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Lupta eroică pentru libertate 
independență a poporului cuban 
se bucură de sprijinul frățesc 
al tineretului patriei noastre, 

care înfierează agresiunea 
imperialistă

CAMPANIA AGRICOLĂ 
PE PRIMĂVARĂ

Insămînțarea porumbului în 6.A.S.
în regiunea (ialați

ecanizaforii din gospodăriile 
agricole de stat din regiu
nea Galați urgentează în 

zilele acestea insămînțarea po
rumbului. Antrenați în întrecerea 
socialistă, ei se străduiesc să 
efectueze această lucrare la un 
înalt nivel agrotehnic și în timpul 
optim. Prin folosirea întregii ca
pacități de lucru a tractoarelor și 
mașinilor ei au reușit să însămîn- 
țeze pînă acum mai mult de 50 
la sută din suprafața destinată po
rumbului. Fruntași sînt cei din 
gospodăriile agricole de stat 
Țigănești, Vameș, Tecuci, Slobo-

zia-Ciorășfi și altele care au 
terminat de acum însămînțatul. 
Grupele U.T.M. din brigăzi au în 
centrul atenției lor calitatea lucră
rilor executate de tinerii mecani
zatori. în fiecare brigadă se face 
un riguros control privind 
respectarea adîncimii la însămîn- 
țat, a numărului de boabe la cuib : 
etc. Pentru ca însămînțatul să se 
tacă în rînduri drepte, în vederea 
prășifului mecanic, nu se începe 
lucrul pe nici o tarla pînă cînd 
terenul n-a fost în prealabil 
jalonat.

N. SIMIONESCU

in alte regiuni

SÎNTEM CU TINE, CUBA!
Mitingul și demonstrația de protest 

a tineretului bucureștean
Către

Organizația Națiunilor Unite
New York

Insămînțarea porumbului în 
timpul cel mai scurt și în cit 
mai bune condiții agrotehnice 
superioare constituie principala 
preocupare a mecanizatorilor 
din gospodăriile agricole de 
stat. în regiunea Dobrcgea, 
unde sînt folosite din plin t'cc- 
toarele, porumbul a fost semă
nat pe mai mult de 8C a s-’â 
din terenurile des: ~ate 
culturi. Rezultate bune ou ob
ținut și mecanizatorii din «egta- 
nea Argeș. Plănui de însănin- 
țare a porumbului in cv.enstn 
regiune a fost realize; * pșe- 
porție de aproepe 20 < sute, 
ior în regiunile Oltenia, Gcc*.

Ploiești s-a însămințat mai rr.u.t 
de jumătate din terenurile pre
văzute.

Cultura porumbuk/ 
boabe ocupă anul acesta ta 
gospodăriile agricole oe saot 
340.000 bectase. RobbbW atac 
se cu-tivă one acesnc :e &JK

Piața Universității a de
venit un agitat ocean 
omenesc. Sînt aci mii 

de tineri. Unii vin direct din 
halele uzinelor. Alții au pără
sit cu citeva minute în urmă 
amfiteatrele universitare. Le 
înțelegi lesne simțămintele, le 
citești parcă gîndurile, le per
cepi indignarea care-i stăpî- 
nește. Atacul imperialist îm
potriva Cubei le-a stîrnit mî- 
nia. Chipurile lor au o expre
sie deosebită. Cuba nu în
seamnă pentru ei un oare
care punct pe harta lumii, o 
simplă noțiune geografică sau 
doar insula pe care Cristofor 
Columb a descoperit-o la 27 oc
tombrie 1492. Cuvîntul Cuba 
are acum o rezonanță ne- 
o'dș-.uită — el simbolizează 
z-~ -tul liber al America La- 

o țară ai cărei locuitori 
numai că simt pentru în- 

:i.z oară gustul dulce al za- 
'-.i-z'.ui, ci și gustul minunat, 
-rgalabil al libertății. Dar 

. zertatea Cubei este In pe

ricol. Cad bombe ameri
cane din avioane americane 
pe pămîntul despre care Co
lumb a spus că este „cel mai 
minunat pămînt pe care l-au 
văzut cîndva ochii omului".

Privesc mulțimea de băieți 
și fete. Poartă pancarte cu lo
zinci ce le exprimă simțămin
tele. „Cuba va învinge", „Jos 
mîinile de pe Cuba", „Cuba 
vencera", „Fidel Castro și po
porul vor învinge agresorul". 
Pot fi văzute portrete ale 
lui Fidel Castro.

Răsună neîntrerupt lozinci 
de solidaritate cu eroicul 
popor al Cubei libere. Ti
neretul și întregul nostru po
por este indignat de știrea 
atacului săvîrșit împotriva 
Cubei de mercenarii imperia
lismului. Dreapta mînic a po
porului nostru răsună cu vi
goare !

Vestea s-a răspîndit cu iu
țeală. A fost suficient ea ci
neva să spună : „Tinerii ace
știa sint itudenți cubanezi

care învață în țara -.z-zr.-i...' 
Spontan, zeci și zeci de mfita 
s-au întins către ei.
dorea să le spună citeva cu
vinte, să-i îmbrățișeze.
tem alături de voi prieteni 
— spune un tînăr îmbrățișin- 
dit-l pe Oreste Garda. Cei
lalți din jur îl aprobă. Fie
care gîndește la fel. Fiecare 
simte aproape de inima sa în
cercata Cuba. Tinerii cuba
nezi sînt emoționați. Sint de
parte de patrie. La mii și mii 
de kilometri. Dar în fiecare 
moment simt calda prietenie 
a poporului romîn, se simt ca 
printre prieteni și frați.
- Am venit aci în minuna

ta voastră țară în februarie 
1961 — ne spune Oreste Gar
da, student la Institutul de 
petrol și gaze. Din prima cli
pă cînd am pășit în Romînia 
am fost înconjurați de drago
stea poporului romîn. în ace
ste manifestări de dragoste 
am văzut sincera prietenie pe 
care o aveți față de Cuba și

c s "Writ. * jcnurtcc.
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cole colectare din raiorwrf Ua> 
cenir regiunea Bucureș* a- 
ceput lucrările de îngnj’re a cul
turilor. Colectiviștii din comuna 
Gîrbovi, de exemplu, au terminat 
prima prașilă pe cele 225 hectare 
cultivale cu sfeclă de zahăr și 166 
hectare cu floarea-soarelui. Au 
terminat prima prașilă la aceste 
culturi și colectiviștii din Sărățen. 
Grădiștea, Ion Roată Ccșe e- - 
din alte comune ale acestui raion.

Folosind atelaj e-e c cc

cr O» TTOem > ZSMBO-
vtjh» recrtu Jrrcor» «u. ♦ «e-
cutat în citeva zile praștia I pe 70 
la sută din suprafața cultivată cu 
sfeclă de zahăr șt pe mai mult de 
jumătate din terenurile însămînfa- 
te cu floarea-soarelui.

Prima prașilă la aceste culturi a 
fost efectuată pe suprafețe însem
nate și în raioanele Ferești, 
Lekltu Seooza.

Succese prin ridicarea 
calificării

HUNEDOARA. Pentru a pu
tea aduce o contribuție tot 
mai mare la îmbunătățirea 
calității producției și ridicarea 
indicilor de utilizare a agre
gatelor, peste 2900 de tineri 
siderurgiști participă la cele 
128 de cercuri de ridicare a 
calificării care funcționează pe 
lingă secțiile combinatului si
derurgic Hunedoara. Aplicind 
în practică cele învățate la 
cursuri, tinerii obțin succese 
importante în muncă. La la
minorul de 650 mm, de exem
plu, brigăzile de tineret au

dat peste pUn ta yta srf 
mestru • castitate de J— ă» 
tone laminate de bană etataate 
și an redus itbntatfle ea B 
la sută sub cifra admisă. Ume
rii siderurgiști an invitat- de 
asemenea să gospodărească <a 
mai multă chibzuință meiatai 
și să reducă consumurile spe
cifice. Brigăzile de pmduc&e 
ale tineretului au eeoaamâut 
astfel peste 450 de tooe t- 
metal și au realizat LTXăta 
lei economii la prețul de cmc.

In „Luna muncii 
brigăzii©»* ufemistr 

d® muncă

In prima jumătate a „lunii munci. b~ 
muncă patriotică" organizată de Uniunea 
:or in intimpinarea celei de-a 40-a 
Partidului Comunist din Rominia, tirtm 
si obținut importante succese.

■UMB *

CONSTANȚA. — Printre reali- 
4Eb *' e 0^2* **,C ie i n aceasta pe-
♦oraett z-e ~-e'ec- dobrogean 

pientorea a mai

—pe

raz;.

(Continuare in pag. a S-a)
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Cuba a început

incendieze, să sugru-

*) „Unife3 Fruif Company*1

marelui poet cu- 
Guillen am sim-

în sala -Studio” 
Național _L L.

tă gi

a năvălit cu cuțitele 
cu revolverele în mîini 

această

nu se joace cu

vin și cine le-a tri-

ioța UnfmW MH și mil de i,t exț>rîm« solMoritateo lor cu Cuba liberă.

de peperrj ta. Adrese mulți- 
—aeeftea s . -< z r-zesc la 
ps.~,z. nri C-~a zs ece sin
s' ~*â. ra are reri ,ral '4,. peta

alatuxr de .use Cxbă . . — ■ 
da, yankeii un _F-oei Cas- 
tro, Fidel Castro 
participanților le malta* crea
te mereu. Ei poertf perne*•• 
pe care mîini grăbite ee 
scris în limbile romină 
spaniolă cuvinte de înfierare 
a atacului imperialist împo
triva Cubei și de solidarizate 
cu lupta dreaptă a poporului 
cuban.

Mitingul a fost deschis de 
Ștefan Bîrlea, secretarul comi
tetului U.T.M. al Centrului 
universitar București. Vorbi
torul a exprimat mînia po
porului nostru, a tineretului 
împotriva mercenarilor impe-

EUGENIU OBREA

In numele întregului tineret din Republica Populară Ro- 
mînă, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor își 
exprimă profunda indignare față de atacul mișelesc al bandelor 
de mercenari ai imperialismului american împotriva eroicului 
popor al Cubei libere. Agresiunea militară care urmează după 
un șir nesfîrșit de acte de provocare împotriva Cubei reprezintă 
• amenințare directă la adresa tuturor popoarelor iubitoare de 
pace, pune în primejdie pacea în regiunea Mării Caraibilor și 
in lumea întreagă.

Tineretul romîn protestează cu hotărîre contra acțiunilor 
de ale imperialismului american și ale mercenarilor săi 
să răpească poporului cuban libertatea și drepturile de- 
ke cucerite cu prețul unor lupte îndelungate. Imperia- 

iișzii dta S.U.A. încearcă să înăbușe revoluția cubană care con- 
■ta xn exemplu viu pentru toate popoarele Americii Latine 
■VU peatra libertate și progres social.

precum și cei care au organizat și sprijină agre-

pace de pre r i ti nd f ni este alături 
exprimă staMirftite» deplină 
profund ini dint iți că poporul 
justă, va învinge.

Tineretul, alâ&zri de întregul 
hotărit să se pună < _ 
fie curmat mirsavzi azac

Cubei trebuie să știe că tineretul iubitor de 
de eroicul popor cuban și își 
cu lupta 

cuban,
sa dreaptă, 
care apără

Sîntem 
o cauză

popor romîn, cere_______________ __________,___ în mod 
eaju: de urgență agresiunii imperialiste, să 

1 _—t comis Împotriva Cubei !
U ctad irtiaoile contrarevoluționare ale mo- 

nopoliștilor din < kc mercenarilor lor pun în primejdie
pacea lumii, ceroo OrȚitanțM Națiunilor Unite să acționeze 
energic spre a infrina pe afrata fi a apăra pacea si securita
tea generală.

Comitetul Central 
Uniunii Tineretului Muncitor 

din R. P. Pomina
19 aprilie 1961

Cuvîntul hotărît 
al oamenilor 

de artă și cultură
CU8A-:ă!‘

/ft/i

aceste clipe de grea în
cercare poporul Cubei nu este 
singur. Prieteni din toată lu
mea îi întind mîinile și-i 
spun : „Sîntem cu tine, Cuba". 
Oamenii cinstiți din toată lu
mea cer curmarea agresiunii 
imperialiste. Ei avertizează pe 
agresori să 
focul.

Ieri seara 
a Teatrului 
Caragiale" oameni ce ar 
cultură din Capitală MB 
trunit intr-un znitînc. pi 
ca alături de totMOi aaetaB 
popor să eandtatata dNBritotaB 
săvârșită itapdtetaB «Mitatoâ 
pepx- csâas f. tac*. -ae

ItC** *a.

I«âta a zprs 
.Xjc ac mu 

z peesâxt acx- 
topoerrra poporului 
i indignare generală 
n întreaga lume fap- 

. Feste tot. acolo unde 
se manifestă o dorință de li
bertate, unde un popor încear
că să scuture jugul exploată
rii, unde oamenii încearcă să 
trăiască independent, imperia
liștii vin de îndată să sugru
me lupta popoarelor.

