ion e secretarul organiza

ției U.T.M. și brigadier viticol 
la gospodăria colectivă „Oțelul 
roșu" Horia.

— Plantăm viță — ne spune 
el. Trebuie să fiu aici printre 
băieți. E o lucrare foarte grea 
și mai ales gingașă. Cere aten
ție.

— Și numaj tineri lucrează 
aici ?

— Pentru că-i mai greu — se 
justifică el — le-am cerut să 
vină să ne ajute și ei au înțeles 
și-au venit. Cu ei o scoatem 
foarte bine la capăt. Sint mai 
iuți și mai in putere...

Mai trebuie altă explicație ? 
Poate doar că acesta este un 
fapt obișnuit din care se vede 
că greul nu-i sperie pe tineri 
ci dimpotrivă, îi atrage atunci 
cînd din asta gospodăria are de 
ciștigat.

Adunările generale pe teme 
de educație comunistă, discu
țiile despre disciplina muncii 
in gospodărie, purtate cu toate 
prilejurile, acțiunile organi
zate și bine chibzuite ale tine
rilor în folosul gospodăriei co
lective, munca răbdătoare 
dusă cu fiecare utemist în par
te au lăsat aceste urmări lu
minoase în educația acestor ti
neri. Pentru ei, a veni să lu
creze acolo unde e mai greu, 
e a ctr^ie, o înaltă onoare.

...Gheorghe Măciucă ne-o povestit despre serile în care stă
tea pină tîrziu și citea din cartea îngrijitorului de porci.

Ne-am amintit, mergînd la 
Oltina, în raionul Adamclisi, 
de un tînăr îngrijitor de porci, 
Gheorghe Măciucă, despre care 
știam multe lucruri. Despre el 
s-a mai scris în ziarul nostru 
un reportaj. Pentru cine nu l-a 
citit, amintim pe scurt faptele:

Gospodăria avea proiectat să 
mărească ferma de porci. Dar 
în mentalitatea oamenilor se 
păstra încă desconsiderarea 
față de meseria de „porcar". 
Consiliul de conducere îț ale
sese pe Gheorghe Măciucă, un 
tînăr serios și hotărît. Gheor
ghe Măciucă însă, nu voia să 
fie „de rîsul satului* și la în
ceput a refuzat. în cele din 
urmă s-a lăsat convins.

Aici se termina reportajul 
nostru, atunci.

Ce-o fi făcut mai departe 
Gheorghe Măciucă ? Am fost 
nerăbdători sg aflăm. A trecut 
de atunci mai bine de un an.

L-am găsit la munca lui, în 
padocurile îngrășătoriei de 
porci. Intîmplările petrecute 
cu el mai departe ne-au dez
văluit frămîntările acestui om 
după ce a primit munca de în
grijitor la porci. Frămîntări 
mai mari și mai importante 
decît acelea pe care le avea 
cînd se întreba dacă să pri
mească sau nu această mun
că. Gheorghe Măciucă ne-a 
povestit despre serile în 

care stătea pină tîrziu și 
citea din cartea îngrijitorului 
de porci. Pentru că primind a- 
ceastă muncă Gheorghe Mă
ciucă nu voia s-o facă de mîn- 
tuială. I-a fost la început 
greu. Avea vreo 300 de 
porci la îngrășat. Nu știa 
unde să alerge mai întîi. 
I se părea că toate tre
burile i se vor încurca tnîr-o 
zi și n-are să știe să le mai 
dea de capăt. Furajarea, hrana 
era problema cea mai grea. Să 
faci rații, să știi cum să le 
faci, să le faci repede, pentru 
300 de porci. Era ceva eare-i 
dădea tare mult ăe lucru!

Important e însă să vrei. Și 
să-ți placă. Lui Măciucă înce
puse să-i placă. Ii plăcea să 
învingă greutățile zilnice care 
se iveau.

Cu vremea furajarea deve
nise ceva obișnuit. Știa și fă
cea totul și chiar ar fi putut 
să se ocupe nu de 300 de porci 
ci de mai mulți. într-o zi a 
aflat că un îngrijitor, nu știu 
de unde, îngrașă singur 500 de 
porci. Ei, sigur că da, asta ar 
putea s-o facă și el. Stai nițel! 
Și-a luat din nou cartea, a 
calculat, a socotit, s-a gîndit...

Anul trecut a îngrășat 500 
de porci. Gospodăria a ciștigat 
în urma acestui fapt 600.000 
lei.

— Nici nu mă gîndesc să 
nu îngraș anul acesta 700 de 
porci ne declară el la plecare.

Ați citit bine: 700 de porci. 
Munca unui singur om.

Gheorghe Măciucă e un tî
năr dintre aceia de care se 
găsesc în fiecare gospodărie co
lectivă, nu unul, cu zecile. Un 
tînăr cu o mare voință de a 
lucra, de a face tot ce poate 
pentru ca gospodăria să cîș- 
tige cit mai mult de pe urma 
muncii lui, indiferent ce fel 
de muncă este aceasta. Pe 
asemenea tineri organizațiile 
U.T.M. trebuie să-i ajute, să 
le creeze posibilități să-și în
vețe meseria cât mai bine pen
tru ca munca lor să fie tot 
mai folositoare în gospodăriile 
colective din care fac parte.

Așa muncesc 
utemistii

J

La Corbu de Jos, la gospo
dăria colectivă „1907“, undeva, 
aproape de țărmul mării, la 
Capul Midia, am găsit o 
echipă de tineret la grădina 
de zarzavaturi. Treizeci de 
utemiști munceau acolo, de 
zor, erau în întrecere cu alte 
echipe și se străduiau să nu 
se lase întrecuți. Lucrau în 
cimp, la pregătirea rigolelor, 
acolo unde se va semăna a- 
cum varza. Se aflau acolo 
și Dora Băloi și Gică Pă. 
trașcu și alți tineri cu care 
gospodăria colectivă din Corbu 
se mindrește. O parte din ei — 

cinci fete — lucrau la o ma« 
șină de fabricat ghivece nu
tritive. Fetele intraseră „în 
schimb" de dimineață și făsu- 
seră pînă acum la prînz 1500 
de ghivece. Dar asta nu-i ni
mic pentru că echipa de noap, 
te din care au făcut parte 
Florica Baba, Elena Andrei, 
Cornelia Corbea, Adriana Gh. 
Popa și Aurelia Cristea, au 
făcut 5100 de ghivece. Era o 
întrecere pentru cine face 
mai multe ghivece.

Am înțeles mai bine despre 
ce e vorba cînd am aflat cg 
organizația U.T.M., creînd a- 
ceastă echipă, și-a propus ca 
ea să aducă un ajutor concret 
și cit mai mare la întărirea 
muncii în gospodărie. Echipa 
și-a luat angajamente preci
se : să obțină producții mari 
de legume și zarzavaturi și să 
aducă gospodăriei 50.000 de lei 
venituri peste cele planificate.

Este vorba deci, de activi
tatea chibzuită a organizației 
U.T.M.

Ne gîndim, acum la sfirșit, 
la multe din aceste aspecte jm 
ele. ne vorbesc limpede dșș- 
pre același lucru.

Cele două echipe de tineret 
de la Comana, cele șase echi
pe de tineret de la Mihail Ko
gălniceanu, echipa de tineret 
de la Sibioara, cele cinci e- 
chipe de tineret de la Beilic, 
echipele sezoniere de tineret 
de la Gîrlița și Băneasa, sau 
tinerii de la Oltina, trimiși in 

preocupări permanente a o~- 
ganizațiilor U.T.M. față de 
mobilizarea activă a tinerilor 
în producție.

Este o dovadă limpede a 
maturității cu care gîndesc 
și-și fructifică forțele tinerii 
colectiviști punîndu-le în 
slujba creșterii producțiilor, a 
dezvoltării avutului obștesc, 
în ultimă instanță contribuind 
la înfăptuirea politicii parti
dului la sate, la împlinirea 
perspectivelor pe care le des
chide vieții satului această 
politică înțeleaptă.

In cele zece gospodării co
lective prin care am fost, or
ganizațiile U.T.M. cuprind pe 
puțin 2000 de tineri. O forță 
uriașă.

Dar forța aceasta trebuie 
dirijată. Dacă într-un colectiv 
mare de tineri, cum e, de pil
dă, la gospodăria colectivă din 
Beilic, organizația U.T.M. nu 
îndrumă munca în producție 
a tinerilor pe cele mai bune 
căi, nu-i înarmează pe tineri 
cu experiența cea mai înain
tată. acest colectiv, această 
forță, nu-și va putea pune în 
valoare toate posibilitățile.

Deci, organizațiile U.T.M. au 
fost acelea care au determi
nat toate faptele descrise 
aici. Ce rămîne de reținut ? 
Că ele au folosit in marea lor 
majoritate cele mai eficace 
forme de mobilizare a tinere
tului la aceste acțiuni, că 
n-au precupețit niciodată nici 
un efort pentru acest lucru. 
De la adunările generale ale 
organizației U.T.M., in care 
s-a discutat pe baza faptelor 
concrete despre participarea 
tinerilor la muncă in gospo
dăria colectivă si pînă la dis
cuțiile despre calitatea lucră
rilor, organizate pe echipe in 
cele mai importante campanii 
agricole ale anului; de la ac
tivitatea posturilor utemiste 
de control și pină la discu
țiile comitetelor U.T.M. cu fie
care om în parte, despre cele 
mai importante probleme de 
producție, toate aceste meto
de și multe altele încă, au 
fost folosite cu pricepere de 
către organizațiile de bază 
U.T.M. din gospodăriile agri
cole colective prin care am 
trecut, pentru ca întotdeauna 
energia, mintea răscolitoare 
și activă a tinerilor, dorința 
lor de a face o muncă cit mai 
productivă. să fie stimulate 
pe deplin.

