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• Alături de 
cauza Cubei I

ÎN PREAJMA GLORIOASEI

- Puternice 
manifestații în lumea 
întreagă împotriva 

agresiunii imperialiste 
asupra Cubei «-

ANIVERSARI A PAR TIDULUI
zile. In întreaga țară, 

muncii de la orașe și 
pregătesc cu deosebită 
întîmpine sărbătoarea

/n aceste 
oamenii 
sate se 

însuflețire să 
întregului nostru popor — aniversarea
a 40 de ani de la înființarea Partidu
lui Comunist din Romînia — desiășu- 
rînd larg întrecerea socialistă, luptînd 
cu însuflețire pentru îmbunătățirea 
calității produselor, pentru depășirea 
planului șl reducerea prețului de cost. 
In aceste zile oamenii muncii, tinere
tul, pionierii organizează numeroase 
manifestări educative prin care cunosc 
mai bine trecutul de luptă al partidu
lui, politica sa înțeleaptă de construi
re a socialismului; vizite la muzee șl 
case memoriale legate de lupta parti
dului, întîlnirl cu activiști de partid, 
adunări generale cu temă etc.

In întreaga țară domnește o atmos
feră sărbătorească, de muncă rodnică 
și însuflețită, dragostea oamenilor 
muncii față de partid dezvăluindu-se 
prin fapte deosebite, interesante și

semnificative, printr-o atitudine înain
tată față de muncă, prin creșterea con
științei lor socialiste, a spiritului lor 
gospodăresc, printr-o sete sporită pen
tru cunoașterea și înțelegerea profun
dă a luptei și politicii înțelepte a par
tidului, conducător încercat al poporu
lui pe drumul luminos al socialismu
lui.

Din dorința de a face cunoscută citi
torilor atmosfera entuziastă și sărbă
torească cu care poporul nostru mun
citor, tineretul de la orașe și sate în- 
tîmpină această măreață sărbătoare a 
partidului și poporului, o brigadă de 
reporteri a ziarului nostru a pornit să 
străbată în aceste zile țara de la un 
capăt la altul. Publicăm astăzi primul 
reportaj al brigăzii.

• Cei ce gustă 
din cupa 

amărăciunii
La Washington

— profundă 
deprimare după 

înfrîngerea 
agresiunii contra 

Cubei

Gnvernul Republicii Populare Romine ți 
poporul romin au aflat cu profundă indigna
re de mișeleasca agresiune dezlănțuită îm
potriva Republicii Cuba, al cărei pămint a 
fost invadat de bande de mercenari, organi
zate și pornite de pe teritoriul S.U.A. și al 
altor țări vecine aflate sub controlul impe
rialiștilor americani.

In întreaga lume răsună glasul plin de 
minie al popoarelor care își exprimă revolta 
față de această încălcare grosolană a celor 
mai elementare norme ale relațiilor interna
ționale și care constituie totodată o provocare 
primejdioasă impotriva păcii și securității 
generale.

Alături de toate statele iubitoare de pace, 
Republica Populară Romînă înfierează și 
condamnă cu energie acțiunile agresive inspi
rate ți organizate impotriva Cubei de către 
Statele Unite ale Americii, care constituie 
un atentat împotriva dreptului inalienabil al 
poporului Cuban de a fi stăpin in patria sa.

Legat de poporul cuban, ca și de celelalte 
popoare din America Latină prin afinități de 
limbă și cultură, poporul romin a urmărit 
cu bucurie și simpatie succesele poporului 
cuban în lupta pentru cucerirea independen
ței sale, in munca pentru construirea unei 
vieți noi în Cuba, liberă de exploatarea la 
care a fost supusă ani de-a rindul de mono
polurile americane.

întregul nostru popor își exprimă astăzi 
sentimentul de solidaritate cu cauza dreaptă 
a poporului cuban care, cu arma in mină, își 
apără libertatea și drepturile cucerite cu 
atîtea sacrificii.

Guvernul romin consideră că guvernul 
S.U.A. poartă întreaga răspundere pentru ac
țiunile militare îndreptate împotriva Repu
blicii Cuba și pentru consecințele grave pe

care continuarea acestora le-ar putea avea 
pentru securitatea și pacea generală.

Declarațiile repetate ale președintelui Ken
nedy și ale altor personalități oficiale ame
ricane, prin care se afirmă simpatia și admi
rația pentru mercenarii recrutați din rîndu- 
rile elementelor contrarevoluționare consti
tuie o mărturie a rolului jucat de cercurile 
conducătoare americane în inițierea și orga
nizarea agresiunii imperialiste împotriva 
Cubei.

Atacul impotriva Cubei a fost îndelung șl 
minuțios pregătit. Guvernul S.U.A. a instituit 
blocada economică asupra Cubei, a ordonat 
unităților sale navale să patruleze în apele 
Americii Centrale, a rupt relațiile diploma
tice cu Republica Cuba. Transfugii contrare
voluționari din Cuba au fost adăpostiți în 
S.U.A. unde au primit subvenții oficiale și Ii 
s-a pus Ia dispoziție echipament și centre de 
instrucție militare.

încă din octombrie 1960 în fața Adunării 
Generale a O.N.U. guvernul cuban a atras 
atenția asupra pregătirilor pe scară tot mai 
mare a unei intervenții armate împotriva 
țării sale, de pe baze de operații aflate pe 
teritoriul Statelor Unite ale Americii, în 
Guatemala și la Swan Island.

Toate acestea au culminat cu debarcarea 
pe teritoriul Cubei a unor bande de merce
nari aflate la ordinele unui centru contra
revoluționar constituit în Statele Unite ale 
Americii.

Astăzi opinia publică din toate țările lumii 
este perfect edificată cine sînt inspiratorii și 
organizatorii agresiunii impotriva Republicii 
Cuba.