Din poezia 
ban Nicolas

țit cită sete de libertate, cit 
patriotism este în sufletul 
cubanilor, cită ură are aduna
tă acest popor în inima sa îm
potriva asupritorilor, împotri
va imperialismului american.

Astăzi omenirea ridică gla
sul împotriva agresiunii 
inspirate și organizate de 
imperialiștii americani, ea își 
ridică glasul în apărarea unui 
popor mic care devine un 
simbol pentru întreaga Ame
rică de Sud, un simbol al apă- 
■Ul independenței și lichidă- 
r- exploatării monopolurilor 
NzNne. Glasul nostru, indig- 
Mna noastră sint menite să 
sublinieze în fața lumii întregi 
dnrințj de a nu tolera să se 
nta inâmpie astfel de lucruri 
s- să-si exprime totodată fap
tul că noi, scriitori, compozi
tori, oameni ai scenei, pictori 
și sculptori ne găsim alături 
cu tot sufletul de oamenii de 
artă și cultură din Cuba, ală
turi de poporul din Cuba, ală
turi de lupta sa dreaptă pen
tru apărarea independenței și 
libertății și sîntem convinși 
că această independență și li-

ION D. GOIz\

(Continuare în pag a 3-a)

Cuba
strivi!
Popescu

De trei zile, în 
să curgă sînge.

Pe plaja liniștită din Zapata 
odată cu valurile înspumate ale 
oceanului, s-a revărsat deodată 
un val de lăcuste cu chipuri ome
nești care a început să fragă în 
oameni, să
me.

De unde 
mis ?

De unde 
în dinți și < 
peste poporul cuban, _____
banda de asasini, această pleavă 
a fugarilor, a trădătorilor de țară ?

Dacă am avea alături fotogra
fiile de la taberele de „antrena
ment" din S.U.A. pe care de luni 
de zile le publică cinic presa a- 
mericană, i-am recunoaște imediat. 
Sînt aceiași. Acum, „antrenați" și 
înarmați pînă în dinți de „pa- 
froni", stropesc cu sînge pămîn- 
tul pașnic al Cubei. Odată cu ei, 
acoperindu-i și încurajîndu-i au 
venit avioane americane. In spa
tele lor s-au postat, pentru a-i 
ocroti distrugătoare și portavioane 
americane. In urechile lor răsună, 
ațîțîndu-i, isterizîndu-i, comanda 
și îndemnul american. La o sută 
de kilometri, îngrămădită pe pro- 
moforiile Floridei, cu ochii in
jectați de sînge, stă și așteaptă 
liota sinistră a „Monstrului ver-

*) Și „Standard Oil-ului", a

la 
la 

de lupte 
ajunsese 
indepen-

Biroului Central de Spionaj și 
Pentagonului.

Cubanezii îi cunosc pe toți. Au 
mai avut^de-a face cu ei. Peste o 
jumătate ,de secol a dus acest 
popor pe grumazul său trupul 
burduhănos și puhav al imperia
lismului din nord.

Această istorie a început 
sfîrșiful veacului trecut cînd, 
capătul unor lungi secole 
pline de sacrificii, Cuba 
la un pas de cucerirea 
denței sale naționale.

în clipa aceea, în Congresul 
S.U.A., a răsunat sentențios vocea 
lui Mc. Kinley, secretarul de stat 
de atunci, care declara : „Provi
dența ne-a încredințat apărarea 
Cubei". Și în citeva luni, soldații 
yankei au invadat poporul cuba
nez. Prin tratatul de pace de la 
Paris din 1898 Cuba trecea sub 
dominația celui mai hrăpăreț, mai 
sălbatec și mai neînduplecat im
periu care a fost vreodată cunos
cut în istorie.

tocul guvernatorului regal spa
niol îl ia Mc. Wood, guvernato
rul militar american. „Amenda
mentul Plaft" adus de noii stăpîni 
Constituției, dă S.U.A. dreptul

(Continuare în pag a 3-a)
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Acțiuni
cultural-artistice
în întîmpinarea aniversării 

partidului, în Capitală și în 
țară au loc manifestări artis
tice și culturale.

La Uzinele „Bela Brainer" 
din Capitală, numeroși mun
citori, au ascultat conferința 
„40 de ani de existență a 
partidului**, iar la Clubul 
C. F. R. „Grivița Roșie”, mun
citori, membri ai cenaclului 
literar „Vladimir Maiakovski" 
au citit din versurile lor con
sacrate partidului. De aseme
nea, la Casa de cultură a ra
ionului 1 Mai a avut loc ex
punerea „Lupta partidului, în 
cei 40 de ani de activitate 
pentru bunăstarea poporului", 
iar la Casa de cultură maghia
ră „Petofi Sandor" s-a ținut 
conferința „Eroi ai clasei 
muncitoare**.

La Constanța la clubul 
„Dezrobirea", al Direcției re
gionale a navigației civile 
Dobrogea, sute de muncitori, 
marinari și docheri din portul 
Constanța au ascultat confe
rința „Figuri de eroi comu
niști căzuți în lupta pentru o 
viață mai bună",

Peste 10Q0 de tineri munci
tori de la Șantierul naval ma
ritim, Direcția regională 
navigației civile, Fabrica 
ulei „Argus", precum și 
meroși tineri colectiviști 
raza orașului Constanța
participat la excursia organi
zată de Comitetul orășenesc 
U.T.M. pentru vizitarea Mu
zeului Doftana și a Muzeului 
de istorie a partidului.

La Casa de cultură din Si
naia, la cluburile muncito
rești din schelele petroliere 
ploieștene, la bibliotecile ra
ionale din Buzău, Tîrgoviște 
și Mizil au fost organizate ex
poziții cu terna „Sub îndruma
rea partidului, literatura 
noastră se îmbogățește zilnic 
cu noi lucrări",

în peste 30 de localități din 
regiunea Iași, printre care 
Hîrlău, Murgeni, Tg. Frumos, 
Podu Iloaie, Băcani, Epureni, 
și altele, sînt prezentate zile
le acestea ciclurile de filme 
intitulate „Pagini din lupta 
partidului” și „Realizări ob
ținute de poporul nostru sub 
conducerea partidului", 
mal în trei zile peste 
de oameni ai muncii au
nat filme prezentate în ca
drul acestor cicluri.

(Agerpres)

a 
de 

nu- 
din 
au

Nu-
10.000
vizio-

ÎN EDITURA POLITICA

a apărut a

Lenin — Biografie
Lucrarea elaborată de un 

colectiv de autori sub egi
da Institutului de marxism
leninism de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S. înfățișează via
ța și activitatea lui V. I. 
Lenin, marele conducător 
și învățător al proletaria
tului internațional, înteme
ietorul P.C.U.S. șl al Statu
lui sovietic.

ANGAJAMENTELE
DEVIN FAPTE

Tinerii din fabricile și uzinele patriei, mobilizați de organi
zațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor de partid, participă 
cu însuflețire la întrecerea socialistă în cinstea aniversării a 40 
de ani de la înființarea Partidului Comunist din Romînia. Ei cin
stesc acest eveniment important dirid produse ia un înalt nivel 
calitativ, contribuind la îndeplinirea planului de producție, la 
obținerea de importante economii.

Ne-am adresat unor responsabili ai brigăzilor de producție 
ale tineretului, unor ingineri și tehnicieni cu întrebarea :

- Care e stadiul îndeplinirii angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă ?

lată cîteva din răspunsurile primite.

Țevi numai ae calitatea l-a
— Voi vorbi pe scurt des

pre realizările noastre în cin
stea aniversării înființării 
partidului, ne spune Ceauș Ni- 
eolae, responsabilul brigăzii de 
producție a tineretului de la 
Laminorul de 6 țoii de la Uzi
nele „Republica“-București. 
Noi ne-am luat angajamentul 
să dăm țevi de categoria I-a 
în proporție de 91 la sută; am 
realizat 99,6 Ia sută. Angaja
mentul era să reducem rebutul 
de Ia 0,26 la sută la 0,21 Ia

ale sportu-

și Metalul.

Șah
(Agerpres)

vor fi desemnați 
țării la cele 10unei festivități care 

miercuri seara la

antrenorul 
masă al

fotbal dintre 
Hunedoara și 

contînd pentru

Maria Alexandru 
și Geta Pitică — 

maestre emerite 
ale sportului

In cadrul 
a q/ut loc 
sediu) U.C.F.S., sportivele Maria 
Alexandru și Geia Pitică, cam
pioane mondiale la tenis de 
masă, au fost distinse cu titlul 
de maestre emerite 
lui.

Cu același prilej, 
lotului de tenis de 
R.P.R., Farkaș Paneth, a primit 
titlul de antrenor emerit.

Felicițîndu-î pe sportivi pentru 
distincțiile primite, tov. Aurel 
Duma, președintele U.C.F.S., 
le-a urat noi succese în muncă 
și în activitatea sportivă.

Cîmpia Turzil, a întrecut cu 3—1 
pe Știința Cluj, C.S.M. Reșița a 
învins cu 2—1 pe Minerul Lupeni, 
iar S.N.M. Constanța a eliminat cu
2— 1 pe Farul Constanța.

Alte rezultate tehnice : C.C,A.— 
C.F.R. Electro Craiova 4—2 ; Pe
trolul
3— '

Ploiejfi-Prahova Ploiești
1 ; Voința București—Rapid 

Mizil 3—1 ; Progresul București— 
Dunărea Giurgiu 4—0 ; Știința 
Timișoara—C.F.R. Timișoara 3—0 ; 
Penicilina lași—Laminorul Roman 
1—1 (după prelungiri).

în Capitală. Federația a stabilit cS 
primele 6 reuniuni preliminarii să 
se dispute în incinta patinoarului 
artificial din parcul „23 August'*. 
Sîmbăfă 29 aprilie va fi zi de o- 
dihnă, iar dumunică 30 aprilie de 
la ora 10 dimineața va avea loc 
pe stadionul Republicii reuniunea 
finală, la care 
noii campioni ai 
categorii.

In afara celor 
anul trecut care 
cursă (cel de-al 
Șerbq Neacșy,

★
în cadrul 16-zecimilor „Cupei 

R.P.R." la fotbal, astăzi de la ora 
16,30 va avea loc pe stadionul 
Giulești întâlnirea dintre echipele 
bucurșșfene Rapid

sută; am redus procentul de 
rebut la 0,17 la sută. In ceea 
ce privește îndeplinirea planu
lui, angajamentul nostru era 
să-1 depășim cu 4 la sută ; l-am 
depășit pînă acum cu 8,4 Ia 
sută,

în sfîrșit, angajamentul nos
tru prevedea să dăm peste 
plan 76 tone țevi. Datorită rea
lizărilor enunțate mai sus, am 
dat in luna martie 133.000 kg 
țevi peste plan, toate de cali
tatea I-a.

Surprize în Cupa 
K. P. R, la fotbal

ANGAJAMENT 15.000
REALIZAT

Cînd am intrat 
pe poarta Uzinelor 
„23 August", se 
transmitea tocmai 
la stația de radio
amplificare 
toarea știre : 
gada de trasatori 
condusă de Vasile 
Belicu s-a angajat, 
în cinstea aniversă
rii a 1° de ani de 
la înființarea parti
dului să obțină eco
nomii în valoare de 
15.000 lei. Colecti
vul brigăzii și-a în
deplinit și depășit 
deja angajamentul. 
Brigada a obținut 
pînă acum econo-

urmă-
„Bri-

Măsurile

.200 LEI
mii în valoare de 
21.200 lei. Mijloa
cele principale prin 
care s-au obținut a- 
ceste economii sînt 
folosirea judicioasă 
a deșeurilor și croi
rea completă și ra
țională a tablelor. 
In fruntea luptei 
pentru economii se 
află în brigadă ti
nerii Tocaci Ludo
vic, Coman Ilie. 
Stanciu Alexandru, 
Ilie Gheorghe.

In discuția avută 
apoi cu responsabi
lul brigăzii de tineri 
trasatori, acesta a 
adăugat :

— Aniversarea în
ființării partidului e 
un eveniment scump 
inimilor noastre. 
Tocmai de aceea 
îndeplinirea angaja
mentului luat în în
trecere am socotit-o 
ca o chestiune de 
onoare și cinste. 
Pînă la 8 mai bri
gada noastră e ho
tărâtă să obțină 
alte economii im
portante de mate
riale executând în 
același timp lucrări 
numai de cea mat 
bună calitate.

9 campioni de 
au mai rămas în 
zecelea campion 
pierzînd în faza 

zonală), la finale vor evolua o 
serie de pugiliști capabili să intre 
în posesia centurilor de campioni. 
Este vorba de V. Mîrza (Cluj), C. 
Anton (București), M. Trancă 
(București), D. Gheorghiu (Bucu
rești), D. Davidescu (București), 
Ion Marin (Cîmpulung Muscel) și 
alții.