Călătoria noastră a luat 
sfirșit. Poate că nu v-am o- 
ferit răspunsuri la toate în
trebările pe care vi le puneți 
fn legătură cu aportul vostru 
la întărirea gospodăriei co
lective din care faceți parte.

Scrieți-ne și voi, dragi citi
tori de la sate, despre aseme
nea lucruri, despre munca 
voastră și a tovarășilor voștri 
din gospodăriile agricole co
lective din care faceți parte, 
pentru ca experiența voastră 
s-o cunoască și alți tineri ai 
patriei.’

MIHAI CARANFIL 
PETRE GHELMEZ

Foto : MIHAI CARANFIL



Marți ia amiază s-a reîntors 
ir» Capitală delegația sportivă a 
R. P. Romine care a participat 
la cea de-a 26-a ediție a cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă de la Pekin. După cum se 
știe în cadrul acestei competiții 
sporțivele noastre MARIA ALE
XANDRU și GETA PITICA cu 
repurtat un remarcabil succes 
c-ucerind titlul de campioane 
mondiale in proba de dubiu.

Pe aeroportul Eăneasa nume
roși sportivi, activiști ai U.C F.S 
și ziariști din Capitală cu focul 
o caldă primire delega: ei ca re 
a reprezentat cu cinste color e 
sportive ale țârii noastre.

Cu prilejui festivității care a

g- De peste hotare "1

întrevedere
N. S. Hrușciov—Suvanna Fumma
SOCI 18 (Agerpres). - TASS 

transmite : Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a primit 
pe prințul Suvanpa Fumma, 
primul ministru al guvernu
lui Regatului Laos, care a so
sit într-o vizită oLaaîâ in 
Uniunea Sovietică, ți a avut 
cu el o convorbire.

N. S. Hrușciov l-a salutat 
pe Suvanna Fumma - primul 
ministru al guvernului Lao- 
sului care promovează o po
litică externă independentă, 
de pace, neutralitate, unitate 
națională și colaborare prie
tenească cu toate țările, po
litică care corespunde intere
selor vitale ale poporului lao
țian.

Simpatia popoarelor Uniunii 
Sovietice. a guvernului so
vietic, a spus Nikita Hrușciov,

Schimbul de mărfuri pe 1961 
între R. P. Romînă și R. P. Ungară

BUDAPESTA 18 (Agerpres). 
— în urma tratativelor pur
tate la 18 aprilie 1961, s-a 
semnat la Budapesta Proto
colul între Republica Populară 
Romînă și Republica Popu
lară Ungară privind schim
bul de mărfuri și plățile pe 
anul 1961.

în baza acestui Protocol, 
Republica Populară Romînă 
va livra către Republica 
Populară Ungară, printre al
tele : tractoare, mașini-unelte, 
vagoane de marfă, rulouri 
compresoare, gaz metan, pro
duse lemnoase, materiale de 
construcții, produse sodice, 
negru de fum și alte produ
se chimice, diverse bunuri de 
larg consum, precum și alte 
mărfuri.

Vizita unei delegații economice 
a R. P. Romîne la Varșovia

VARȘOVIA 18 Corespon
dentul Agerpres transmite : 
La Varșovia a sosit delegația 
economică a R.P. Romîne în 
frunte cu Al. Birlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, care va 
participa la cea de-a treia 
sesiune a Comisiei de colabo
rare economică polono-ro- 
mînă

Pe aeroportul Okence Gâș

Procesul criminalului Eichmann
IERUSALIM 18 (Agerpres). 

In ședința de marți dimi
neața a procesului criminalu
lui de război hitlerist, Adolf 
Eichmann, procurorul a con
tinuat să enumere atrocitățile 
săvirșite în țările europene de 
acuzat și de complicii săi.

Cînd procurorul a anunțat 
că Eichmann și complicii săi 
au pe conștiință uciderea a 
peste un milion de copii, în 
sală s-a produs un tumult de 
indignare. Hitleriștii au je
fuit și trimis în Germania 
29.436 de vagoane, alcătuind 

avut loc tov. Aurel Duma, pre
ședintele U.C.F.S. a felicitat pe 
cele două sportive pentru vic
toria repurtată la campionatele 
mondiale urindu-le noi succese 
de prestigiu în activitatea lor 
viitoare.

Luind cuvîntul maestra spor
tului Geta Pitică a arătat că 
obținerea titlului mondial se da- 
torește minunatelor condiții 
create de partid tinerilor din 
patria noastră. in încheiere ea 
a arătat că performanța obți
nută la Pekin împreună cu Ma- i 
r.a Alexandru o închină celei 1 
de-a 40-a on .ersări a Partidu- j 
>ui.

(Agerpres)

sînt de partea poporului Lao- 
sului care luptă pentru liber
tatea și independența sa.

Suvanna Fumma a exprimat 
recunoștință profundă între
gului popor sovietic, guvernu
lui sovietic, președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
N. S. Hrușciov, pentru înțele
gerea intereselor naționale ale 
poporului laoțian, pentru spri
jinul Și ajutorul multilateral 
pe care Uniunea Sovietică îl 
acordă poporului laoțian în 
lupta sa dreaptă.

Nikita Hrușciov și Suvanna 
Fumma și-au reafirmat spe
ranța că problema laoțiană va 
fi rezolvată în scurt timp 
prin mijloace pașnice în con
cordanță cu interesele poporu
lui laoțian și ale consolidării 
păcii in sud-estul Asiei și în 
întreaga lume.

Republica Populară Ungară 
va livra către Republica 
Populară Romînă, printre al
tele : mașini și instalații pen
tru diverse sectoare indus
triale, utilaje și aparate pen
tru telecomunicații, aparate și 
instrumente de măsură și 
control, laminate de oțel, a- 
luminiu și semifabricate de 
aluminiu, materiale refracta
re, medicamente, chimicale, 
țesături și fire industriale de 
bumbac, diverse bunuri de 
larg consum, precum și alte 
mărfuri.

Protocolul încheiat contri
buie la creșterea volumului 
schimbului și la lărgirea no
menclatorului de mărfuri.

te, oaspeții au fost întimpinați 
de : Zenon Notcak. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Ștefan Jendrykowski, 
președinte al Comisiei de 
Stat a Planificării, Roman 
Fidelski, locțiitor al președin
telui Comitetului de colabo
rare economică și tehnico- 
științifică cu străinătatea.

A fost de față Dumitru Pra- 
porgescu, ambasador al R.P. 
Romine în Polonia.

735 de trenuri din țările vre
melnic ocupate ale Europei. 
Eichmann a depus în activi
tatea sa de exterminare un 
zel deosebit, insistind ca de
portările evreilor și altor gru
puri de persoane să fie în 
permanență intensificate.

Procurorul a descris în a- 
mănunțime fărădelegile la 
care s-au dedat subalternii lui 
Eichmann în Olanda, Iugo
slavia, Franța, Danemarca, 
Italia, Norvegia, Belgia, Ro- 
mînia, Bulgaria, Ungaria, Au
stria.

Către

Organizația Națiunilor Unite
New York

Opinia publică din Romînia a luat cunoștință cu profundă 
indignare și revoltă de invazia armată săvîrșită împotriva 
Cubei de către bandele contrarevoluționare de mercenari ai 
imperialismului american, recrutați, pregătiți și înarmați pe 
teritoriul S.U.A.

Exprimînd sentimentele întregului popor romin, condam
năm cu energie această agresiune mîrșavă, care reprezintă o 
încălcare grosolană a independenței și libertății poporului Cu
ban, a celor mai elementare norme internaționale, o sfidare 
fățișă la adresa tuturor popoarelor și o provocare periculoasă 
împotriva păcii.

Poporul romin este deplin solidar și sprijină cu toată hotă- 
rîrea lupta dreaptă a poporului cuban în frunte cu guvernul 
condus de Fidel Castro, pentru apărarea dreptului său de a-și 
hotărî singur soarta în conformitate cu interesele sale națio
nale, pentru salvgardarea libertății și independenței pa
triei sale.

Cerem guvernului S.U.A. să înceteze imediat amestecul in 
treburile interne ale statului liber Cuba.

Cerem Organizației Națiunilor Unite să ia de urgență mă
suri eficace pentru a se pune capăt intervenției armate împo
triva Cubei.

Ne exprimăm convingerea profundă că invadatorii vor fi 
zdrobiți și alungați de pe pămîntul Cubei, că victoria va fi de 
partea eroicului popor cuban.