Cu cîteva zile în unmă a plecat spre Reșița un tren încărcat cu 
fier vechi. Peste 70 de vagoane de fier vechi colectat de tinerii 
din Capitală au luat astfel dfumul Cetății de foc. In fotogra
fie : membri ai brigăzilor utem iste de muncă patriotică de la 
Uzinele „Vasile Roaită", „Electronica" și altele lucrând la încăr

carea vagogpelpr

Să smulgi
roade

Cele 9 partide disputata 
miercuri in „șaisprezecimile" Cu
pei R.P.R. la Igfbal S-au soldat cu 
cîteva rezultate surpriză, care au 
dus la eliminarea a trei forpiații 
de categoria A : Industria Șîrmli

*
© Meciul de 

echipele Corvinul 
Dinamo București,
etapa 22-a a campionatului cate
goriei A, s-a terminat cu un scor 
nedecis ; 1,—1 (0—0). Au marcat 
Popa (autogol) și Țîrcovnicu.

Box
Finalele campionatelor republi

cane de box se vor desfășura anul 
acesta de-a lungul a 7 reuniuni 
programate între 23 și 30 aprilie

pămîntului
bogate

- In cinstea aniversării în
ființării Partidului Comunist 
din Romînia, la noi în uzină, 
ne-a declarat tovarășul Pașan 
Petre, șeful controlului tehnic 
de calitate de la Uzinele „Va
sile Roaită”, s-a întocmit un 
plan larg de măsuri tehnico- 
organizatorice în care se pre
văd măsuri pe tot anul în 
scopul ridicării nivelului teh
nic de realizare a produselor.

Sînt bucuros să anunț că 
măsurile stabilite în acest 
plan pentru perioada pînă la 
20 aprilie s-au realizat cu 
succes. Iată cîteva din aces
tea :

1. S-a realizat turnarea în

modele ușor fuzibile a rotoa
relor și directrioelor de la 
pompele Sadu 50 și Sadu 65.

2. S-a reproiectat pompa 
pentru remarca basculantă. A- 
vantaje : micșorarea pierderi
lor de presiune, ușurarea mon
tajului, economii de metale 
prin folosirea maselor plasti
ce, siguranță în funcțiune. In
tr-un cuvînt, o remorcă de 
calitate superioară.

3. In cadrul sectorului agri
col, avem două brigăzi de ti
neret — a lui Moidoveanu șl 
Cristea — care în ultima pe
rioadă n-au dat nici un rebut. 
Au fost declarate brigăzi de 
calitate.

Importante economii
Tînărul Gavril Budișan, 

responsabilul brigăzii de 
ștanțori de la Uzinele „Ianoș 
Herbak" din Cluj, ne-a decla
rat :

- Desfășurând larg între
cerea socialistă în cinstea a- 
niversării înființării partidu
lui, punând un accent deose
bit pe înlăturarea timpilor ne-

< La cererea spectatorilor, din nou pe ecrane 2
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productivi, respectând cu stric
tețe documentarea tehnică și 
prin generalizarea metodelor 
avansate privind ștanțarea ra
țională, membrii brigăzii noas
tre au obținut realizări impor
tante.

Accentul principal în între
cerea socialistă l-am pus pe 
calitatea produselor. Am reu
șit astfel să realizăm produse 
de calitate superioară în pro
porție de 99,43 la sută față de 
99 la sută 
tul nostru.

Membrii 
în această 
tante economii la materiale ca 
talpă, microporos, crupon, 
branțuri etc. Față de 1.100 kg., 
cît era angajamentul, noi am 
realizat 2.250 kg. economii la 
aceste materiale.

Gheorghe Ghirean, Alexan
dru Marton, Daniel Rapolti și 
Oltean Vasile sînt numai Câți
va dintre tinerii care au con
tribuit cel mai mult la obți
nerea acestor rezultate.

cit era angajamen-

brigăzii au obținut 
perioadă și impor-

O producție a studioului „Mosiilm’
cu

Luni 24 aprilie la cinematografele

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

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

PATRIA și BUCUREȘTI
Premiera filmului

Intîlnire
în întuneric

O coproducție a studiourilor „Defa“-Berlin și a studiourilor 
poloneze.

Locuitorii din Dulgheru
au socotit totdeauna
că pămîntul lor este cel 

mai sărac din raionul Hîrșova. 
Hercinicii, sau Munții Măcinu- 
lui cum li se mai spune, și-au 
întins cândva poalele pînă aci. 
Cînd au venit din Ardeal dul- 
gherenii s-au așezat cu tur
mele lor aci pentru că erau 
păduri și pășune. Creșterea oi
lor era singura lor ocupație. 
Numai că stăpânii de odini
oară ai Dobrogii au tăiat pă
durile și le-au făcut bani. Au 
rămas dealurile schilodite. 
Vânturile și ploile au spălat 
pămîntul și l-au cărat la vale 
de nu se mai putea da de un 
fir de iarbă pe coastele în care 
piatra țîșnea la suprafață. Oa
menii s-au apucat atunci de 
plugărie pe văi. Dar atunci 
le-a fost dat să constate că 
pămîntul nu era bun de nimic. 
Era sărac tot ca piatra. Apoi 
nici ploile nu prea se îndu
rau să cadă. Zgâriat cu plu
gul cu o brazdă, pămîntul 
abia că dădea 600 de kg. de 
porumb la hectar, iar în ve
rile secetoase și mai puțin. 
Grîu nu semănase nimeni, ni
ciodată pe aci. Numai chia* 
burii semănau secară. în ul
timii ani însă colectiviștii au 
spulberat această idee. Trac
toarele S.M.T.-ului au urcat 
pînă sus înfigînd plugul a- 
dînc în coastele dealurilor. 
Sămânța de mare productivi
tate pusă la dispoziție de sta
tul democrat-popular precum 
și hărnicia colectiviștilor au 
făcut ca pămîntul să fie din 
ce în ce mai darnic iar pro
ducțiile să crească vertiginos. 
In 1958 colectiviștii din Dul
gheru au scos aproape 2.000 
de kg. de porumb la hectar. 
Aceasta însă tot nu i-a mul
țumit. Tot în anul acela, la 
Dălni, pe pământurile scoase 
de sub urgia apelor prin în
diguirea Dunării, și irigate, 
producția de porumb fusese de 
patru ori mai mare. Dulghe- 
renii participaseră și ei la e- 
fectuarea digului. S-au gîndit 
să facă și ei o astfel de lucra
re. Nu sînt vecini cu Dunărea. 
In schimb, în fiecare pri
măvară, un pîrîiaș, Topologul, 
își adună apele de pe crestele 
dealurilor și curge la vale, 
fiind singura sursă de apă în 
verile cînd, de secetă, seacă 
pînă și fîntînile. La îndemnul 
si cu sprijinul comitetului ra
ional de partid, dulgherenii 
în frunte cu comuniștii, s-au 
apucat în primăvara lui 1959 
să bareze Topologul, pentru a 
crea un bazin de acumulare 
a apei din care apoi să irige

pămîntul. în cîteva săptămâni, 
lucrarea a fost gata. Apoi au 
început să taie canale de-a 
lungul și de-a latul a 10 hec
tare de pământ unde au semă
nat porumb. Au dat în vară, 
pe acest teren, trei sape ca de 
obicei, și au udat de trei 
Toamna, s-au adunat aici 
lectiviștii din tot raionul 
vadă cu ochii lor ceea 
nu văzuseră niciodată: o
coltă de 10.000 de kg. porumb 
de pe fiecare hectar, din cele

ori. 
co
să 
ce 

re-

ta, fetișcana de 19 ani, a cu
tezat să se măsoare cu toți. 
După însămînțări s-au ivit 
însă greutățile. A dat atunci 
o bură de ploaie, a răsărit po
rumbul, apoi a început sece
ta. Prășită trebuia să înlocu
iască ploaia și toți colectiviș
tii au muncit ca niciodată. E- 
chipa de tineret, pentru a-si 
ține cuvintul, era în frunte. 
Pe arșița aceea se părea că 
cei care au porumbul irigat 
n-au nici o bătaie de cap.

Ce înseamnă să-fi iubești 
gospodăria colectivă

10 ha. Cu un an mai tîrziu, 
sistemul barajelor s-a răspân
dit la Crucea, la Vulturul, la 
Casimcea și în alte gospodării 
colective.

Și totuși nici acesta nu avea 
să rămînă recordul difinitiv la 
cultura porumbului. In toam
na lui 1959, colectiviștii cu a- 
jutorul tractoriștilor, au arat 
toată suprafața de teren la 30 
de cm adâncime. Primăvara, la 
chemarea organizației de 
partid din gospodărie, echipa 
de tineret din cadrul gospodă
riei s-a angajat să muncească 
în așa fel îneît să obțină cea 
mai mare producție de porumb 
din cîte au fost vreo dată. 
Din 1.700 de tone de gunoi 
care a fost cărat la timp, a- 
proape jumătate a fost trans
portat de tineri. Și au început 
semănatul care și el s-a făcut 
la timp și în linii perfect drep
te. Apoi au început prașilele.

Tot în I960, gospodăria a 
extins lotul irigat de porumb 
la 30 de hectare. Fiecare bri
gadă și fiecare echipă din ca
drul brigăzilor a primit o a- 
numită porțiune de teren iri
gat. Bătălia se ducea pe două 
fronturi: să se obțină cea mai 
mare medie de porumb pe 
gospodărie la cele 220 ha. din 
cîmp și cea mai mare produc
ție pe lotul de 30 de ha. iri
gate.

Organizația U.T.M. a hotă
rât ca cele 2 ha. care reve
neau echipei de tineret la te
renul irigat să fie lucrate de 
Marieta Munteanu. Nu era 
de loc ușoară această sarcină. 
Tot la terenul irigat, lucra 
Dinu Sîmpetru cel mai iscusit 
maistru al recoltelor bogate 
din gospodărie. Pe loturile din 
apropiere lucrau Dumitrache 
Borindel, Simion Maria și alți 
colectiviști cunoscuți ca spe
cialiști în cultura porumbului.

Și totuși, Munteanu Marie-

Dar Topologul, înainte de a 
veni aci, trece prin Calfa, Rah- 
manul și prin alte sate. Și fie
care gospodărie avea teren iri. 
gat, așa că râul ajungea ziua 
la Dulgheru istovit. La înce- 
out Marieta Munteanu era în 
stare să se certe cu oamenii 
pentru apă. Voia să tragă 
mai multă apă pe parcela ei. 
In cele din urmă a găsit so
luția : se scula noaptea, cînd 
nu iriga nimeni, și cînd Topo
logul venea cu toată puterea 
lui și astfel a putut să

în cursul verii nu mai puțin 
de șapte ape porumbului. Unii 
au dat numai trei ape, alții 
cinci, fiecare cum a putut. Să- 
pîndu-l de patru ori, la timp, 
Marieta Munteanu a obținut 
toamna 20.000 de kg. de știu
leți la hectar ! Pe două hec
tare 40.000 de kg. Și alții au 
obținut producții mari. Dinu 
Sîmpetru, Dumitrache Borin- 
del și Simion Maria au scos 
cîte 16.000 de kg. de știuleți. 
Și, cu toate că nu a plouat 
niciodată de la însămînțare și 
pînă la cules, de pe pămîntul 
arat adânc din toamnă, îngră
șat cu gunoi, întreținut bine 
în primăvară și prășit de trei 
ori la timp, colectiviștii din 
Dulgheru au obținut 3.700 de 
kg. de porumb știuleți la ha., 
media pe gospodărie, iar echi
pa de tineret a scos 4.000 de 
kg. de știuleți.

Așadar, în condiții de se
cetă, colectiviștii din Dulghe
ru au reușit să stabilească re
corduri noi, care au devenit 
în acest an cifră în planul de 
producție al gospodăriei. Dar 
angajamentul lor este ca în 
acest an, să depășească și a- 
ceastă producție. Și cu sigu
ranță că așa va fi.

GEORGE MIHAESCU

Miercuri s-a desfășurat cea 
de-a 14-a partidă a meciului 
revanșă pentru titlul mondial 
de șah. într-o variantă a apă
rării Karo-Kann, Tal cu al
bele a reușit să-l atragă pe 
adversarul său într-o luptă 
plină de complicații. Botvin
nik s-a descurcat însă foarte 
bine și în această situație 
Printr-o apărare ingenioasă el 
a respins manevrele de atac 
ale pieselor albe, astfel că la 
mutarea 33 pe tablă a apărut 
o poziție de perfectă egalitate. 
Atunci cei doi parteneri au 
convenit la remiză. Scorul me
ciului este de 9—5 în favoarea 
lui Botvinnik căruia îi mai tre* 
buie numai trei puncte și ju» 
mătate pentru a recuceri ti
tlul de campion al lumii. De 
remarcat că pînă acum au 
fost înregistrate numai patru 
remize iar celelalte zece parti
de s-au decis : șapte în favoa
rea lui Botvinnik și trei în fa
voarea lui Tal.

Partida a 15-a va avea loc 
vineri cînd Botvinnik va juca 
cu albele.

Pe scurt
Organizafiile sportive din R, $. 

Cehoslovacă l-a invitat pe cam
pionul olimpic Bikila Abebe (Eti
opia) să participe la maratonul de 
la Kosice, care va avea loc anul 
acesta. De asemenea au fost in
vitați să participe la tradiționala 
întrecere a celor mai buni mara- 
fonișfi din lume atleți din Dane
marca, R. 
U.R.S.S., R. 
și alte țări.

P. Polonă, Austria, 
D. Germană, Olanda

e
sportiv cehoslovac 

stabilit două noi re-
Parașutistul 

Jlri Urban a 
corduri ale țării sale. într-un dublu 
salt de la 2000 m cu deschiderea 
înfîrziată a parașutei, el a aterizat 
la 5,105 m de centrul cercului, 
iar în lansarea cu deschiderea
imediată a parașutei, de la a- 
ceeași înălțime, a realizat 4
medie de aterizare de 2,005 m.

dhiaiicioiuea muzicală
In program: ® H. Villa Lobos: „Bachianas Brasilieras"

• Mircea Basarab: Concertul pentru vioară
® Cezar Franck: Simfonia

— Dirijat de Mircea Basarab 
și avînd ca solist pe tînărul 
violonist Varujan Cozîghian, 
viitorul concert al Filarmoni
cii „George Enescu" se deschi
de cu o lucrare a unui autor 
brazilian: Heitor Villa Lobos.

— Compozitor, dirijor și e-
minent îndrumător muzical, 
Villa Lobos este cea mai proe
minentă figură a muzicii bra
ziliene din veacul nostru.

— Ce reprezintă lucrarea 
sa... „Bachianas Brasilieras" 
nr. 4 anunțată pe afiș ?

— O suită care cuprinde: un 
Preludiu scurt, o introducere 
rezervată numai instrumente
lor cu arcuș, un Coral, numit 
astfel fiindcă ne prezintă în 
armonii bogate o melodie nos
talgică a oboiului, o Arie în
temeiată pe prelucrarea — în
tr-un tempo mai liniștit ori 
mai rapid — a unei melodii 
auzită la început la clarinet 
și, însfîrșit, un Dans, piesă 
plină de ritmicitate pasionată.

Suita aceasta face parte 
dintr-un ciclu de opt lucrări 
similare (apărute între anii 
1930—1945) care, după cum ne 
sugerează titlul, trebuie înțe
lese ca un omagiu muzical a- 
dus lui Bach de un compozi
tor brazilian, de numele că
ruia se leagă valorificarea mă
iestrită a folclorului - atît de 
original și divers al patriei 
sale — în formele și genurile 
clasice ilustrate pilduitor cu 
veacuri în urmă de marele lo- 
hann Sebastian.

» Concertul pentru vioară 
de Mircea Basarab pe care-l 
vom asculta în continuare, 
este o lucrare recentă ?

— Nu. A fost scris în anii 
1952—1953 și cântat în prima 
audiție în 1955.

— Ce s-ar putea spune mai 
deosebit în legătură cu aceas
tă compoziție ?

— Dacă e vorba de ceva..', 
„mai aparte" n-am să-ți pre
cizez că avem de-a face cu 
trei părți construite după mo
delul clasic al genului, că te
matica are certe afinități cu 
folclorul nostru (însă autorul 
nu citează aidoma decît un 
fragment din jocul popular 
„Irindeaua" fragment întîlnit 
mereu în final), că scriitura 
solistică îmbină virtuozitatea 
cu cantabilitatea caldă (pre
dominantă în partea a doua), 
că țesătura orchestrală este 
densă, simfonică, nemulțumin- 
du-se cu rolul unui acompa
niament servil... Am să mă re
fer mai degrabă la faptul că 
această lucrare, străbătută de 
suflu tineresc, ni se înfățișea
ză ca o construcție muzicală 
solidă, unitară, ce crește par
că dintr-un singur element! 
dintr-un motiv caracteristic 
auzit In partea introductivă.

Din el decurge tema princi
pală a primei părți, expusă vi
guros de vioară; îi putem re
cunoaște apoi întorsăturile și 
în tema secundară, ca un cân
tec pasionat, dar mai ales în 
partea centrală, dramatică, a 
mișcării lente a Concertului; 
la un moment dat, către în
cheierea lucrării, elementele 
motivului inițial se suprapun 
melodiei ce deschisese partea 
doua și de asemenea motivului 
de joc — citat.

— Am să caut să surprind 
această concomitentă muzicală 
ingenioasă.

— Ea poate fi sesizată, bine
înțeles, numai printr-o audi
ție atentă ce asigură acumu
larea și reținerea acelor ele
mente tematice care vor intra 
în sinteza simfonică semnala
tă.

— Simfonia pe care o vom 
asculta în partea a Il-a a vii
torului concert este, după cîte 
știu, unica lucrare de acest gen 
a lui Franck.

— ...Este o creație de mare 
valoare artistică; alături de un 
cvintet, de o sonată pentru 
vioară, de variațiunile pentru 
pian și orchestră, ea asiguri 
compozitorului francez din a 
doua jumătate a veacului tre-

unei

EUGEN PRICOPE

este 
care

cut un loc de cinste în isto
ria muzicii. Prin excepție, 
simfonia are trei părți în loc 
de patru. Prima se deschide 
cu un motiv grav, întrebător, 
sobru, expus într-o mișcare 
lentă, introductivă. Din el se 
naște, prin amplificare, o temă 
impetuoasă — imagine a 
năvalnice voinți.

— Găsesc că procedeul 
asemănător celui despre 
am vorbit in legătură cu piesa 
concertantă a programului.
- întocmai. Franck a creat 

adevărate modele de construc
ții muzicale (urmate de mulți 
compozitori) ale căror elemen
te tematice decurg parcă unul 
din celălalt, așa cum cresc 
ramurile unui pom, dintr-o 
tulpină puternică. Este vorba 
deci, de un principiu de arhi
tectonică sonoră, ce pornește 
de la un motiv generator, care 
prin înmuguriri și dezvoltări 
necontenite, dă naștere între
gului edificiu. Motivele muzi
cale de bază revin periodic, 
ciclic - de-a lungul întregii 
simfonii. Astfel, putem desluși 
intonația motivului inițial Ic 
începutul părții ei mijlocii, o 
mișcare lentă, in care cornul

englez cântă o melodie de 
minunată frumusețe; iar 
tr-un episod din final sînt e- 
vocate mai toate motivele și 
temele — „personajele muzi
cale" — ale simfoniei.

— De ce a restrîns Franck 
lucrarea sa la trei părți ?

— Cred că tocmai din. dorin
ța de a lega componentele ei 
într-un organism artistic cît 
mai lipsit de discontinuități, 
monolit. (Tendința de unifica
re a mișcărilor simfoniei am 
putut-o observa în a V-a de 
Beethoven, străbătută de „Mo
tivul destinului" — și el un 
motiv generator și, în același 
timp, conducător). De fapt, 
Scherzo, partea Ill-a de sim
fonie nu e omisă de Franck ci 
comasată cu mișcarea lentă, 
în care se integrează sub for
ma unui episod fremătător al 
viorilor.

— Cum se desfășoară, din 
punct de vedere al conținutu
lui emoțional, lucrarea ?

— întrebările, îndoielile, fră
mântările dramatice, ciocnirile 
furtunoase din partea l, medi- 
tarea lirică a mișcării mijlocii, 
lasă locul unui final apoteo
tic. El preamărește parcă 
bucuriile înfăptuirii unui țel 
măreț de viață. Orchestra su
nă asemenea unei orgi imense, 
ce umple cu revărsările ei de 
glasuri, întreg pămîntul.

Elevii Centrului școlar viticol 
Miniș, regiunea Banat1 în 
timpuil lucrărilor practice, 
efectuînd aercuitul la vița 

de vie

Elevi în vizită la 
Uzinele „Steagul roșu**
Ședința organizată la clu

bul Uzinelor „Steagul 
5 roșu" din Brașov pen

tru discutarea problemelor le
gate de calitatea pieselor toc
mai se terminase. La respon
sabilul clubului a venit însă 
un profesor și l-a rugat să 
anunțe asistența să rămină 
deoarece un grup de elevi de 
la Școala medie „Aurel Vlaicu" 
din București doresc să dea 
un spectacol pentru muncito
rii de aici.

Elevii clasei a Xl-a H au 
prezentat un reușit spectacol 
satirico-muzical intitulat „Cu 
noi la recapitulare" La spec
tacolul alcătuit din cintece, 
dansuri, scenete satirice etc. 
și-au dat contribuția Panican 
Viorel, Filimon Elvira. Doru 
Nicolae, Cîlea Viorica și alții.

Dar nu numai la „Steagul 
roșu" s-au oprit elevi: clasei 
a. XI-a H în decursul vizitei 
făcute. Ei au admirat frumoa
sele construcții de locuințe din 
Brașov, au fost la muzeul de 
istorie din localitate au vizi
tat Uzina ..Strungul", Școala 
medie nr. 4, au fost la Poiana, 
la Bran și în alte părți.

O contribuție de seamă la 
reușita excursiei și au adus-o 
tovarășii profesori Tomescu 
Alexandru, Vasiliu Cornelia, 
Niculescu Aurel și alții.

I. B.



JOS MÎINILE DE PE CUBA!
Mitingul și demonstrația de protest „Patria o muerte1*

Mihnea Gheorghiu

(Urmart din pag. I-a)

fialiști ce au dezlănțuit agre
siunea asupra Cubei. Inter- 
venționiștii vor să răpească 
poporului cuban pămîntul, 
uzinele, nunele, școlile care 
i-au fost date de revoluție. 
Răspunderea grea pentru a- 
ceastă agresiune o poartă 
S.U.A., dușmanul de moarte 
al libertății naționale și dez
voltării democratice a Cubei".

La tribună se află Iorga 
Aurele student la Institutul 
politehnic. El subliniază că 
atacul împotriva Cubei a fost 
săvîrșit în aceste zile cînd 
omenirea salută măreața vic
torie a omului sovietic — pri
mul zbor în Cosmos al unei 
ființe umane. Cercurile agre
sive din S.U.A. au comis un 
nou atentat împotriva păcii. 
Studentul bucureștean amin
tește că cercurile oficiale din 
S.U.A. încearcă să se dezvino
vățească de răspunderea ce 
le revine pentru agresiunea 
împotriva Cubei. Dar avioa

„Afară cu mercenarii imperiali? tilor din Cuba l“. Această fa' 
zincă exprimă cerința miilor de tineri demonstranți.

Foto : V. RANGA

nele care bombardează Cuba 
nu șira oare americane, bom
bele care cad asupra orașelor 
pașnice nu sint oare ameri
cane, vapoarele ce-au trans
portat pe contrarevoluționari 
n-au fost oare americane 7 
Mai poate fi vreo îndoială a- 
supra identității organizato
rilor agresiunii împotriva Cu
bei ? Miile de participant la 
miting replică spontan: „Afa
ră cu mercenarii imperialiști
lor de pe pămîntul Cubei 
„Jos mîinile de pe Cuba", 
„Cuba da, yankeii nu“.

Un torent de aplauze și a- 
clamații se declanșează atunci 
cînd ia cuvîntul studentul cu
banez Oreste Garda. Minute 
în șir tinerii bucureșteni iși 
exprimă simpatia lor față de 
tineretul Cubei. Oreste Gar
da este vizibil emoționat. Ti- 
nărul acesta scund, slăbuț, cu 
o barbă ce evocă imaginea 
bine cunoscută a luptătorilor 
pentru libertatea Cubei, pri
vește atent mulțimea. O pri
vire îngîndurată. In patria lui 
la ora aceasta se dau lupte

(Urmare din pag. I-a)

„intervenției", dreptul la baze 
militare pe teritoriul Cubei *) și 
dreptul de veto la încheierea 
oricăror tratate sau acorduri inter
naționale ale poporului cuban. 
S.U.A. nu ezită să se folosească 
repede de prerogativele sale. în 
1906 unitățile infanteriei marine 
americane ocupă țara pentru a 
„pacifica" poporul „turbulent". 
Guvernatorul american dizolvă 
parlamentul și oferă administrația 
țării colonelului Crowder. Ace
leași armate înăbușe în 1911 răs
coala veteranilor războiului cu- 
bano-spaniol care-și atacau acum 
noul dușman, în 1912 marile re
volte ale negrilor împotriva dis
criminării rasiale, iar în 1917 ma
rile manifestații ale poporului îm
potriva mascaradei „alegerii" u- 
nui președinte instalat de ameri
cani. Prevalîndu-se de „Amenda
mentul Plaft" guvernul american 
menține apoi ocupația militară a 
insulei pînă în 1922.

In acest timp in Cuba se adin- 
cește infiltrarea capitalului ameri
can, toate bogățiile țării trec în 
mina trusturilor americane care 
jefuiesc fără milă.

După o scurtă perioadă postbe
lică, in care forțele democratice 
reușesc să cucerească un număr 
de libertăți pentru popor, S.U.A 
readuc în Cuba, odată cu întrea
ga galerie sinistră de dictatori 
înscăunată in Marea Caraibilor — 
Jimenez, Pinilla, Magloire, Armas,

*) în virtutea acestui amenda
ment a fost construită baza de la 
Guantanamo.

a tineretului bucureștean
grele. Dar Cuba va învinge 
pentru că cauza ei este dreap
tă și pentru că toate popoa
rele iubitoare de pace o spri
jină.