Comitetul Național pentru Apărarea Păcii 
din Republica Populară Romînă

Bravul popor cuban 
nu este singur

Ca orice om al muncii din 
țara noastră am urmă
rit totdeauna cu deose

bită simpatie eforturile eroi
cului popor cuban în făurirea 
vieții sale libere și prospere, 
lupta sa neobosită pentru a- 
părarea cuceririlor revoluției. 
Calea pe care a pășit poporul 
cuban. sub conducerea gu
vernului Fidel Castro, nu a 
fost și nu va fi niciodată pe 
placul imperialiștilor, în spe
cial cei americani. Iată din 
ce cauză Cuba revoluționară 
stă ca un os în git imperia
liștilor americani. Poporul 
cuban care a pus capăt odată 
pentru totdeauna jafului și 
exploatării patriei sale de 
către monopolurile străine a 
trăit tot timpul - în anii din 
urmă — sub amenințările ne
rușinate ale imperialiștilor, a 
fost ținta a tot felul de unel
tiri mirșave îndreptate împo
triva libertății ctit de greu 
cucerite de către eL

Și iată că «cum imperia
lismul american a trecut in 
■mod fățiș la o agresiune ar
mată împotriva Cubei. După 
ce avioane americane au bom
bardat barbar Havanii și alte 
centre populate, ucigind și 
rănind numeroși cetățeni paș
nici, in zorii zilei de 17 apri
lie pe litoralul Cubei au apă
rut bandele de mercenari, 
care au fost instruite și inar-

Mitingul de protest 
al oamenilor de știință din Capitală

(Urmare din pag. I-a) 
tutului de Istorie al Academiei 
R.P.R., a arătat că atacul ban
ditesc pus la cale de imperia
liști împotriva Cubei este o 
continuare a unui întreg șir de 
acte mirșave împotriva unui po
por dornic de pace și libertate. 
Este de datoria fiecărui om 
cinstit să-și alăture glasul de 
protest tuturor popoarelor lumii 
care văd in agresiunea armată 
împotriva Cubei călcarea în 
picioare a dreptului sacru al 
popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta.

Luind cuvîntul, acad. Grigore 
Benetato, președintele Socie
tății Științelor Medicale din 
R.P.R., a înfierat cu energie 
complotul imperialist împotriva 
poporului cuban, care a pășit 
pe drumul libertății. Vorbitorul 
a subliniat că hotărî rea de 
luptă a eroicului popor cuban, 
sprijinul de care se bucură în 
întreaga lume nu vor îngădui 
ca Statele Unite, jandarmi ai 
imperialismului contemporan și 
lacheii lor să transforme Cuba 
intr-o a doua Guatemala.

(Urmare din pag. l-a) 

tîlnești o școală sau un 
spital.

Cuba producea zahăr, dar 
viața locuitorilor ei era 
amară.

De doi ani latifundiarii 
odioși, năimiți ai concerne
lor americane, negustorii și 
cămătarii au fost goniți și 
revoluția cubană a ridicat 
drapelul speranței acolo 
unde odinioară n-au răsunat 
decît refrenele de tristețe și 
de disperare ale poporului 
cuban.

Ultimii doi ani înseamnă 
pentru această insulă, scăl
dată pînă nu de mult în la
crimi și singe, o glorioasă 
epocă istorică mareînd re
forme revoluționare.

Revoluția cubană și-a 
spus — în acești doi ani — 
răspicat cuvîntul: insula ce 
reprezintă, la 80 de mile de 
coasta Americii, primul colț 
de libertate și speranță a! 
acestui continent nu năzuie 
la un alt ideal decît cel al 
păcii și al prosperității în 
lumea întreagă.

Turbați de steagul revolu
ției ce flutură deasupra Cu-, 
bei, încălzind inimile tutu- 

mate în statul nord-american 
Florida. Prin această mirșavă 
agresiune, S.U.A. urmăresc să 
sugryme mărețele cuceriri re
voluționare ale poporului cu
ban, să-l întoarcă din nou in 
vremurile cind el și bogățiile 
patriei sale erau nemilos 
exploatate de către hrăpăre
țele monopoluri americane. 
Dar acele vremuri au apus. 
Ele nu pot și nu se vor în
toarce niciodată. Dece ? Pen
tru că astăzi bravul popor 
cuban nu este singur. Ală
turi de el este puternicul la
găr socialist, toți oamenii iu
bitori de pace.

Imperialiștii prin atacul tâl
hăresc împotriva Cubei pun 
în primejdie pacea în în
treaga lume. Organizația Na
țiunilor Unite trebuie să ia 
măsuri imediate pentru a 
curma acțiunile agresive ale 
imperialiștilor și mercenarilor 
lor.

Alături de toți oamenii cin
stiți de pretutindeni îmi 
exprim solidaritatea deplină 
cu lupta dreaptă a poporului 
cuban împotriva imperialis
mului și cer să înceteze ime
diat agresiunea criminală îm
potriva Cubei.

nichita constantin 
cazangiu - Atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie"

Și ceilalți vorbitori, Dumitru 
Dumitrescu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., Florin 
Ciorăscu, director adjunct al 
Institutului de Fizică Atomică 
al R.P.R. și prof. univ. Tra
ian lonașcu, directorul Insti
tutului de Cercetări Juridice ol 
Academiei R.P.R. au exprimat 
în cuvinte ferme indignarea po
porului nostru, care se ridică 
in apărarea cauzei poporului 
cuban împreună cu popoarele 
iubitoare de pace și libertate 
din întreaga lume : „Jos mîinile 
de pe Cuba !“, „Să fie apărată 
libertatea și independența po
porului cuban I".

în încheierea mitingului parti- 
cipanțij au aprobat în unani
mitate, prin aplauze furtunoase, 
o moțiune care să fie trimisă 
Organizației Națiunilor Unite, 
în care se spune printre altele :

Opinia publică din țara noa
stră, oameni» de știință, își 
exprimă solidaritatea cu po
porul cuban și îl sprijină din 
toată inima în lupta nobilă 
pentru apărarea independenței 

Mercenari, afară din Cuba!
ror popoarelor înrobite din 
America Latină, și ale tutu
ror acelora care, în lumea 
întreagă, mai plătesc un tri
but dureros și chinuit impe
rialismului yankeu, năimiții, 
mercenarii, uneltele mons
truoase ale imperialismului, 
atacă de cincizeci de ore 
Cuba. Este limpede pentru 
orice minte lucidă și pentru 
orice om de bună credință 
că trupele aeropurtate care 
au debarcat în Cuba au ple
cat de pe teritoriul Statelor 
Unite ale Americii. Este lim
pede ca lumina zilei că 
bombele zvîrlite deasupra 
orașelor cubane sînt de fa
bricație americană. Este ne
îndoios că fondurile nece
sare josnicei agresiuni îm
potriva Cubei vin din bănci 
americane. Dar este tot atît 
de neîndoios că situația 
creată de imperialiști în 
Cuba amenință în aceste cli
pe pacea în lume. In mo
mentul de față flacăra a- 
prinsă pe pămîntul Cubei 
poate cuprinde întreaga pla
netă. De aceea grea este 
răspunderea celor ce stau 
în spatele agresiunii și cum
plită-! sarcina pe care și-au 
asumat-o în fața tuturor po-

Să fie înfrînați 
imediat 

agresorii!

7' mpreună cu colegii mei sm 
aliat din presă și de la ra
dio despre mișeleasca a- 

giesiune săvîrșită de bandele de 
contrarevoluționari pregătire, a- 
provizionafe și înarmate in S.U.A. 
Vestea aceasta ne-a umplut de in
dignare și mînie.

Poporul cuban, care cu peste 
doi ani în urmă a alungat pe la
cheul imperialiștilor Batista, ișl 
construiește în prezent o viață 
nouă. El vrea să trăiască în pace. 
El nu ameninfă pe nimeni. Revo
luția cubană se bucură de simpa
tia tuturor oamenilor cinstiți d:n 
America Latină și clin întreaga lu
me. Dar, dușmanii păcii, monștrii 
monopolist! vor să lichideze Cuba 
liberă. Provocările imperialiste 
împotriva Cubei s-au jinut lanț, 
culminînd cu agresiunea fățișă să
vîrșită la 17 aprilie.

Această agresiune a tost săvâr
șită din cauza că monopolurile 
americane, care au fost alungate 
din Cuba, urăsc de moarte 
poporul cuban liber și se tem ca 
celelalte popoare din America 
Latină să nu urmeze exemplu 
Cubei. Monopoliștii se tem că va 
veni vremea cînd toate popoare
le pe care le asupresc se vor ri
dica la luptă și-i vor mătura din 
țările lor. fată de ce, folosind 
mercenari josnici, cercurile mono
poliste americane au organizat 
invadarea Cubei, urmărind să ră
pească poporului cuban dreptul 
de a dispune de soarta sa.

. Atacul criminal împotriva Cubei 
constituie o sfidare la adresa tu
turor popoarelor iubitoare de li
bertate, constituie o amenințare 
la adresa păcii în întreaga lume. 
Un asemenea act tîihăresc nu are 
și nu poate avea nici o jusiifi 
care. El constituie o încălcare a 
normelor elementare ale relajrlor 
internaționale, o încălcare a prin
cipiilor coexistenței pașnice.

Ca studentă am urmărit îndea
proape succesele obținute de 
poporul cuban în lupta împotriva 
dictaturii, pentru făurirea unei 
vieți libere, fericite, pentru demo
crație și pace. Acum, cind pe te
ritoriul Cubei au pătruns bar.ee 
de invadatori, cînd libertatea po
porului cuban este amenințată, 
îmi alătur glasul milioanelor ce 
oameni cinstiți din întreaga lume 
și cer să se pună capăt acestei 
agresiuni imperialiste. Organizația 
Națiunilor Unite are datoria să 
acționeze energic și neintîrziat. 
Pacea popoarelor este grav pri
mejduită I Agresorii trebuie ime
diat înfrânați I Sînt ferm convinsă 
că în pofida 'tuturor atacurilor im
perialiste cauza dreaptă a poporu
lui cuban va triumfă.
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București

și a cuceririlor sale democra
tice.