„Mă simt profund emoționat 
de admirabilul entuziasm și 
spirit de luptă cu care fiii po
porului romîn prieten s-au re
unit în această grandioasă ma
nifestație de protest împotriva 
imperialismului american — 
spune Oreste Garda. Cuba 
este puternică pentru că fie
care muncitor, fiecare țăran, 
fiecare student îi apără 
drepturile și independența de 
care se bucură pentru prima 
oară, pentru că revoluția el 
justă și democratică are spriji
nul tuturor țărilor socialiste 
și al oamenilor cinstiți din în
treaga lume. în frunte cu con
ducătorul nostru Fidel Castro, 
poporul va fi victorios, revo. 
luția cubană va fi victorioasă".

„VOM ÎNVINGE!". Cu aceas
tă lozincă î?i încheie avîntatul 
)ău cuvînt studentul cubanez. 
Miile de tineri îl aclamă căl
duros. Da, Cuba va învinge !

Sintem alături de tina, Cuba! 
Aplauzele continuă multe mi- 
mute. In mulțimea ce popu
lează Piața Uwernlipi ti re
găsesc și pe ceilalți ttudenți 
cubani; Rafael Armentero, 
Pedro Gonzales, Sebastian Al
fonso. Chipurile lor exprimă 
hotărîre, fermitate, recunoș
tință.

O tinări eare pînă nu de 
mult era muncitoare și care a- 
cum se află pe băncile uni
versitare trece ta microfon 
Ioana Caloianu, studentă la In
stitutul medieo-farmaceutic, 
înfierează agresiunea imperia
listă împotriva Cubei. Ea vor
bește despre faptul că Cuba li
beră are nenumărați prieteni 
de nădejde ce se află alături 
de ea in aceste zile grele.

Sudanezul Mamun Moha- 
medi face să răsune în această 
piață glasul Africii, al acelui 
continent care cunoaște din 
tragica sa experiență ce în
seamnă colonialismul și impe
rialismul. Tînărul sudanez a- 
mintește lungul șir de provo
cări ale imperialiștilor. Dar în

★

Cuba vă v a strivi!
Trujillo — pe Batista. Asupra Cu
bei coboară întunericul unei 
epoci cu care numai cea a scla
vajului mai poate fi asemănată.

In timpul vizitei pe care am 
făcut-o în Cuba anul trecut, am 
remarcat la un moment dat că în 
popor s-a creat de-a lungul ani
lor o reprezentare fizionomică a- 
proape „clasică" a imperialismu
lui american. In vechile publicații 
și tipărituri ilegale, pe afișe, în 
paginile ziarelor, rînjește schițat 
cu o satiră clocotind de ură și de 
mînie, un chip grotesc și fioros 
de monstru, de animal preistoric 
pe un trup diform și umflat, cu 
picioare scurte și strîmbe, cu miini 
mari, rapace. Imperialismul era 
în conștiința poporului un fel de 
dragon nesățios, de balaur care 
iși cerea inexorabil și nemilos 
tainul în vieți omenești și în mor
mane de aur, pe care oamenii 
trebuia să le îngrămădească tru
dind zi și noapte, fără istov.

S-au auzit în acești doi ani în 
Occident numeroase voci care, 
denunțînd o așa-zisă „manie a 
persecuției" cubanezilor, se în- 
-ebau cu ipocrizie : „Unde văd 

acești oameni amenințarea impe
rialistă ? Teama acestui popor e 
produsul unei fantezii bolnăvi
cioase". Dar încă din clipa cînd 
au desfășurat steagul libertății 
deasupra țării, cubanezii au știut 
ce va urma. Am mai avut prilejul 
să scriu despre această luciditate 
a poporului și despre acea zgu- 

zilele noastre imperialiștii nu 
mai pot să acționeze după 
voia lor. „Colonialismul și im
perialismul și-au greșit soco
telile. Ei uită că poporul cu
ban care a alungat pe dicta
torul Batista ș; a instaura: re
gimul pe care l-a dor;: nu va 
mai putea fi întors metadata 
din drum. Cuba va lupta penă 
la victorie pentru patria «a 
scumpă și pentru libertate*. 
Aplauze puternice setată cu
vintele vorbitorului

Un tinăr sunciur dta sec
ția sculeri^ a Uzinelor „23 
August- vorbește despre gin- 
durile lui, ale tovarăș-., zr să-, 
de muncă, ala uoa-
tru tineret eare ta ceeste zile 
urmărește eu atenție deoseb-.ti 
evenimentele d-.» Cuba. .Tine
retul patriei noastre, tnpreună 
cu toți oarrwm .i «meii, — 
spune tinăru! Caroț Drac — 
au urmărit întotdeauna cu dra
goste și simpatie eforturile 
eroicului popor cuban pentru 
făurirea vieții sale libere șt 
prospere, lt^ta sa neobosttă 
pentru apărarea cuceririlor re
voluției. Acum cînd poporul 
Cubei este victima unei agre
siuni imperialiste ne expruztim 
deplina solidar, ta te eu ă și-l 
asigurăm de sgnpet » mustră 
frățească. Popo-ul cuban nu 
este singur*.

Un fiu ai Amenc-i Larme, 
la curtatul. Este b-xniiawal 
Nelson Alvez. Jn toată Ame. 
rxa Latmă, chn Mexic pută 
în Argerttma in toate punctele 
cardinale ale eastaeatuhb 
nostru se aude o s-egură voce: 
«Cuba ca, yrr- au '.»*. Vor. 
biSsral iși srprraU eowrape. 
rea ti tapas drrxpeă a popera. 
tai eabea pc trtamfe. Tinere, 
tal și poporul brazilian sint 
alătari de Cuba în aceste clipe 
de greș încercare. Cuba are 
mulți prieteni. Poziția fermă a 
Uniunii Sovietice reprezintă un 
sprijin deosebit de important 
dat luptei pe care poporul 
Cubei o duce în apărarea 
libertății sale. Toate popoarele 
iubitoare de pace înfierează a- 
gresiunea imperialistă împo
triva Cubei și pe organizatorii 
acestei agresiuni.

„Cuba luptă. Cuba învinge" 
— scandează miile de tineri.

Zamfir Zorin, lector la Uni
versitatea „C. I. Parhon", re
levă în cuvîntul său solidari, 
tatea poporului nostru cu eroi
cul popor al Cubei. Vorbitorul 
subliniază faptul că agresi
unea împotriva Cubei este o- 
pera cercurilor agresive din 
S.U.A. care încearcă să su
grume un popor liber. Aven
turierii și asasinii de profesie, 
mercenarii imperialismului ce 
au atacat Cuba, au făcut a- 
c east a în numele intereselor 
monopolurilor americane, ale 
acelora ce s-au obișnuit să 
trateze țările Amerieii Latine 
drept sucursale ale Wall-Stre- 
etului.

Participau ții ta mitingul ti
neretului au adoptat o moțiune 
de protest.

Noi, participanții la mitingul 
de protest al tineretului și 
studenților din București — se 
spune in moțiune — cerem 
Organizației Națiunilor Unite 
să ia de urgență măsurile ne
cesare pentru încetarea ime
diată a agresiunii îndreptate 
împotriva Republicii Cuba.

Tinerii au hotărit să meargă 
la Legația S.U.A. spre a în. 
mina moțiunea pe care au a- 

duhoare lozincă națională pe care 
și-au insușrt-o cei șase milioane 
de oameni: „Patria o muerte".

„Patria sau moartea". Aceste 
cuvinte au făcut înconjurul lumii 
ca un tragic avertisment și ca un 
angajament de o solemnitate pli
nă de măreție. Am asistat în 
Cuba la mitinguri largi și adunări 
populare restrinse, in orașe și 
sate, am stat de vorbă cu inte
lectuali, muncitori, țărani, cu ti
neri, femei, copii, cu albi, negri, 
mulatri. Ceea ce este impresio
nant e că această lozincă colecti
vă a poporului, acest motto în
scris pe frontispiciul țării, repre
zintă un crez personal al fiecăruia, 
un principiu de viață individual.

Acum, cînd sint încolțiți de 
pretutindeni de rechizitoriul sever 
al popoarelor, agenții „dragonu
lui" bîigue acest răspuns de o 
lamentabilă inepție :

— Cubanezii... poporul cuban 
insuși a dezlănțuit agresiunea îm
potriva Cubei. El vrea să revină 
la viața de odinioară.

De doi ani de zile cubanezii 
se amenință singuri. Se boicotea
ză singuri, iși violează smguri 
spațiul aerian și apele teritoriale, 
iși bombardează și își incendiază 
singuri plantațiile de trestie de 
zahăr și satele I Singuri iși arun
că bombe la mitinguri, își sabo
tează cu bună știre propria 
muncă I

Dacă totul n-at ti atlt de tra-

Mii oe pnen ou demonstrat in fața Legației S.UA. d;n Bucu rest: prates-inc tepatrfeo egre-

doptat-o. Nesfirșitc coloană 
parcurge străzile centrului Ca
pitalei. Trecătorii îi salută pe 
tinerii manifestaitți eu apla
uze puternice.

Este ora 17,30. La Legația 
S.U-A. tinerii încearcă zadar, 
usc si tamtaeze moțiunea de 
pretest. Membrii legației au 
preferat să zăvorască ușile 
defi un anunf prins pe gardul 
de fier afirma că orele de ser. 
vieiu sint miercurea după-a- 
miază pînă la 18,30, Tinerii 
sint indignați de refuzul de a 
primi moțiunea. Din mii de 
glasuri răsună lozinci de soli
daritate cu poporul Cubei fi 
de înfierare a imperialismului 
american. Camuflați după per
dele groase, unii membri ai 

Pe fețefe acestor tineri ce demonstrează în fața Legației 
S.U.A. citești minia provocată de octal agresiv ol imperialiști

lor împotriva Cubei.

Foto : S. NICULESCU
★ =====

gic, ar părea o glumă proastă. 
Dar în realitate este o scandaloa
să nerușinare, un cinism și o ires
ponsabilitate împinse pînă la li
mita extremă.

Intr-adevăr, in rinc.l hoardelor 
care au fost debarcate sint și cu
banezi. Foști comisari de poliție 
cu mîinile mînjite de sângele mar
tirilor luptei de el be-are. Echipe
le de tortură ale lui Batista. Gar
dieni abrutizați ai vechilor închi
sori. Progeniturile degenerate ale 
latifundiarilor, fabricanților și ge
neralilor de odinioară. Avortonii 
poporului cuban. Toată scursoarea 
alungată din armată, de pe moșii, 
din consiliile de administrație, 
din cabinetele ministerelor.

Ce au lăsat aceștia în Cuba, 
în urma lor l

Colibe din frunze de copac ca 
în Africa ecuatorială. Milioane de 
analfabeți. Mii și mii de șomeri 
care n-aveau altă ocupație decît 
să șteargă in fugă, strecurîndu-se 
printre mașini, parbrizele limuzi
nelor americane în zilele de fur
tună, sau tîrîndu-se in praf, ciz
mele de lac ale generalilor ți 
coloneilor. Cartiere în care dom
nea cea mai groaznică promiscui
tate și mizerie. Sîrma ghimpată 
care înconjura conacele și moșii
le, în fața cărora țăranii flăminzi 
și copiii lor leșinați de foame pri
veau cu jind palmierii și planta
țiile de trestie de zahăr din care 
nu puteau căpăta nici o frîntură 
pentru a-și îndulci gura amară.

«iunii impedoliste față de Cuba.

legației pricesc ta stradă. Fi 
pot vedea lozincile pe care stă 
scris .* „Joc mîinile de pe 
Cuba

Un grup de tineri, printre 
eare se eflă studeufi ăta A- 
fr.cz fi țările Am.ericu Lsitne, 
rupind canionul nilcținslor 
eare protejează tepzp*. pi. 
trund in curte. E: sșeazi pe 
gardul de fier, pe powi dta 
jur fi Ia ferestre portrete tis 
lui Fidel Czsr-o fi pcxcerte 
ce exprimă tadigwrea profiee- 
dă față de sg-er.'-xez comisă 
de mercenarii taHxrtelismu. 
lui. Mv’-pmea oftată pe strada 
Dionisie Lupa seandexzd .* 
„C-toa da. varie:: nu !*, ^lae 
mîinile de pe Cuba*.

Primind întăriri, miliția ren.

Pe aceștia i-au îmbarcat In 
vapoare și in avioane imperia
liștii din S.U.A., lor vor să le dea 
in mîini soarta poporului cuban, 
pe ei pretindeau aceștia că-1 aș
teaptă ca pe „mesia" cubanezii.

De ce I Ca să smulgă din nou 
din mîna țăranilor păminturile 
dăruite de guvernul Castro, pe 
care cu lacrimi de fericire în ochi 
mi le arătau sute de familii de 
„campesinos" î Ca să pătrundă 
din nou în centralele de zahăr, 
in compania de electricitate, în 
fabricile și băncile naționalizate 
în numele poporului ? Ca să în
chidă din nou școlile deschise de 
guvern l Ca să înlăture din con
ducerea țării pe toți patriofii, să 
coboare din nou asupra Cubei 
flamura neagră a tiraniei ?

lată față de cine afirmă pre
ședintele Kennedy că nu-și pot 
ascunde admirația S.U.A. iată 
pe cine desemnează imperia
liștii americani — tăinuiforii 
și oploșitorii celor mai răi 
contrarevoluționari din lume — să 
„restabilească" revoluția cubană 
„abandonată" de popor și de 
guvernul său I Ce pată neagră 
vor lăsa toate acestea în istoria 
S.U.A. I Cit de greu vor apăsa 
aceste lapte în memoria oameni
lor lucizi din S.U.A.

Poporul cuban îi așteaptă în- 
tr-adevăr pe acești nemernici. 
Dar cu arma la ochi. Mtnia po
norului • năpraznică și neierfăfo*.

Foto ; VAL BRĂDULEȚ

șește eă degajeze eurtea lega
ției. ta fsșe legațUi tinerii eu 
continuei prerte rndeiungată 
să manifesteze. Se ansacu de
seori eucsrs'.ele : .Hzvts cu 
ține. Cuba*, Cestro fi
poporul vor iav^ge agresoral  !“

(Urraart ăta peg. I-a)

bertate va fi apărată, iar 
ca: 17a lui dreaptă va fi câști
gată de poporul cuban.

Cuvântarea tovarășului Mi
hai Beniuc a fost îndelung 
aplaudată de participanții la 
miting. A luat apoi cuvîntul 
acad. Zaharia Stanca, care a 
spus printre altele :

^Astăzi o săptăfnînă, noi 
toți, alături de oamenii de pe 
întreaga suprafață a planetei 
noastre, trăiam o zi de bucu
rie, o zi istorică, în care un 
om pleca pentru prima oară 
pe o navă cosmi,că, făcea o 
lungă călătorie în jurul Pă- 
mîntului in maf puțin de o 
oră și jumătate și ateriza cu 
bine pe Pămînt pe locul dina
inte stabilit. Tot astăzi o săp- 
tămînă ascultam cu toții ra- 
dio-ul și citeam în ziar apelul 
guvernului sovietic care che
ma toate popoarele lumii și 
guvernele tuturor țărilor încă- 
odată, în această zi rămasă is
torică, la conviețuire pașnică, 
la întărirea păcii pe pămînt, 
la dezarmare, la abolirea oda
tă pentru totdeauna a războa
ielor din viața oamenilor care 
trăiesc pe planeta noastră. 
La numai câteva zile după da
ta istorică de 12 aprilie am 
fost și sintem martorii uneia 
din cele mai mîrsave fapte 
săvârșite în decursul istoriei 

re. Ea îl va nimici cu desăvîrșire 
pe ultimul dintre asasinii care au 
pus piciorul pe pămîntul patriei.

Pe stampele populare de care 
vorbeam la începtutul acestui ar
ticol, este desenat întotdeauna 
și un voinic, cu pălăria de paie 
națională lăsată pe ceafă, cu arma 
la spate, cu Sabia de tăiat trestie 
în mina vînjoasă, care-i retează 
monstrului capul, sau îl aruncă tn 
ocean.

Voinicul acesta este astăzi mal 
puternic și mai neînfrînt ca ori. 
cînd. Acesta este poporul înar
mat. Este eroica armată revolu
ționară „Ehereito Rebeldes" care 
s-a acoperit de glorie tn lupta de 
eliberare. Este armata tinerei ge
nerații revoluționare „Hovenes 
Rebeldes" care a jurat să apere 
republica sau să moară. Este mi
liția muncitorilor și țăranilor înar
mați, a femeilor și a tuturor for
jelor patriotice ale Cubei. Sint 
milioanele de cubanezi unifi strîns 
în jurul guvernului lor revoluțio
nar, a neînfricatului conducător al 
revoluției — Fidel Castro.

Este întreaga Cubă care azi nu 
mai îngenunchie în fața nimă
nui, pentru că nu mai e singură 
și părăsită, pentru că se bucură 
de sprijinul unor prieteni puternici 
și de simpatia întregii omeniri 
progresiste.

Ea aude vocea popoarelor care 
strigă : „Jos mîinile de pe Cuba, 
imperialiști yankei I" și aceasta o 
îmbărbătează în lupta ei dreaptă.

Acest popor v-ați închipuit că 
o să-l răpuneți, mercenari rătă
ciți ? V-ați frecat prea devreme 
mîinile, și voi, și stăpinii voștri.

Cuba revoluționară yi ftrjyii

La ora aceasta, in Cuba, 
neirwricații soldați oi ar
matei revoluționare ți ai 

r>. :ței populare fapta, sub soa
țele tropical, să-ți opere patria 
i-berc, împotriva itwcziei duțma- 
mAm.

Insule eroică din Marea Anti- 
Mor, ră*»unz>nd fa chemarea 
>ji Fioel Ccstrc, scrie cu sir.geta 
f»or ei una din oeoe axsi dirze 
pcg-> de curaj ți «nindrie din 
epopeea coroemparonâ a eii- 
berc’K popacceior; ec începe 
ți se termină cu aaaveie jurâ- 
mi.K ct poporului : «Sfawr goto 
să ne socritatara viața pentru 
«evoiuție T .Patria • inerte".

Zed ți sute de mt.l-ccne de 
oameni ce pe ambeta emissere 
ota oibcsssei noastre pxtaete, 
oțtecpto ți speră cc gestul o-

tstoric noderpă ți contempo 
rană farm zeczâ ir. ocecsta vară 
prebrapure a cnutai 1961, dte-

ograsfani cefebro prin leruertte- 
bfcl Iar sfirțit La 12 cprihe, c- 
■tencan-'l wmpC p-cu otnirrtst 
prooobă. că s-au tap-'tait 100 de 
ani de k> bombordenec crirai- 
ntaâ a Fortului S-tenter, de către 
atateclc ncvoîo a suc țtfar pro
prietor! oe tder', supârați ec 
Uneam candomase robia nea
gră. SSrțiad rnAoniă «wfl i-a 
oct 3-ectate M Linooin ți B- 
bertață. Anta ocesta se tapt- 
nesc d oue decenii inebeicte. din 
1941, «nul ogtes un« tadenste 
asupra Uniunii Sovtadee. Sfirți- 
tui ogcesorhor s-c produs tn 
condiții asupra cărora ațhctorii 
le războaie sint poftiți sc me- 
Pleta kioecprocpe. Și, fences

Cuvîntul hotărit
al oamenilor

de artă și cultură
moderne a popoarelor pe pă- 
mînt.

Un stat imperialist puternic, 
pe care nimeni nu-1 amenință 
a pregătit cu viclenie, cu mîr- 
șăvle o agresiune sîngeroasă 
împotriva unui vecin pașnic^ 
împotriva poporului cuban".

în continuare vorbitorul a 
spus :

„Noi toți oamenii de litere 
și de artă, atașați cauzei cla
sei muncitoare din patria 
noastră, atașați construcției 
socialismului, protestăm cu in
dignare, cu dezgust și adîncă 
mînie împotriva agresiunii 
imperialiștilor americani să
vârșite contra pașnicului, bra
vului și harnicului - popor 
cuban".

A luat apoi cuvîntul picto
rul Corneliu Baba, maestiu e- 
merit al artei, care a spus prin
tre altele : „Sîntem solidari cu 
lupta pentru libertate a eroi
cului popor cuban : înfierăm 
agresiunea și, în numele păcii 
atît de scumpă și necesară tu
turor oamenilor cinstiți din 
lume, cerem încetarea acestei 
agresiuni imperialiste".

în cuvîntul său scriitorul 
Cicerone Theodorescu a spus : 
„Eforturile victorioase prin 
care poporul din Cuba a reali
zat instaurarea libertății în 
patria sa, stăpânirea asupra 
pământurilor și fabricilor sale 
nu pot fi înfrînte. Cerem ca 
Adunarea Genefală a O.N.U. 

Aspect de Io mitingul oamenilor de artă și culturăț care a 
avut lac în sala Studio a Tea trului Național.
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cei ce se ascund în spatele cti 
greșori-lor debarcați in Cuba ci
tesc biblia in englezețte e bine 
să-ți afle cît mai degrabă răga
zul de a intirzia, ințelepțețte, 
osupra acelei ziceri care sună 
ca un avertisment : Da, domni, 
tor ofițeri ți generali in civil sau 
a-ptomați, ori neguțători de 
mocrts in uniformă : for oil they 
that taxe the sword shall perslh 
wyt* the sword (toți cei ce too 
scoto, de sabie vor pieri).

Lumea podi, lumea liberă, po
poarele mari ți popoarele mid 
no vor tolera co ucigașii să cir
cule nestingberiți, cu sabia goa
lă ir mine, oe potecile lumii de

Staten «loturi de Cuba Nberă. 
Alătur ce sutele de milioane de 
pneteni ți citați de pretutindeni, 
bort»; țj femeile din Romlnia, 
p-«-c taro Icbnă socialista, tri
mit poporului frate cuban un 
herbmte salut de soiiccritote, cu 
atanteta de purpură cu care 
bardu Americîi Latine, Pabto 
Nerudc iți încheie „Cntarea Vi
teper*, dedicată toi Fidel :

lor dacă cineva ar îndrăzni 
să se atingă de Cuba 

dezrobită de brațul tău, 
crunt se va izbi de pumnii 

popoarelor, — 
cod son dezgropa armele

* ascunse*
ți ingeta ți mindria se vor 

scafa să apere 
Hsertatea Cubei,
ca ieflâctaoraa doagă taturora I

La ora oceosta, sub soarele 
tropical, un popor Iți cpără 
dneotui fa vrață : Trăiască Cuba 
libere I

să ia neîntârziat măsuri dras
tice și eficace ca răspuns la 
agresiunea armată împotriva 
Cubei care amenință direct 
pacea tuturor popoarelor.

Ceilalți vorbitori, compozi
torul Gh. Dumitrescu, scriito
rul Titus Popovici, artista e- 
merită Arta Florescu, artistul 
poporului Ion Finteșteanu, au 
subliniat de asemenea indigna
rea și mînia profundă a oa
menilor de artă și cultură fa
ță de agresiunea împotriva 
Cubei și au cerut să se pună 
capăt imediat acestei agre
siuni.

Cuvîntările au fost în repe
tate rînduri subliniate de a- 
Slăuze puternice, prelungite.

1 sală au răsunat lozinci ș 
„Jos mîinile agresorilor de pe 
Cuba eroică!“, „Cuba nu este 
singură!“, „Trăiască lupta 
eroică a poporului cuban pen
tru libertate !“.

Poeții Ion Brad șj Ștefan 
Iureș au citit versuri expri
mând solidaritatea cu lupta 
poporului cuban. Poetul Eugen 
Jebeicanu a citit traduceri din 
poetul Nicolas Guillen.

Participanții la miting au 
adoptat în unanimitate o mo
țiune adresată O.N.U. în care 
își exprimă solidaritatea cu 
lupta eroică a poporului cu
ban, condamnă cu hotărîre 
agresiunea imperialistă și cer 
luarea de măsuri urgente pen
tru a se curma această agre
siune.

S.UA
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Desen de V. VASILIU

YANKEII NU!
Comunicatul foițelor armate

revoluționare cubane
HAVANA 19 (Agerpres). — 

Prensa Latina transmite ur
mătorul comunicat al forțelor 
armate revoluționare cubane :

Participarea nord-americană 
la agresiunea dezlănțuită îm
potriva Cubei a fost dovedită 
astăzi dimineață, prin doborî- 
rea de către bateriile noastre 
antiaeriene a unui avion nord- 
american pilotat de un avia
tor nord-american care bom
barda populația civilă și for
țele noastre de infanterie in 
regiunea Australia centrală 
din provincia Matanzas.

Pilotul nord-american agre
sor, al cărui cadavru se află 
în mîinile forțelor revoluțio
nare, se numea Leo Francis 
Berliss. Au fost recuperate 
documente — permisul de 
zbor nr. 08323. cu fișa de ex
pirare la 24 decembrie 1962.

Carnetul de asigurări socia
le al pilotului are nr. 014-07- 
6921. înregistrarea motorului 
poartă adresa 190, Nassau 
Street, Boston 14, Massachus- 
setts. Adresa pilotului este 
48, Beacon Street, Boston. Sta-

tura pilotului : 5 picioare și 
6 inchi. (1,61 m).

Au fost de asemenea desco
perite în vestmintele pilotului 
yankeu documente cu privire 
la misiunea de zbor agresiv 
împotriva patriei noastre.

Acest avion este unul din 
cele patru avioane militare 
inamice doborîte astăzi dimi
neață, ceea ce urcă la nouă 
numărul total al avioanelor 
doborîte de cînd a început 
atacul trupelor mercenare de
barcate în peninsula Zapata, a 
căror lichidare totală este o 
chestiune de ore.

Rebelii sînt îmbrâcați 
în uniforme americane

Comunicatul consfătuirii
reprezentanților comitetelor

pentru colaborarea balcanică
Reprezentanții Comitetului bulgar pentru colaborare bale» 

nică, Mișcării elene pentru înțelegere balcanică, Comitetului ro- 
mîn pentru colaborare și înțelegere între popoarele din Balcani 
și Ligii iugoslave pentru pace, independență și egalitate între 
popoare, s-au întrunit la Atena intre 15 și 18 aprilie 1961. Dele
gațiile și-au exprimat satisfacția pentru această primă întîlnire, 
care a permis să se facă un larg schimb de vederi privind situa
ția actuală în Balcani și starea relațiilor între țările balcanice.