Protestăm cu hotărire împo
triva agresiunii imperialiste și 
cerem încetarea imediată a ac
țiunilor armate, îndreptate îm
potriva poporului cuban.

Cerem să înceteze deîndată 
amestecul străin în treburile in
terne ale Cubei.

Sprijinim în întregime pro
iectul de rezoluție depus de 
delegația R.P.R. la Adunarea 
Generală a O.N.U. și cerem 
Organizației Națiunilor Unite 
să ia deindată măsuri eficiente 
pentru curmarea imediată a a- 
gresiunii, pentru apărarea po
porului cuban, pentru asigura
rea păcii și securității interna
ționale.

Ne alăturăm glasul nostru de 
protest glasului tuturor popoa
relor iubitoare de pace și 
libertate.

Poporul romin, popoarele iu
bitoare de pace și libertate din 
toată lume'a sini alături de 
eroicul popor cuban I

-Jos miinile imperialiștilor și 
mercenarilor de pe Cuba I 

poarelor lumii. Fiindcă nu 
există nici o conștiință care 
să nu condamne cu ultima 
asprime inițiativa de ultim 
moment a adiministrației 
Kennedy.

De aceea odioasa crimă 
a trezit în întreaga ome
nire un val de cruntă 
indignare și de sfîntă mî
nie. Bombele zvîrlite din 
avioanele pirate asupra Ha
vanei și asupra celorlalte 
orașe, n-au ucis numai lo
cuitori pașnici ai acestei 
insule, ci au rănit inima fie
cărui om al planetei noastre, 
care în aceste zile sărbăto
rea minunata izbîndă a cu
ceririi Cosmosului.

De la victoria lui Gagarin 
asupra Cerului, pînă la bles
temata și pentru eternitate 
hulita agresiune a imperia
lismului împotriva Cubei, 
este însuși drumul de la 
piscul de lumină și încre
dere al victoriei umanității 
asupra naturii, pînă la fun
dul de prăpastie ticălos și 
damnat al imperialismului 
provocator de catastrofe.

In aceste ore, tragice pen
tru poporul cuban, dar lu
minate de o sfîntă încredere 
în destinul său, pe care nici

Dezbaterile din Comitetul Politic al O.N.U.
A. -

In interesul apărării păcii 
trebuie să înceteze 

agresiunea împotriva Cubei 
— Proiectul de rezoluție prezentat de delegația R. P. Romine

potriva acțiunilor agresive aleNEW YORK 13 (Agerpres). 
TASS transmite' La 17 apri
lie, ora 15,30 Comitetul Poli, 
tic a reluat discutarea plinge- 
rii guvernului cuban împotri
va acțiunilor agresive ale 
S.U.A.

Reprezentantul Guineei a 
condamnat vehement pe agre
sori pentru bombardarea bes
tială a orașelor cubane și pen
tru intervenția care a început 
în noaptea de 18 spre 1T apri
lie. El a îndemnat pe toți de
legații să smulgă masca de pe 
chipul criminalilor care au 
provocat suferințe poporului 
cuban iubitor de pace și a 
cerut ca Organizația Națiuni
lor Unite să stăvilească agre
siunea împotriva Cubei. Adre. 
sîndu-se delegaților țărilor 
mici, el a declarat că aceste 
state trebuie în primul rînd 
să se pronunțe în apărarea 
Cubei dacă vor să conteze pe 
viitor pe ajutorul Organizației 
Națiunilor Unite.

A luat apoi cuvîntul repre. 
zentantul R. P. Romîne, Sil
viu Brucan.

Apoi a luat cuvîntul Râul 
Roa, ministrul Afacerilor Ex
terne al Cubei, care a decla
rat că contrar afirmațiilor re
prezentanților S.U.A. intre 
Cuba și restul Americii La. 
tine nu există conflicte, ci 
numai comunitate de interese. 
El a subliniat că Stevenson 
nu a dezmințit nici una din 
acuzațiile prezentate de dele
gația Cubei.

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— La ședința din după-amiaza 
zilei de 17 aprilie Comitetul 
Politic a continuat discutarea 
piingerii Republicii Cuba im-

Poporul romîn este alături 
de eroicul popor cuban

— Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne, Silviu Brucan —
Domnule președinte,
Aș dori să încep prin a rea

minti acestui comitet despre 
una din caracteristicile cele 
mai revelatoare ale dezbateri
lor în legătură cu plîngerea 
prezentată de Cuba O.N.U.

De fiecare dată cînd repre
zentantul Cubei a adus acuza
ția că Statele Unite pregătesc 
o intervenție militară și in a- 
cest scop organizează instru
irea și înarmează mercenari și 
aventurieri în Florida, Guate
mala și alte loouri, reprezen
tantul S.U.A. a răspuns că a- 
ceste acuzații sint „fantastice'^ 
„false" etc.

Vedem acum cu toții cu pro
prii noștri ochi că lucrul cel 
mai rău s-a produs, iar Statele 
Unite nu numai că au instruit, 
au organizat și au finanțat for
țele rebele pentru acțiuni de 
sabotaj și război împotriva Cu
bei, dar au și trimis acești 
mercenari să invadeze Cuba cu 
sarcina de a restaura domina
ția imperialismului american 
și exploatarea nemiloasă de 
către United Fruit Company, 
Standar Oil și alțe monopo
luri nesățioase.

Dosarul voluminos al dez
mințirilor făcute de reprezen
tanții S.U.A. cu scopul de a 
induce în eroare opinia pu
blică se află aici, în arhivele 
O.N.U.;

Ce vrea să spună, de exem
plu, declarația că problema 
principală în Cuba nu se pune 
între Statele Unite și Cuba, ci 
între cubanezi înșiși.

Să ne adresăm faptelor. în 
primul rînd, azilul și protecția

o agresiune nu-1 poate înti
na, întreaga omenire se 
află alături de cei șase mi
lioane de cubani, hotărîți 
să-și apere patria.

Inima umanității bate ală
turi de poporul cuban, în a 
cărui victorie crede cu o 
nestrămutată putere.

In ultima declarație în 
problema Cubei a Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste și a mesajului per
sonal al tovarășului Nikita 
Sergheevici Hrușciov către 
președintele Kennedy sînt 
un apel luminos la bărbăție 
și la rațiune. In Cuba un 
pumn de mercenari și de la
chei ai imperialismului au 
stîrnit o seînteie periculoa
să. Nu este tîrziu să fie 
stinsă înainte ca un pîrjol 
mistuitor să cuprindă pă
mîntul. Mai este vreme pen
tru înțelepciune și reflecție 
sănătoasă.

Iar rătăcitii, somnambulii 
crimei, fanaticii genocidelor 
de tipul criminalului Eich
mann să afle că nu pot scă
pa de judecata popoarelor. 
In aceste clipe un mic popor 
e în nevoie. Dar el nu este 
singur în clipa sa de grea 
încercare. Cauza curată a 
revoluției cubane va izbîndi. 

Statelor Unite. Râul Roa, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Cubei, a declarat să președin
tele Dorticos i-a anunțat a- 
meștecul fățiș al forțelor ar
mate ale S.U.A. in operațiuni
le militare de pe teritoriul 
Cubei. La ora 17.30, a spus el, 
avionul cuban care a urmărit 
bombardierul intervenționiș- 
tilor ..B-26~ a fost capturat 
deasupra apelor teritoriale 
cubane de către două avioane 
americane de vînătoare deco
late de pe bordul unui port-, 
avion al Statelor Unite care 
naviga în apropierea coaste
lor Cubei. Roa a arătat de a- 
semenea că potrivit informa
țiilor ce i-au parvenit, trupe 
americane regulate de la baza 
Guantanamo acționează de 
partea intervenționiștilor care 
au invadat provincia Oriente. 
Acest lucru dovedește că gu
vernul american a trecut de 
la o intervenție indirectă la 
intervenția directă împotriva 
Cubei.

Luînd apoi cuvîntul delega
tul Romîniei, Silviu Brucan, 
a declarat:

Plîngerea Cubei constituie o 
problemă majoră pentru men
ținerea păcii, avînd un carac
ter extrem de urgent.

De aceea, delegația romînă 
a hotărît să prezinte în fața 
Comisiei un proiect de rezo
luție care, după părerea noa
stră, constituie un minimum a 
ceea ce Adunarea Generală 
trebuie să hotărască, chiar 
înainte ca o poziție definitivă 
asupra problemei să fi fost 
elaborată de cei direct intere
sați. Cu permisiunea dv voi 
citi textul acestui proiect.

oferită in Florida unor crimi
nali de război notorii, ajutorul 
și facilitățile acordate de ofi
cialitățile S.U.A. elementelor 
contrarevoluționare în vederea 
realizării conspirațiilor și a 
planurilor lor de invazie — 
oare toate acestea sînt lucruri 
săvirșite doar de cubanezi ?

Desele violări ale spațiului 
aerian al Cubei de către avi
oane venind din S.U.A. și pilo
tate de americani, precum și 
parașutarea zilnică de arme a- 
mericane in regiunea Escam- 
bray — oare acestea sînt tot 
acțiuni întreprinse numai de 
cubanezi ?

Dar amenințările continue 
de sugrumare economică fă
cute la Washington, sau refu
zul companiilor petrolifere a- 
mericane de a distila petrolul 
brut aparținind statului cuban, 
sau drasticile sancțiuni econo
mice, precum și lichidarea co
tei de zahăr, embargoul asupra 
întregului import și export, in
clusiv a produselor alimentare 
— oare toate aceste acțiuni au 
fost inițiate de cubanezi împo
triva cubanezilor ?

Nu, domnilor, aceste trucuri 
juridice, menite a abate aten
ția opiniei publice de la inter
venția flagrantă și continuă a 
S.U.A. în afacerile Cubei, nu 
sînt deloc convingătoare. Ele 
nu au convins nici pe ameri
cani, iar dacă nu ați reușit să 
convingeți pe proprii dv com- 
patrioți. cum puteți spera să 
ne convingeți pe noi, domni
lor?

Dacă dariți intr-adevăr să 
credem că divergența princi
pală este intre cubanezi înșiși, 
există doar o singură metodă: 
lăsați-i pe cubanezi în pace 
să-și rezolve singuri treburile.

Să ne oprim acum asupra ul
timului document editat la 3 
aprilie de Departamentul de 
Stat. Așa-numita „Carte — 
albă“ în problema Cubei con
stituie dovada cea mai convin
gătoare că S.U.A. s-au angajat 
pe o linie de complet dispreț 
și desconsiderare a Cartei
O.N.U. și a regulilor celor mai 
elementare și general accep
tate ale dreptului internațio
nal

De cînd are Departamentul 
de Stat dreptul să poruncească 
altei țări și altui guvern cum 
să-și conducă țara, ce politică 
economică să ducă, cu cine să 
stabilească relații diplomatice 
și cu cine să încheie acorduri 
comerciale? Dl. Stevenson a 
mers astăzi chiar și mai de
parte și a pledat pentru ca 
căpeteniile selecționate de 
S.U.A. și recrutate de agenția 
centrală de spionaj să preia 
puterea în Cuba.

După părerea noastră, ele. 
mentul cel mai izbitor în acest 
document fără precedent este 
mentalitatea de boss în relați
ile cu o țară latino-americană.

Cînd citești documentul De
partamentului de Stat ai im
presia că guvernul S.U.A. a 
dus la o parte toate probleme
le sale interne, șomajul, criza, 
regiunile în mizerie, segrega
ția, criminalitatea tineretului 
etc. șj a hotărît să se dedice 
exclusiv bunăstării poporului 
cuban.

Aceasta se explică prin fap
tul că — așa cel puțin afirma 
Departamentul de Stat — gu-

Adunarea Generală
Profund neliniștită de ata

cul armat hidre plat împotri
va Republicii Cuba, care re
prezintă o amenințare pentța 
pacea și securitatea generală, 

Cere, in interesul apărării 
păcii generale, încetarea im?- 
diată a operațiunilor militare 
împotriva Republicii Cuba,

Adresează tuturor statelor 
ale căror teritorii și mijloace 
sînt folosite pentru ațacțil îm
potriva Republicii Cuba, che
marea insistență de a înceta 
fără întirziere orice ajutor a- 
cordat color care întreprind 
acest atac armat.

Doresc să subliniez — a 
spus Ș. Brucan în încheiere — 
că aceasta trebuie să fie un 
prim pas pe care Adunarea 
Generală are obligația să-l 
facă pentru a se achita de da
toria ei de a menține pacea 
internațională și securitatea.

Rog pe membrii Comitetului 
să studieze propunerea noas
tră eu atenția cuvenită.

Reprezentantul permanent 
al U.R.S.S. la O.N.U., V. A. 
Zorin, și-a exprimat uimirea 
în legătură cu faptul că dele
gatul american refuză să dea 
explicații referitoare la acuza
țiile aduse de Cuba guvernu
lui său. V. A. Zorin a cerut 
ca delegația americană să pre
zinte asemenea explicații la 
ședința din dimineața zilei de 
18 aprilie a comitetului.

Reprezentantul S.U.A., Ste
venson, a negat din nou fără 
nici un temei faptele care do
vedesc că americanii au între
prins o intervenție împotriva 
Cubei.

vernul revoluționar al Cubei 
a trădat revoluția, și cine altul 
poate, la urma urmelor, sg-și 
asume răspunderea ducerii 
pînă la capăt a revoluție dacă 
nu agenția centrală de spionaj 
și agenții săi recrutați dintre 
fugari.

Oare nu sînt toate acestea 
ridicole ma» ales cind vin din 
partea unei țări ca S.U.A.. al 
cărei guvern a amina t încă o 
dată rezolvarea problemei 
vechi de un secol dacă consti
tuția și drepturile negrilor pre
văzute în ea trebuie sau nu a- 
Dlicate î

Documentul publicat de De
partamentul de Stat nu poate 
nega marile realizări sociale și 
economice ale revoluției cu
bane. în schimb, autorii aces
tui document încearcă să do
vedească că în Cuba nu există 
democrație.

Trebuie spus că în această 
privință nu există o verificare 
mai puternică pentru a con
stata devotamentul unui popor 
față de guvernul său decît ho- 
tărîrea sa de a lupta și a muri 
pentru acest guvern.

Numai un regim care se 
bucură de încrederea totală a 
poporului poate îndrăzni să-i 
dea acestuia arme în mină, așa 
cum a făcut Fidel Castro,

Aș dori să întreb pe autorii 
documentului publicat de De
partamentul de Stat: de ce nu 
încercați și dv domnilor să 
înarmați pe cei 6 milioane de 
șomeri din S-U.A. și să le ce
reți să lupte și să moră pentru 
sistemul liberei întreprinderi?

Este un secret cunoscut de 
toată lumea că guvernul 
S.U.A. întreține legăturile cele 
mai strînse și mai cordiale cu 
o serie întreagă de tirani și 
dictatori sîngeroși, ba mai 
mult îi introduce pe toți a- 
ceștia în „lumea liberă". Regi
mul lor politic nu ridică abso
lut nici o obiecție din partea 
Washingtonului atîta timp cit 
ei asigură libertatea tnonopolu. 
rilor Statelor Unite de a ex
ploata și a prăda bogățiile tă
rii.

în ultimul tim© s-a vorbit 
airt foarte mult despre faptul 
că în timp ce marile puteri 
pot să se îngrijească singure 
de securitatea lor, O.N.U. este 
necesară tocmai pentru apă
rarea intereselor statelor miei.

Iată, domnilor, un caz con
cret cind avem de a face cu 
o țară mică, care a fost în per
manență hărțuită, amenințată, 
subminată, sabotată, supusă la 
presiuni economice, iar spațiul 
său aerian violat de o mare 
putere.

în prezent, chiar sub nasul 
O.N.U., această mare putere 
pregătește, dirijează, înarmea
ză și finanțează o intervenție 
nerușinată împotriva Cubei.

In sfirșit, DORESC SĂ DE
CLAR SOLEMN CĂ POPO
RUL ROMÎN ÎȘI EXPRIMĂ 
SOLIDARITATEA CU EROI
CUL POPOR CUBAN, NOI 
S1NTEM ALĂTURI DE GU
VERNUL REVOLUȚIONAR 
CUBAN ÎN ACESTE VRE
MURI DE GREA ÎNCERCARE 
PENTRU EL ȘI SÎNTEM 
CONVINȘI CA BRAVUL PO
POR AL CUBEI VA REUȘI 
SĂ ZDROBEASCĂ PE INVA
DATORI

(Text jmkahcQ



SIXT EM Cl TINE, CUBA!
Sa se puna capăt

criminalei agresiuni1
Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 

lui J, F. Kennedy
M&SCOVA 18 (Agerpres).

TASS transmite mesajul adre
sat de președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, președintelui S.U.A. 
J. Kennedy.

Moscova, 18 aprilie.
Domnule președinte,
Vă adresez acest mesaj in

tr-un moment alarmant care 
implică o primejdie pentru 
pace în întreaga lume. împo
triva Cubei a început o agre
siune armată. Nu este un se
cret pentru nimeni că bandele 
înarmate care au pătruns în 
această țară au fost pregătite, 
aprovizionate și înarmate in 
Statele Unite ale Americii. A- 
vioanele care bombardează o- 
rașele cubane aparțin Statelor 
Unite ale Americii, bombele 
pe care le aruncă ele sînt li
vrate de guvernul american.

Toate acestea provoacă le
gitima indignare a Uniunii 
Sovietice, a guvernului sovie
tic, a poporului sovietic.

Nu de mult, făcînd un 
schimb de păreri prin repre
zentanții noștri, am discutat 
cu dv. despre dorința recipro
că a părților de a depune

O provocare periculoasă 
la adresa păcii generale

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite Declarația gu
vernului U.R.S.S. în legătură 
cu invazia împotriva Cubei:

Guvernul Republicii Cuba, 
se spune în această Declarație, 
a anunțat că în dimineața zi
lei de 16 aprilie avioane de 
tipul bombardierelor ameri
cane „B—26“ au bombardat cu 
barbarie cartiere din capitala 
Cubei, Havana, și alte centre 
populate. fost uciși și ră
niți numeroși locuitori paș
nici. După acest bombarda
ment trupe aeropurtate înar
mate ale intervention iștilor au 
debarcat în zorii zilSi de 17 
aprilie în diferite puncte ale 
litoralului Cubei. Debarcarea 
trupelor aeropurtate s-a efeo^ 
tuat sub ocrotirea navelor și 
aviației militare ale S.U-A. 
Trupele guvernamentale cu
bane și miliția populară luptă 
împotriva bandelor invada
toare.