Examinînd căile și mijloacele pentru îmbunătățirea stării 
actuale cu scopul de a se ajunge la o colaborare fructuoasă a 
țărilor balcanice și pentru întărirea păcii în această parte a 
lumii, ele au salutat și susținut toate inițiativele și acțiunile con
structive deja întreprinse pe această cale pentru ca Balcanii să 
devină o zonă de pace, fără arme nucleare și baze militare. 
Delegațiile au constatat câ există dificultăți în calea dezvoltării 
colaborării între țările balcanice și și-au exprimat dorința de a 
depune toate eforturile necesare pentru a le învinge cu atît 
mai mult cu cît există în mod obiectiv posibilități reale, care 
permit ca toate problemele balcanice să fie rezolvate conform 
intereselor popoarelor balcanice și ale păcii.

Delegațiile consideră că drumul pentru a realiza acest scop 
este aplicarea consecventă a principiilor coexistenței pașnice și 
soluționarea tuturor problemelor litigioase prin mijloace paș
nice. Delegațiile și-au exprimat dorința ca această primă întîl
nire a mișcărilor balcanice să pregătească drumul altor acțiuni 
comune. Ele au hotărît ca viitoarea întîlnire să aibă loc la Sofia.

0. N. U. trebuie să ia măsuri urgente 
pentru încetarea agresiunii americane

împotriva Cubei

Cum a fost pregătită 
și înfăptuită intervenția 
imperialiștilor in Cuba

Lucrările Comitetului Politic al 0. N. U
NEW YORK 19 (Agerpres). 

— TASS transmite : în 
din după-amiaza zilei 
aprilie a Comitetului 
a continuat discutarea 
rii Cubei împotriva acțiunilor 
agresive ale Statelor Unite.

Delegatul statului Mali a 
declarat că în prezent s-a 
creat o primejdie pentru inde
pendența unui popor eroic. El 
a relevat că delegația sa este 
profund alarmată de discursul 
delegatului S.U.A. care nici 
măcar n-a încercat să respingă 
gravele acuzații formulate de 
ministrul Afacerilor Externe 
al Cubei pe bază de docu
mente. Delegatul statului Mali 
a subliniat că intervenția îm
potriva Cubei creează o pri
mejdie pentru pace în întreaga 
lume și a cerut ca O.N.U. să 
ia cele mai hotărîte măsuri 
pentru preîntîmpinarea a- 
mestecului străin în treburile 
interne ale acestei țări.

Luînd apoi cuvîntul, delega
tul Guatemalei a tăgăduit din 
nou faptele care dovedesc că 
pe teritoriul Guatemalei s-a 
pregătit o agresiune împotriva 
Cubei.

Reprezentantul Albaniei a 
cerut ca comitetul să ia mă
suri hotărîte pentru a curma 
intervenția americană împo
triva Cubei.

Reprezentantul Mexicului a 
subliniat că evenimentele din 
Cuba au un ecou puternic în 
Mexic.

Delegatul mexican a prezen
tat spre examinare comitetu
lui un proiect de rezoluție 
care cere tuturor țărilor să nu 
permită ca teritoriile lor să fie 
folosite pentru dezlănțuirea 
unui război civil în Cuba, pre
cum și să se abțină de la orice 
acțiuni care pot duce la o 
vărsare de sînge.

In loc să răspundă la acu
zațiile de agresiune aduse de 
ministrul Afacerilor Externe 
al Cubei și de reprezentanții 
altor state, șeful delegației 
S.U.A., Stevenson, a început să 
se lamenteze că nici acum 
oamenii „nu prețuiesc mărini
mia fără precedent în istorie 
a Statelor Unite" și numesc 
acțiunile lor imperialism pira
teresc. Stevenson a dat citire 
unei voluminoase broșuri des
pre situația internă din Cuba, 
a vărsat lacrimi în legătură 
cu soarta presei lui Batista, 
s-a indignat în legătură cu 
naționalizarea bunurilor mo
nopolurilor americane.

Stevenson a exprimat încă o 
dată „simpatia" guvernului a- 
merican față de contrarevolu
ționarii care duc un război 
criminal împotriva poporului 
cuban.

Reprezentantul permanent

ședința 
de 18 
Politic 
plînge-

al U.R.S.S. la O.N.U., V. A. 
Zorin, a atras atenția mem
brilor Comitetului asupra fap
tului că în cuvîntarea sa Ste-

Proiectul
de rezoluție

prezentat
de U. R. S. S

„Adunarea Generală,
Profund alarmată de agre

siunea armată împotriva Re
publicii Cuba și considerînd 
această agresiune ca o pri
mejdie gravă pentru pacea și 
securitatea generală,

Condamnă acțiunile agre
sive ale S.U.A. și ale celor
lalte țări pe teritoriul cărora 
sînt formate, instruite și înar
mate bandele de contrarevo
luționari și de pe teritoriul 
cărora se desfășoară agresiu
nea împotriva teritoriului Re
publicii Cuba,

Cere dezarmarea imediată 
a tuturor bandelor contrarevo
luționare, aflate pe teritoriul 
S.U.A. și al altor țări, care 
sînt pregătite pentru agresiu
nea împotriva Cubei,

Cere guvernelor tuturor ță
rilor — membre ale O.N.U. să 
înceteze de a mai acorda 
vreun ajutor acestor bande și 
de a nu le mai pune la dis
poziție teritoriul lor pentru 
pregătirea și înfăptuirea acți
unilor agresive împotriva Cu
bei, cheamă toate statele mem
bre ale O.N.U. să acorde aju
torul necesar guvernului Re
publicii Cuba pe care l-ar pu
tea solicita în vederea respin
gerii agresiunii".

venson a ignorat complet ne
liniștea legitimă a delegaților 
Mexicului și Ecuadorului în 
legătură cu soarta poporului

săcuban frate și a preferat 
analizeze pe larg problemele 
interne ale acestei țări. Zorin 
a arătat că reprezentanții Sta
telor Unite și Guatemalei au 
negat fără nici un temei par
ticiparea lor la intervenția îm
potriva Cubei. De unde au ve
nit intervenționiștii ? — a în
trebat cu ironie reprezentan
tul sovietic. — Din Cosmos ? 
Nu, din Cosmos nu a venit pe 
Pămînt decît un singur om, 
un cetățean sovietic, maiorul 
Gagarin.

Delegatul sovietic a subli
niat că ultima conferință de 
presă a secretarului de Stat 
al S.U.A. D. Rusk, și decla
rația lui Stevenson la O.N.U. 
dovedesc că Statele Unite au 
organizat, au pregătit și au 
înarmat pe teritoriul ameri
can bandele de contrarevolu
ționari care au invadat Cuba.

Reprezentantul sovietic a 
subliniat că O.N.U. nu poate 
rămîne indiferentă la noua 
agresiune a Statelor Unite în 
America Latină. Problema dis
cutată reclamă adoptarea unor 
măsuri urgente pentru înce
tarea imediată a agresiunii a- 
mericane împotriva Republicii 
Cuba.

El a prezentat comitetului 
un proiect de rezoluție.

Luînd cuvîntul la sfîrșitul 
ședinței, Râul Roa, ministrul 
Afacerilor Externe al Cubei, a 
declarat că întregul popor 
cuban s-a ridicat în apărarea 
cuceririlor revoluției împotriva 
agresiunii americane. Acum 
este vorba de viața și de 
moartea poporului cuban. Sîn- 
tem convinși, a continuat el. 
că viața va triumfa. Poporul 
nostru a pășit pe calea revo
luției și nimeni nu va reuși 
să-l abată de la această cale. 
„Patria sau moartea !“ aceasta 
este deviza cubanilor.

Discutarea plîngerii guver
nului cuban împotriva agre
siunii americane va continua.

NEW YORK 19 
(Agerpres). - TASS 
transmite :

Din știrile prove
nite din S.U.A. și 
țările Americii La
tine rezultă cum a 
fost pregătită și în
făptuită intervenția 
armată în Cuba. 
Detașamente de 
contrarevoluționari, 
cuprinzînd cîteva 
mii de persoane in
struite în Florida 
(S.U.A.), Panama, 
Nicaragua și Gua
temala au fost or
ganizate la începu
tul lunii aprilie în 
mari 
luptă.

Cu 
înainte 
venție, 
de mercenari 
fost îmbarcate P® 
nave de transport 
ale flotei maritime 
militare americane.

în zilele de 14 și 
15 aprilie aceste

unități de

cîteva zile 
de inter- 
formațiile 

au

formații au fost 
transportate pe na
ve americane în di
recția Cubei, ur
mând să atingă țăr
murile acestei insu
le în dimineața de 
17 aprilie. Inițial 
principalul obiectiv 
de atac a fost re
giunea Cienaga O- 
rientale de Zapata. 
Navele cu merce
narii contrarevolu
ționari s-au apro
piat de țărmurile 
Cubei escortate de 
cîteva contratorpi- 
loare și submarine 
americane.

Au fost transpor
tate la țărm tancuri 
ușoare, artilerie, a- 
runcătoare de mine, 
arme și alt arma
ment modern. în
treaga operațiune 
de debarcare a fost 
protejată din aer 
de bombardiere de 
tip „B-26“ și de a- 
vioane de vină-

toare ale forțelor 
aeriene americane.

Conducerea ge
nerală a operațiu
nilor de debarcare, 
de protecție și 
transportul întări
rilor a fost efec
tuată de către ge
neralul maior An
drew O’Meara co
mandantul forțelor 
armate americane 
din regiunea Mării 
Caraibilor. Conco
mitent cu debarca
rea maritimă în re
giunea localităților 
Geron, Cavadonga 
și Australia au fost 
efectuate și debar
cări de trupe aero
purtate. Acțiunile 
bandelor debarcate 
erau protejate de 
avioane de tină- 
toare care din cau
za distanței dintre 
continent și Cuba, 
își aveau baza pe 
nave port-avion a- 
mericane.

PARIS 19 (Agerpres). — 
„France Soir“, demascînd cu sau 
fără intenție legăturile reacționa
rilor cubani cu autoritățile S.U.A., 
publică o relatare a coresponden
tului său din Florida care descrie 
activitatea birourilor de recrutare 
din orașul Miami, unde sînt alcă
tuite pe față bande rebele.

Faptul că debarcarea reacționa
rilor în Cuba a fost pregătită mi
nuțios de anumite cercuri din 
S.U.A., este atestat, de asemenea, 
de o relatare a ziarului parizian 
de dreapta „Paris Presse L'lntran- 
sigent". Orașul Miami din Florida, 
scrie corespondentul acestui ziar, 
„este literalmente impinzit de 
anticastriști. Pretutindeni sînt des
chise birouri de recrutare chiar 
sub nasul autorităților americane 
care privesc impasibile la tot ce 
se întimplă". Un alt corespondent 
al ziarului „Paris Presse [.'Intran
sigent", scrie că detașamentele 
rebelilor „sînt dotate cu arma
ment american de ultimul tip. 
Rebelii sînt îmbrâcați în uniforme 
americane de pe care au fost 
smulse semnele de recunoaștere 
ale armatei americane. Ei au fost 
instruiți în lagăre aflate în statele 
Florida și Luisiana. Acolo au fost 
reutilafe aerodromurile părăsite 
de pe timpul celui de-al doilea 
război mondial, iar unul dintre ele 
— aerodromul Opa-Loka — este 
punctul principal 
miși parașutiștii 
Cuba...".

de unde sînt tri- 
diversioniști în

Lina Perez nu are decît 10 ani. Dar și cei moi mici cetățeni 
ai Cubei iși apără astăzi viitorul amenințat de către mîrșava 
agresiune imperialistă. Lina se află acum alături de mama ei, 
unul din comandanții batalionului de femei care luptă eroic 

pentru apărarea libertății poporului cuban.

Agresiunea imperialistă împotriva Cubei

a stirnit mînia popoarelor lumii
AMERICA LATINĂ

prească agresiunea și blocada 
îndreptată împotriva Cubei".

Arestarea unui grup
de complotiști

contrarevoluționari
în (uba

HAVANA 19 (Agerpres). - 
Ziarele din Havana au publi
cat la 18 aprilie comunicatul 
organelor securității din Cuba 
cu privire la arestarea la Ha
vana a unui mare grup 
complotiști 

nrintrc 
agent al Agenției 
de Ini 
a coor 
lă a di

de 
contrarevoluțio- 
care un ameri- 

Cen- 
tigații a S.U.A., 
nat activitatea 
ițelor bande te- 

contrarevoluționare. 
arestați se

nan 
can. 
trate 
care 
ize&a.
noriste 
Printre cei arestați se află 
Umberto Marin, trădător al 
poporului și revoluției cubane, 
care împreună cu alte elemen
te contrarevoluționare au de
barcat ilegal în luna martie 
pe litoralul nordic al provin
ciei Havana de pe o navă so
sită din S.U.A. Organele secu
rității din Cuba au confiscat, 
de asemenea, de pe această 
navă un număr mare de arme 
și echipament militar.