In legătură cu invadarea 
Cubei, guvernul Uniunii So
vietice declară următoarele :

Atacarea Cubei constituie o 
sfidare fățișă la adresa tuturor 
popoarelor iubitoare de liber
tate, o provocare primejdioasă 
împotriva păcii în regiunea 
Mării Caraibilor, împotriva 
păcii generale. Nu poate exista 
nici o justificare a acestei in
vazii criminale. Organizatorii 
agresiunii împotriva Cubei a- 
tentează la dreptul inalienabil 
al poporului cuban de a trăi 
liber și independent, ei în
calcă normele elementare ale 
relațiilor internaționale, prin
cipiile coexistenței pașnice a 
statelor.

Poporul cuban nu a amenin. 
țat niciodată și nu amenință 
pe nimeni. Inlăturînd acum 
mai bine de doi ani tirania 
despotului sîngeros Batista — 
lacheu al marilor monopoluri 
americane — poporul cuban a 
pășit pe calea promovării unei 
politici independente, pe calea 
avîntului economiei și îmbu
nătățirii vieții. El cere să fie 
lăsat în pace, să nu fie împie
dicat să-și făurească o viață' 
potrivit idealurilor sale națio
nale.

Oare mica Cuba, cu popu
lația ei de 6 milioane: poate 
amenința pe cineva, și cu atît 
mai mult un stat mare ca 
S.U.A. ? Firește că nu. Totuși, 
din primele zile ale victoriei 
revoluției naționale din Cuba 
S.U.A. au devenit centrul 
unde s-au adunat elementele 
contrarevoluționare alungate 
din Cuba, unde ele s-au grupat 
în bande și s-au înarmat pen
tru a lupta împotriva guver

Aceste tinere sînt goto să-și dea și viața pentru patria lot 
liberă...

eforturi comune în vederea 
îmbunătățirii relațiilor dintre 
țările noastre și a preîntâmpi
nării primejdiei de război. De
clarația dv. de acum cîteva 
zile că S.U.A. nu vor lua parte 
Ia acțiuni militare împotriva 
Cubei a creat impresia că fo
rurile conducătoare ale State
lor Unite își dau seama ce 
consecințe poate avea pentru 
pacea generală și chiar pentru 
S.U.A. o agresiune împotriva 
Cubei.

Cum se poate deci interpreta 
tot ceea ce fac în realitate 
Statele Unite, acum cînd ata
cul împotriva Cubei a devenit 
un fapt ?

Nu este încă tîrziu pentru a 
evita ireparabilul. Guvernul 
S.U.A. mai are posibilitatea 
de a nu îngădui ca flacăra 
războiului, aprinsă de inter- 
venționiști în Cuba, să se 
transforme într-un incendiu a 
cărui înăbușire va fi cu nepu
tință. Vă cer insistent, dom
nule președinte, să se pună 
capăt agresiunii împotriva Re
publicii Cuba. Tehnica mili
tară și situația politică mon
dială sînt acum de asemenea 
natură încît orice așa-zis „răz

nului popular al lui Fidel 
Castro. Ultimele evenimente 
arată că actualul guvern al 
S.U.A. care s-a declarat succe
sor al politicii lui F. Roose
velt, promovează în realitate 
politica reacționară imperia
listă a lui Dulles-Eisenhower, 
politică condamnată de po
poare.

în vorbe guvernul S.U.A. a 
declarat prin glasul președin
telui Kennedy, că „în Cuba 
principala problemă litigioasă 
nu este problema litigiului 
dintre Cuba și S.U.A., ci a- 
ceea a litigiului dintre cubani

Declarația 
guvernului 

sovietic
înșiși". Președintele a afirmat 
că este, în favoarea „unei Cube 
libere și independente". în 
realitate, pe teritoriul S.U.A. 
și al statelor dependente de 
ele s-au luat toate măsurile 
pentru a pregăti agresiunea 
împotriva Cubei.

Dacă politica guvernului 
S.U.A. n-ar fi fost fățiș ostilă 
Cubei, puteau oare bandele 
contrarevoluționare de mer
cenari ai capitalului american 
să creeze pe teritoriul S.U.A. 
așa-zisul „guvern cuban ?“.

De pe al cui teritoriu au 
decolat avioanele pentru efec
tuarea atacului tîlhăresc îm
potriva Cubei ? De pe terito
riul S.U.A. și al țărilor vecine 
aflate sub controlul lor.

Cu al cui armament sînt 
înarmate bandele contrarevo
luționare ? Cu armament a- 
merican.

Cu fondurile cui au fost și 
sînt ele întreținute? Cu fon
durile alocate de Statele Unite 
ale Americii-

DIN ACEASTA REIESE CĂ 
STATELE UNITE ALE AME
RICII AU INSPIRAT ȘI OR- 
GANIZAT ACTUALUL ATAC 
TÎLHĂRESC ÎMPOTRIVA 
CUBEI.

De ce au organizat S.U.A; 
acest atac criminal împotrivă 
Republicii Cuba ? Deoarece 
după răsturnarea tiraniei lui 
Batista, poporul cuban a pus 
capăt jafului și exploatării pa
triei sale de către monopolu
rile străine. Aceste monopoluri 
nu vor să facă nici o concesie 
poporului Cubei, popoarelor 
Americii Latine. Ele se tem fă 
Cuba, care își făurește o viață 
independentă, va deveni un 

boi mic” poate stir ni o reacție 
în lanț in toate părțile globu
lui.

Cit despre Uniunea Sovieti
că, nu trebuie să existe nici o 
neclaritate în legătură cu 
poziția noastră : vom acorda 
poporului cuban și guvernului 
său întreg ajutorul necesar 
pentru respingerea atacului 
armat împotriva Cubei.

Sintem sincer interesați în 
slăbirea încordării internațio
nale, dar dacă alții vor merge 
pe calea încordării, le vom 
răspunde din plin. în general 
vorbind, nu este posibil să se 
acționeze în așa fel încît în- 
tr-o regiune să reglementezi si
tuația și să stingi incendiul, iar 
într-altă regiune să ațîți un 
nou incendiu.

Sper că guvernul S.U.A. va 
ține seama de aceste conside
rente ale noastre, dictate de 
unica preocupare de a nu ad
mite acțiuni care pot împinge 
lumea spre o catastrofă mili
tară.

N. HRUȘCIOV, 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

18 aprilie 1961.

exemplu pentru celelalte țări 
din America Latină. Folosind 
mercenari josnici, ele vor să 
smulgă poporului cuban drep
tul de a dispune de soarta sa, 
așa cum au procedat in trecut 
cu Guatemala.

Dar fiecare popor are drep
tul să trăiască așa cum dorește 
și nimeni, nici un stat nu are 
dreptul să impună altar po
poare modul său de trai.

Poporul cuban a trecut 
printr-o școală îndelungară, 
aspră și grea, de luptă pen—u 
libertatea și independența sa 
împotriva asupritorilor strămi 
și a complicilor lor și el nu 
se va lăsa inger.ur.chlat. nu va 
permite să i se pună din nou 
jugul asupririi străine. Dă 
partea Cubei se află întreaga 
omenire progresistă, toți ea- 
ii iii * u i——.f,,

Guvernul U.R-SJț. declară că 
Uniunea Sovietică — ca și cele
lalte țări iubitoare de pace — 
nu va părăsi poporul cuban în 
nevoie și că ii va acorda tot 
ajutorul și sprijinul necesar în 
lupta dreaptă pentru liberta
tea și independența Cubei.

In numele menținerii păcii 
generale, guvernul sovietic se 
adresează în acest moment de 
răspundere guvernului S.U.A., 
cerîndu-i să ia măsuri pentru 
încetarea agresiunii împotriva 
Cubei. AMESTECUL ÎN TRE
BURILE INTERNE ALE CU
BEI, ÎNCURAJAREA ȘI 
SPRIJINIREA BANDELOR 
CONTRAREVOLUȚIONARE 

TREBUIE SĂ ÎNCETEZE IME
DIAT.

Guvernul sovietic speră că 
Statele Unite își Vor da seama 
că agresiunea împotriva Cubei 
contravine intereselor poporu
lui american și că ea poate 
pune în primejdie viața paș
nică a însăși populației State
lor Unite.

Guvernul sovietic cere ca 
Adunarea Generală a O.N.U. 
să examineze neîntârziat pro
blema acțiunilor agresive ale 
S.U.A., care au pregătit și dez. 
lănțuit intervenția armată îm
potriva Cubei.

Guvernul U.R.S.S. cere gu
vernelor tuturor statelor mem
bre ale O.N.U. să facă tot 
ceea ce este necesar pentru 
curmarea imediată a acțiuni
lor agresive împotriva Cubei, 
a căror continuare poate avea 
cele mai grave urmări pentru 
pacea generală. în momentul 
în care suveranitatea și inde
pendența Cubei — stat suve
ran, membru al O.N.U. — sînt 
amenințate, datoria tuturor ță
rilor membre ale O.N.U. este 
de a-i acordai întreg sprijinul 
și ajutorul necesar.

Dacă intervenția armată în 
treburile poporului cuban nu 
va fi curmată guvernul sovie
tic își rezervă dreptul să ia 
împreună cu alte țări toate 
măsurile pentru a se acorda 
Republicii Cuba ajutorul ne
cesar.

Allen Dulles
în misiune...

SAN JUAN 18 (Agerpres). 
— Agenția Prensa Latina a- 
nunță că Allen Dulles, șeful 
Agenției Centrale de Investi
gații a S.UA. (serviciul de 
spionaj american — nr) a so
sit la San Juan (Porto Rico). 
După cum arată agenția, 
membri ai mișcării pentru 
independență din Porto Rico 
pun în legătură prezența lui 
Dulles în această insulă, cu 
invazia bandelor mercenare 
săvîrșită în dimineața zilei de 
17 aprilie.

Rnă la ultima picătură de sin ge este hotărî» poporul Cube: 
să-și apere libertatea. Fotogra fiile noastre înfățișează luptă

tori ai miliției populare.

Desert de V. VAS1LIU
„Neamestec" american.

Solidari cu cauza dreaptă a
HAVANA 18 (Agerpres). — 

„Cuba nu este singură. Sînfem 
solidari cu lupta poporului cu
ban!". Sub aceste lozinci la 17 
aprilie IN TOATE ȚĂRILE LAflNO- 
AMERICANE AU AVUT LOC MARI 
DEMONSTRAȚII DE PROTEST ÎM
POTRIVA INVADĂRII CUBEI DE 
CĂTRE BANDELE MERCENARILOR 
CONTRAREVOLUȚIONARI.

După cum transmite agenția 
Asociafed Press, în orașul brazi
lian Recife peste 2000 de persoane 
au demonstrat în fața consulatului 
Statelor Unite care era păzit de 
puternice forțe polițienești. De
monstranții scandau „Jos imperia
lismul yankeu !“. Francisco Juliao, 
unul din liderii Ligii țărănești din 
Brazilia, a rostit o cuvîntare de- 
clarînd că „invadarea Cubei de 
către rebeli este opera lui Ken
nedy și a Wall Streetului".

în seara zilei de 17 aprilie 
peste 1000 de studenți din Mon
tevideo au străbătut străzile ora
șului strigînd „Trăiască Fidel Cas
tro !“. împotriva demonstranților 
au fost trimise detașamente ale 
armatei și poliției.

Corespondentul din Quito al 
agenției Associated Press transmite 
că sute de ecuadorieni care-l 
sprijină pe Fidel Castro au orga
nizat o demonstrație de protest 
pe străzile orașului. Fostul minis
tru de interne al Ecuadorului, 
Manuel Araujo Hidalgo, a înfierat 
cu acest prilej „intervenția impe
rialismului yankeu" și a chemat 
pe demonstranți să se înscrie ca 
voluntari pentru a lupta în apăra
rea Cubei. Agenția subliniază că 
ambasada Statelor Unite și clădi
rile publice din Quito sînt păzite 
de detașamente speciale ale po
liției.

„Cuba nu este singură. Poporul 
nostru este gata să lupte solidar. 

cu revoluția cubană", se arată 
înfr-o declarație dată publicității 
la 17 aprilie de Frontul studențesc 
din Mexic pentru sprijinirea revo
luției cubane. „Imperialismul yan
keu a sprijinit pe mercenarii care 
au declanșat o agresiune mîrșavă 
împotriva teritoriului liber din A- 
merica" — subliniază declarația. 
Potrivit relatărilor agenției Prensa 
Latina, studenții Universității na
ționale din Mexico City au decla
rat că sînt gafa să lupte „pînă la 
sacrificiul vieții pentru apărarea 
republicii soră — Cuba".

După cum anunță coresponden
tul din Caracas (Venezuela) al a- 
genției Associated Press, în seara 
zilei de 17 aprilie poliția a folo
sit gaze facrimogene pentru a îm
prăștia demonstrația din cartierul 
comercial al orașului, la care au 
participat sute 'de oameni tineri — 
partizani ai lui Castro.

Corespondentul din Bogota 
(Columbia) al aceleiași agenții, a- 
nunță că poliția a deschis tocul 
asupra mulțimii de partizani ai lui 
Castro care au încercat să ataca 
Ambasada americană în seara zi
lei de 17 aprilie.

S-a anunțat că patru tineri au 
fost transportați la spital fiind 
grav răniți. Mulțimea care număra 
aproape 1500 persoane s-a în
dreptat spre Ambasada S.U.A. 
după ce a spart toate ferestrele 
Universității columbiano-america- 
ne, care este condusă de ameri
cani și se află în apropierea am
basadei. înainte de aceasta sute 
de demonstranți strigînd „Cuba 
da, yankeii nu" au aruncat cu 
pietre în clădirea redacției zia
rului „El Tiempo".

Agenția Prensa Latina transmite 
din Bogota că în ședința parla
mentului columbian din diminea
ța zilei de 17 aprilie un grup de

Poporul cuban
își apără cu îndîrjire patria
HAVANA 18 (Agerpres). — 

Corespondentul TASS, Cighir, 
transmite :

Poporul Cubei s-a ridicat 
ca un singur om în apărarea 
patriei sale. Știrile din toate 
colțurile țării, publicate de 
presa din Havana la 18 apri
lie, arată că agresiunea arma
tă împotriva revoluției cuba
ne, agresiune pregătită și e- 
fectuată cu ajutorul și spri
jinul direct al imperialismu
lui american, a găsit Cuba 
camplet pregătită. Mobili
zarea poporului la luptă și în 
muncă s-a efectuat rapid și 
organizat.

La chemarea guvernului re
voluționar și a Confederației 
oamenilor muncii din Cuba 
poporul eroic duce cu succes 
lupta pe două fronturi — 
luptând împotriva agresorilor 
pe cîmpul de luptă și în fron
tul muncii. Producția în fa
bricile și uzinele țării nu se 
întrerupe nici pentru un mi
nut, centrele comerciale, în
treprinderile, instituțiile func
ționează perfect

Totodată cubanii urmăresc 
cu vigilență toate uneltirile 
elementelor contrarevoluționa
re din interiorul țării. Coloa
na a cincea în care imperia
lismul și-a pus mari speran
țe s-a lovit de o piedică de 
neînvins. Poporul revoluțio
nar al Cubei pedepsește cu 
mină sigură pe agenții impe
rialiști năimiți și pe „viermii" 
trădători, cum numesc cuba
nii pe teroriști și diversio- 
niști. Acești „viermi" au în
ceput să se tîrască din as- 
cunzătorile lor întunecate. 
Presa anunță arestarea a noi 
și noi bande clandestine con
trarevoluționare, pedepsirea 
severă a lor de către tribu
nalul revoluționar.

Ziarele „Noticias de Hoy“, 
„Revolucion" și alte organe 
de presă revoluționare din 
Cuba, exprimînd voința una
nimă și hotărîrea poporului 
cuban declară: IN LUPTA 
PENTRU LIBERTATE ȘI IN
DEPENDENȚA POPORUL NU 
POATE FI ÎNVINS. El pro
clamă : Trăiască Cuba liberă! 
Trăiască revoluția noastră pa
triotică, democrată și șotia-* 

parlamentari a protestat împotriva 
„agresiunii imperialiste împotriva 
Cubei" și a afirmat „sprijinul po
porului columbian față de gu
vernul revoluționar cuban". Italo 
Daza, deputat din partea Partidu
lui liberal, a declarat că „forțele 
democratice columbiene vor ieși 
în stradă pentru a manifesta spri
jinul nostru frățesc față de națiu
nea cubană care se sacrifică pen
tru popoarele noastre". Daza a 
acuzat Statele Unite pentru că au 
sprijinit pe mercenarii care au in
vadat Cuba.

★

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Fostul președinte al Mexicului, 
Lazaro Cardenas, a plecat cu 
avionul în Cuba pentru a lupta de 
partea revoluției cubane împotri
va mercenarilor care au invadat 
Cuba din Statele Unite și din 
Guatemala.

După cum anunță agenția Pren
sa Latina, Cardenas a declarat ca 
el este nu numai adept al revolu
ției din Cuba, dar se consideră 
și un apărător al ei, și de aceea 
va lupta alături de Fidel Castro.

★

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 18 apri
lie, clădirea de zece etaje a 
ambasadei americane din Mos
cova a fost asediată de demon
stranți. Ei au venit la amba
sadă pentru a-și exprima pro
testul față de agresiunea ar
mată împotriva Cubei. In ju
rul orei 15 o coloană alcătuită 
în cea mai mare parte din stu
denți a apărut în fața ambasa
dei.

Studenții scandau: „Fidel, 
viva CubaEi purtau pan. 

listă ! Patria sau moartea! 
Vom învinge !

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
la 18 aprilie la postul de televi
ziune din Moscova a luat cuvînful 
F. Chomon, ambasadorul Cubei în 
U.R.S.S. Intre altele ambasadorul a 
declarat :

Deși știm că va trebui sa văr
săm mult sînge și să aducem mul
te sacrificii în lupta împotriva in
vaziei sîntem convinși că poporul 
Cubei va învinge.