Din diferite documente care 
s-au găsit asupra celor ares
tați reiese rolul criminal al 
Agenției Centrale de Investi
gații a S.U.A. și al Pentagonu
lui care conduc activitatea 
subversivă împotriva Republi
cii Cuba.

Se anunță, de asemenea, că 
membri ai Comitetului pentru 
apărarea revoluției au arestat 
doi preoți catolici — B. Mas- 
vidal și O. Blanco. Intr-o bise
rică catolică din Havana s-au 
descoperit corpuri delicte ale 
activității lor contrarevoluțio
nare.

Rezultatele definitive ale alegerilor 
R. P.

Poporul chinez sprijină 
cu hotărîre lupta 
poporului cuban

TELEGRAMA ADRESATĂ 
DE CIU EN-LAI PREMIERU

LUI FIDEL CASTRO
PEKIN 19 (Agerpres). — 

Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
i-a adresat lui Fidel Castro, 
primul ministru al guvernului 
revoluționar al Cubei, o tele
gramă în care declară că spri
jină cu hotărîre poporul cuban 
în lupta sa pentru apărarea 
patriei.

Guvernul R. P. Chineze și 
poporul chinez, se spune în 
telegramă, își exprimă indig
narea profundă în legătură cu 
faptul că după perfidul (tac 
prin surprindere al avioanelor 
americane împotriva Cubei, 
trupele mercenare, organizate 
de imperialismul american, de- 
bareînd în Cuba, au săvîrșit 
o agresiune armată împotriva 
Cubei.

Ciu En-lai l-a asigurat pe 
primul ministru al Cubei că 
guvernul Chinei și poporul 
chinez de 650 de milioane va 
fi întotdeauna alături de gu
vernul revoluționar al Cubei 
și de poporul cuban și va a- 
corda poporului cuban un 
sprijin multilateral în lupta sa.

MONTEVIDEO 19 (Ager
pres). — TASS transmite : 
Popoarele Americii Latine se 
ridică în apărarea Cubei.

După cum anunță ziarul 
„Accion", în Chile au loc nu
meroase demonstrații antia- 
mericane. In fața instituții
lor americane din Santiago 
au fost aruncate cîteva bom
be. In semn de solidaritate cu 
Cuba, Centrala unică a oame
nilor muncii din Chile a de
clarat o grevă generală de 24 
ore.

Continuă și demonstrațiile 
oamenilor muncii uruguaieni 
care condamnă cu minie Sta
tele Unite și declară că sint 
credincioși revoluției ca
bane.

în Uruguay se fac înscrieri 
de voluntari care doresc să 
apere cu arma în mină revo
luția cubană.

In cadrul unui mare miting 
care a avut loc în fața palatu
lui guvernamental din Mexico 
City, generalul Lazaro Car
denas, fost președinte al Mexi
cului, a rostit un discurs în 
care condamnă cu asprime a- 
gresiunea bandelor contrare
voluționare, sprijinite de 
S.U.A., împotriva Republicii 
Cuba.

In discursul
Cardenas a 
mexican 
Americi 
în jurul 
„Acțiuni
guvernul nord-american să o-

său, generalul 
cerut poporului 

și popoarelor întregii 
Latine să se unească 
poporului cuban în 

largi care să silească

R. A. U.

CAIRO 19 (Agerpres). 
TASS transmite : Președintele 
R.A.U.. Nasser, i-a adresat lui 
Fidel Castro, conducătorul gu
vernului revoluționar al Cubei 
următorul mesaj în legătură 
cu atacul perfid împotriva 
Cubei:

..Aș vrea ca dv. și poporul 
cuban să știți că popoarele iu
bitoare de libertate din lume 
nu vor rămîne pasive față de 
crima care se săvîrșește îm
potriva Cubei deoarece acțiu
nile întreprinse astăzi împo
triva Cubei nu sînt numai 
o crimă față de un popor care 
s-a hotărît să-și asigure liber
tatea deplină, ci și o crimă 
împotriva păcii generale, îm
potriva conștiinței libere a 
oamenilor și sînt convins că 
libertatea, pacea și omenia 
vor triumfa".

și-a cucerit libertatea și inde
pendența. Imperialismul vrea 
să se joace cu soarta popoare
lor, a declarat Kassem. Dar 
acțiunile lui agresive nu fac 
decît să ne ascută și mai mult 
vigilența in apărarea libertă
ții și independenței noastre".

ANGLIA

Yankei — nu ! — această lo
zincă a oamenilor muncii din 
Cuba a răsunat puternic la 19 
aprilie pe străzile capitalei 
Japoniei, încă din zori, spre 
ambasada Statelor Unite, apă
rată de detașamente întărite 
de poliție s-au îndreptat dele
gații ale oamenilor muncii 
din Tokio.

După terminarea zilei de lu
cru în parcul Hibia, situat în 
apropierea ambasadei ameri
cane, a avut loc un mare mi
ting ai oamenilor muncii, care 
au înfierat agresiunea ameri
cană din Cuba.

HAVANA 19 (Agerpres). - 
TASS transmite : In diminea
ța zilei de 19 aprilie, potrivit 
sentinței pronunțate de Tribu
nalul revoluționar al provin
ciei Pinar-del-Rio, au fost 
executați 9 contrarevoluțio
nari, între care doi americani. 
Cinci dintre aceștia au debar
cat clandestin în Cuba pentru 
a desfășura activitate subver
sivă împotriva puterii revo
luționare, dar au fost arestați 
de organele securității din 
Cuba. Ceilalți patru contrare
voluționari azi organizat trans
portul de armament pentru 
bandele contrarevoluționare 
care acționau în Cuba.

IRAK

BAGDAD 19 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la 18 aprilie, 
la o sărbătoare sportivă tradi
țională, la Colegiul militar din 
Bagdad, Abdel Kerim Kassem, 
primul ministru al Republicii 
Irak, a condamnat cu hotărîre 
agresiunea imperialistă împo
triva Cubei. „Ați fost deja 
martorii celor ce s-au petrecut 
cu poporul din Congo, a spus 
Kassem, Astăzi vedeți cum 
fiarele de pradă s-au unit din 
nou împotriva unui popor care

LONDRA 19 (Agerpres). — 
„Jos mîinile de pe Cuba"; 
„Cuba da, yankeii nu“, aces
tea sînt lozincile care pot fi 
văzute de diplomații americani 
de la ferestrele ambasadei a- 
mericane în piața Grosvenor 
Square din Londra.

In dimineața zilei de
aprilie, membri ai Comitetu
lui anglo-cuban au postat 
pichete în fața clădirii Amba
sadei americane la Londra în 
semn de protest împotriva 
agresiunii elementelor contra
revoluționare împotriva Cubei.

în declarația dată publici
tății de Comitetul anglo-cuban 
se spune : „Jos mîinile de pe 
Cuba ! Trupe sprijinite de 
americani săvîrșesc în acest 
moment un atac împotriva 
Cubei. Scopul lor este înlătu
rarea guvernului legal care se 
bucură de sprijinul deplin al 
marii majorități a poporului 
cuban și impunerea unui re
gim docil Statelor Unite. Inva
zia trebuie oprită de urgență".

JAPONIA

TOKIO 19 (Agerpres). 
TASS transmite : Cuba —

VARȘOVIA 19 (Agerpres). 
TASS transmite : La 18 apri
lie Comisia electorală de stat 
a dat publicității rezultatele 
alegerilor în Seimul Republicii 
Populare Polone.

Potrivit declarației Comisiei, 
numărul persoanelor cu drept 
de vot a fost de 18.615.185. La 
alegeri au luat parte 17.653.646 
persoane, 94,83 la sută din to
talul alegătorilor.

Pentru candidații Frontului 
unității poporului au votat 
17.342.570 alegători — 98,34 la 
sută.

După cum anunță agenția 
P.A.P., Comisia electorală de 
stat subliniază că la alegerile 
în Seim, care au avut loc în 
ziua de 16 aprilie 1961; au 
fost aleși 460 deputați.

LAOS: Noi victorii
ale forțelor

al 
de 
să 
în

rebele 
Nosavan.

VIENTIANE 19 (Agerpres). 
Trupele guvernului legal 
Laosului și detașamentele 
luptă Patet Lao continuă 
înregistreze noi victorii 
lupta împotriva clicii 
Boun Oum-Fumi
După cum anunță corespon
dentul agenției
Press, duminică trupele aliate 
au trecut la atac în regiunea 
Thanek din partea de sud a 
Laosului central, forțînd pe 
rebeli să bată în retragere. 
Ele dețin în prezent poziții la 
o distanță de numai 25 mile 
de frontiera cu Tailanda, 
tăind astfel aproape în între
gime teritoriul țării în două. 
Toate drumurile fiind contro
late de trupele aliate și de de
tașamentele patriotice de par
tizani, legătura dintre trupele 
rebele aflate la Luang Pra- 
bang și cele din Vientiane nu 
se mai poate face de mai mult 
timp, decît pe calea aerului.

După cum relatează cores
pondentul, căpeteniile militare 
rebele au fost nevoite să re-

Associated

Declarația P>

De

în 
de

PARIS 19 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din Alge
ria a difuzat pentru presă o 
declarație în care analizează 
situația după discursul din 11 
aprilie al președintelui 
Gaulle.

Acest discurs, se spune 
declarație, reflectă dorința
a-i pune pe algerieni în fața 
următoarei alternative :

— sau să se pronunțe pentru 
o „asociație" cu Franța gau- 
llistă în favoarea pretențiilor 
economice și strategice ale 
imperialismului francez ;

— sau să se pronunțe pen
tru independența deplină, și 
în acest caz De Gaulle ame
nință că va efectua o regru
pare a locuitorilor din unele 
regiuni, va scinda țara 
va expulza pe algerieni 
Franța.

Prin urmare, în această
clarație nu mai este vorba de 
tratative cu privire la garan
țiile pentru exercitarea drep
tului la autodeterminare 
către poporul nostru, ci de 
încercare să ne constrîngă 
alegem una din cele două

Și-i 
din

de-

de 
o 

să 
so-

18

Detașamente ale miliției populare cubane care astăzi apără cu îndirjire cuceririle revoluției.

' A/■ 1

patriotice

de trupele lor, orașul 
a devenit foarte vul-

cum anunță postul 
.Vocea Patet Lao“,

cunoască că prin înfrîngerea 
suferită 
Thanek 
nerabil.

După
de radio 
trupele aliate au eliberat la 
17 aprilie localitatea Mahaxay, 
important punct întărit al tru
pelor clicii trădătoare, pre
cum și orașul Nhommarath, 
care se află la 25 mile nord- 
vest de Thanek. Postul de ra
dio anunță că trupele guver
nului legal și detașamentele 
de luptă Patet Lao au atacat 
o unitate a trupelor rebele 
care părăsise orașul Nhom
marath. Trupele rebele, deci
mate, s-au retras în panică 
spre localitatea Thakhek, lă- 
sînd pe cîmpul de luptă o 
mare cantitate de arme 
muniții.

Postul de radio „Vocea 
tet Lao" anunță 
încă o unitate a 
bele a dezertat, 
partea trupelor 
legal.

fi

Pa- 
că 

re
de

totodată 
trupelor 
trecînd 

guvernului

Iuții impuse în mod samavol
nic și unilateral.

Poporul nostru, declară 
Partidul Comunist, cere res
pectarea următoarelor prin
cipii pentru care și-au dat 
viața sute de mii de alge
rieni :

— înfăptuirea liberă de că
tre popor a suveranității sale 
naționale pe teritoriul alge- 
rian, inclusiv Sahara.

— respectarea integrității 
teritoriale a Algeriei și a u- 
nității naționale a poporului 
nostru.

Pe scurt
NEW YORK. — Suvanna 

Fumma, primul ministru al 
Laosului, a adus la cunoștin
ța Departamentului de Stat 
al S.U.A. că-și contraman
dează vizita în Statele Unite.

ATENA — In seara zilei de 
17 aprilie a.c. a avut Ioc în 
sala teatrului „Rex" din Atena 
concertul pianistului Valentin 
Gheorghiu cu orchestra de stat 
din Atena. Concertul s-a bucu
rat de succes.

TOKIO. La 18 aprilie avioa
nele de vînătoare cu reacție 
americane, care efectuau zbo
ruri deasupra prefecturii Ya- 
manasi, au „scăpat" din nou 
două bombe. O bombă a că
zut deasupra morii din orașul 
Oțuki, iar alta pe un cîmp. 
Temîndu-se de o eventuală 
explozie a bombelor, poliția 
a izolat regiunea în care au 
căzut.

PARIS — In dimineața zilei 
de 18 aprilie din Lisabona spre 
Angola au plecat cîteva avi
oane cu parașutiști protughezi. 
După cum transmite agenția 
France Presse, noi unități ale 
trupelor de parașutiști ale colo
nialiștilor se concentrează în 
prezent în regiunea aerodro
mului, pregătindu-se spre a fi 
trimise în Angola. în același 
timp în portul Lisabona se a- 
propie de sfîrșit încărcarea a 
două vase cu arme și muniții 
care zilele acestea se vor în
drepta spre coastele Africii.
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