Ambasadorul a comunicat că ar
mata poporului cuban, cu spriji
nul activ al acestui popor, pînă în 
prezent respinge cu succes acțiu
nile agresorilor.

Poporul nostru a obținut deja 
pr —.ele victorii, a relevat amba
sadorul. Deasupra Cubei au fost 
doborite cinci avioane ale inami
cului, dintre care unul este un 
avion american. După cum a co
municat în continuare F. Chomon 
au fost distruse, de asemenea, cî
teva nave care transportau în 
Cuba întăriri pentru intervențio- 
niști.

Ambasadorul a calificat aceste 
fapte drept o dovadă că poporul 
Cubei este pregătit să-și apere 
libertatea și independența.

BELGRAD 18 (Agerpres). — 
După cum anunță corespon
dentul din Havana al agenției 
Taniug, in capitala Cubei este 
liniște. Guvernul Cubei a a- 
nunțat că armata și miliția au 
trecut la contraofensivă. Po
trivit unor știri neconfirmate, 
în prezent luptele se desfă
șoară în apropiere de Santa 
Clara, capitala provinciei Las 
Vilas. în provincia Las Vilas 
a fost complet distrusă o gru
pare a intervenționiștilor. Se 
arată că în acest sector au fost 
scufundate două nave de pe 
care au debarcat complotiștii, 
iar cinci avioane au fost dobo- 
rîte.

în 
su- 
de 

După cum 
acest reprezentant, 

bombar-

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția 
United Press International, re- 
ferindu-se Ia declarația unui 
„reprezentant important" al 
contrarevoluționarilor cubani, 
intrevenționișttii debarcați 
provincia Las Vilas sînt 
puși „unui atac deosebit 
puternic din aer“. 
declară 
avioane cu reacție 
dează și mitraliază pozițiile 
intervenționiștilor. 
intervenționiștii au fost 
câți de tancuri.

Totodată 
ata-

Dovezi ale 
direct al

cu reacție ameri-

HAVANA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum 
relatează martorii oculari, 
forțele contrarevoluției exter
ne, care debarcă în Cuba, 
sînt sprijinite de către na
vele militare americane care 
circulă de-a lungul litoralu
lui Cubei, precum și de avioa
nele de vînătoare americane.

Vn avion cuban, urmărind 
un bombardier „B-26“ deasu
pra insulei Guano a fost ne
voit să-și înceteze urmărirea 
din cauză că două avioane de 
vînătoare 
cane care au decolat de pe o 
navă port-avion au luat sub 
protecția lor bombardierul 
„B-26".

Totodată membrii echipa
jului avionului cuban, urmă
rind bombardierul contrare
voluționarilor, au auzit lim
pede prin radio cererile in
sistente de sprijin adresate 
avioanelor americane de echi
pajul bombardierului.

Potrivit știrilor primite, la 
baza americană Guantanamo 
din Cuba a sosit la 17 apri- 

carte scrise în grabă: „Jos 
mîinile de pe Cuba!“, „Sîn
tem alături de Cuba!“, „Cuba 
— da, yankeii — m“. Deasu
pra coloanei se vedeau por
tretele lui Fidel Castro.

După zece minute de la apa- 
riția studenților mulțimea a- 
junge la 3—4.000 de oameni. 
Pancarte cu lozinci de protest 
erau prinse de gardul care îm- 
prejmuiește ambasada.

Strada Ceaikovski, lată de 
peste 100 de metri, a fost plină 
de lume. Circulația a încetat.

în permanență se alătură 
noi coloane de demonstranți. 
Printre aceștia se află nu- 
meroși străini, îndeosebi străini 
care învață în capitala Uni- 
unii Sovietice. Deasupra mulți. 
mii se înalță drapelul de stat 
al Republicii Cuba. Deasupra 
mării furioase de oameni se 
văd o mulțime de pancarte. Pe 
multe dintre ele scrie: „Sin
tem cu tine Cuba!“. Această 
lozincă exprimă starea de spi
rit a locuitorilor Moscovei.

Mii de oameni au defilat 
prin fața clădirii ambasadei. 
Mulți dintre ei au venit direct 
de la lucru. Demonstranții 
s-au instalat pe grămezile de 
blocuri de beton armat, pregă
tite pentru repararea caldarî- 
mului, în benele autocamioa. 
nelor, pe garduri. Unii s-au 
cățărat pe două macarale. Pe 
brațul uneia dintre macarale 
demonstranții au arborat un 
drapel de stat al Republicii

Cuba va învinge!
- APELUL PREȘEDINTELUI DOR- 
TiCOS Si AL PRIMULUI MINI
STRU FIDEL CASTRO ADRESAT 
POPOARELOR AMERICII LATINE 

Șl ÎNTREGII LUMI -

HAVANA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: Președintele 
Dorticos și primul ministru 
Fidel Castro au adresat urmă
torul apel popoarelor Americii 
și întregii lumi :

„Imperialismul Statelor Uni
te a săvîrșit o agresiune mîr- 
șavă împotriva Cubei, despre 
care s-a anunțat anterior. 
Mercenarii săi, aventurieri, au 
debarcat într-un punct al țării 
noastre. Poporul revoluționar 
al Cubei luptă cu vitejie și 
eroism împotriva lor și este 
convins că va reuși să-i nimi
cească.

Adresăm popoarelor Ame
ricii și întregii lumi chemarea 
de a fi solidare cu noi. Cerem 
îndeosebi fraților noștri din 
America Latină să-i facă pe 
imperialiștii nord-americani să 
simtă forța de netăgăduit a 
acțiunilor prietenilor noștri. 
Fie ca întreaga lume să știe 
că popoarele — muncitorii, 
studenții, intelectualii și țăra
nii — Americii Latine se află 
de partea Cubei și a revoluției 
ej —. revoluție patriotică și 
democratică care apără pe cei 
năpăstuiți — că ei se află de 
partea guvernului revoluțio
nar cuban.

Să intensificăm lupta noas
tră împotriva principalului 
inamic al omenirii — impe
rialismul yankeu. întreaga 
Cubă sprijină lozinca: PA
TRIA SAU MOARTEA. LUP
TA NOASTRĂ ESTE ȘI A 
VOASTRĂ. CUBA VA ÎN
VINGE !“.

HAVANA 18 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina anunță că 
la aflarea știrii debarcării bande
lor mercenare în provincia Las 
Villas, mii de studenfi și munci
tori au manifestat pe străzile ca
pitalei cubane strigînd „Vom în
vinge 1“ și „Cuba da, yankeii 
nu l“. Studenți încadrați în bata
lioanele de alfabetizare au străbă
tut străzile din jurul universității 
strigînd lozinci revoluționare.

In orașul Cruces din provincia 
Las Villas mii de persoane au ie
șit pe străzi pentru a protesta îm
potriva invaziei și a exprima fer
mul lor sprijin acordat revoluției 
cubane.

amestecului 
S. U. A.

lie o mare navă de transport 
cu șase șalupe pentru desant. 
Pe această navă se află apro
ximativ 900 de contrarevolu
ționari. In afară de aceasta. 
la baza Guantanamo se află 
alți 400 de contrarevoluțio
nari. După toate aparențele 
americanii intenționează să 
unească aceste două grupuri 
și să le debarce pe teritoriul 
Republicii Cuba.

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— Corespondentul din New 
York al agenției Taniug rela
tează că potrivit declarației 
reprezentanților Cubei la 
O.N.U., în timpul operațiuni
lor din 17 aprilie în Cuba 
printre contrarevoluționarii 
făcuți prizonieri se aflau cîti- 
va militari din armata ameri
cană, sosiți de la baza militară 
din Guantanamo. Acest fapt, 
au subliniat reprezentanții 
Cubei, arată o dată mai mult 
că S.U.A. efectuează o inter
venție directă și conduc inva
zia și agresiunea armată îm
potriva Cubei.

Cubei
Cuba, pe brațul alteia au ex
pus un panou cu inscripția 
„jos mîinile de pe Cuba!“.

In fața ambasadei a fost 
postat un detașament întărit 
de miliție pentru menținerea 
ordinei.

Demonstrația din fața amba
sadei S.U.A. a durat șase ore. 
Mii și mii de locuitori ai capi
talei Uniunii Sovietice și-au 
exprimat protestul plin de mî- 
nie împotriva agresiunii im
perialiste din Cuba.

Locuitorii Moscovei care au 
participat la demonstrația din 
fața ambasadei americane au 
sprijinit pe deplin declarația 
guvernului sovietic, care a- 
vertizează în mod serios pe 
agresorii care atentează la li
bertatea și independența Re
publicii Cuba.

★

CAIRO 18 (Agerpres). — 
Vestea invadării Cubei de 
către bandele de contrarevo
luționari, pregătite și înar
mate pe teritoriul Statelor 
Unite a provocat protestul 
opiniei publice și cercurilor 
oficiale din Republica Arabă 
Unită. Luînd cuvîntul la 
postul de radio Cairo, colo
nelul Abdel Kader Hatem, 
ministrul de Stat al Republi
cii Arabe Unite, a declarat: 
„Guvernul Republicii Arabe 
Unite condamnă energic agre
siunea împotriva poporului 
cuban"... „Republica Arabă 
Unită sprijină poporul cuban 
în lupta pentru apărarea in
dependenței și demnității 
sale".
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