CUBA
(Continuare în pag. 5-a)

La Uzinele „1 Mai“

Prin telefon de la brigada „Scînteii tineretului

Iată-ne porniți pe drumu
rile țării. Primul oraș în 
care ne oprim este Plo- 
ieștiul. Mai exact, Uzinele „1 
Mai". Vă redăm de aici cîteva 
fapte care le-am întîlnit în 
această zi obișnuită în uzină. 
Ele redau o frântură din at
mosfera clocotitoare, plină de 
frămîntări și căutări creatoare 
care domnește în uzină în a- 
ceste zile.

Brigada de montorl condusă de maistrul Gh. Marin de îa Uzi
nele „1 Mad“ din Ploești, se numără printre brigăzile frunta
șe pe întreprindere. Tinerii din această brigadă se străduiesc 

să dea produse de bună caii ta te.

O modernă fabrică de sticlărie 
a intrat în funcțiune la Sighișoara

A intrat în produc
ție Fabrica de sticlă
rie la Sighișoara. 
Noua unitate este 
prevăzută cu o capa
citate anuală de 
50.000 tone de bute
lii și borcane. Pro
ducția el este de 
două ori mai mare 
decât aceea o tutu
ror fabricilor de sti-

clărie existente în 
1948 în țara noastră, 

întregul flux teh
nologic, de la intro
ducerea materiei pri
me în procesul de 
producție pînă la 
ambalarea și trans
portul în containere 
la magazii a mărfu
rilor finite, este me
canizat și automati
zat Comenzile șl

controlul se efectuea
ză de la tablouri 
centrale de către 
dispeceri, prin inter
mediul unor semnale 
optice și acustice. 
Reglajul nivelului to
pirii sticlei in cup
toare se face auto
mat, cu ajutorul izo
topilor radioactivi.

(Agerpres)

Calitate I
Recent a avut loc o plenară 

lărgită a comitetului de partid 
pe uzină. La plenară 
dezbătut pe 
larg și într-un 
chip fructuos, 
la concret, pro
bleme vitale 
pentru uzină, 
de o deosebită 
stringentă pen
tru buna desfășurare a între
cerii socialiste. Desigur, una din 
principalele probleme pusă în 
discuție a fost asigurarea unei 
înalte calități a produselor 
uzinei. Plenara a luat hotărîri 
importante și în întreaga uzi
nă se simte un suflu nou în 
întrecere, un avînt și mai pu
ternic. Se remarcă printre ho- 
tărîrile plenarei comitetului 
de partid cîteva deosebit de 
interesante și inedite. Iată, de 
pildă, s-a hotărit printre alte
le organizarea unui curs de 
ridicare a calificării controlo
rilor de calitate. Măsura ar 
putea să mire pe unii. Aici, 
dimpotrivă, ea pare firească. 
S-a constatat că sînt unii con
trolori de calitate care 
neavînd pregătirea cuvenită, 
lasă să treacă piese de calitate 
necorespunzătoare. în al doi
lea rînd, s-a spus în plenară, 
rostul controlorilor nu este 
numai să controleze, ci și să 
prevină și să dea soluții.

Către Comitetul Central 
al Partidului Socialist-Unit 

din Germania

Dragi tovarăși,

Ger-

Unit 
mun-

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Romin, al întregului nos
tru popor vă transmitem un 
salut frățesc și cele mai calde 
felicitări cu prilejul împlinirii 
a 15 ani de la crearea Parti
dului Socialist-Unit din 
mania.

Crearea Partidului 
marxist-leninist al clasei
citoare din Republica Demo
crată Germană — Partidul So
cialist-Unit din Germania - 
a constituit un eveniment de 
mare însemnătate pentru miș
carea muncitorească germană 
și poporul german.

Sub conducerea Partidului 
Socialist-Unit din Germania 
în frunte cu Comitetul său 
Central, oamenii muncii din 
Republica Democrată Germa
nă au obținut mari și însem
nate succese în construirea 
societății socialiste, în conso
lidarea primului stat german 
al muncitorilor și țăranilor.

BERLIN
Factor de seamă al păcii în 
Europa și în întreaga lume, 
Republica Democrată Ger
mană luptă cu consecvență 
pentru interesele vitale ale 
întregului popor german, îm
potriva imperialismului și a 
militarismului vest-german, 
pentru o Germanie unită, paș
nică și democratică.

Fidel internaționalismului 
proletar, Partidul/., Socialist- 
Unit din Germania își aduce 
contribuția de preț la întări
rea unității indisolubile a 
mișcării comuniste interna
ționale și a lagărului socialist, 
bucurindu-se de stima și con
siderația partidelor frățești.

Vă urăm, dragi tovarăși, 
noi victorii în lupta pentru 
înflorirea Republicii Demo
crat' Germane, pentru bună
starea poporului german, pen
tru triumful cauzei nobile 
socialismului și păcii.

Comitetul Central 
al

Partidului Muncitoresc Romin

ÎNVINS!
i împotriva Cubei a fost lichidata • Bandele mercenare 
zdrobite • Declarația guvernului cuban

HAVANA 20 (Agerpres). — La ora 3,15 (ora locală), 
postul de radio Havana a transmis următoarea declara
ție a guvernului cuban:

Forțele armatei revoluționare și ale miliției naționale 
au luat cu asalt ultimele poziții pe care forțele merce
nare de invazie le dețineau pe teritoriul național pe plaja 
de la Giron. Acest ultim punct deținut de forțele mer
cenare a căzut la 19 aprilie ora 17,30. Revoluția a re
purtat victoria, dar a fost nevoită să plătească un preț 
mare pentru aceasta: viețile unor ostași revoluționari 
care au atacat neîntrerupt, fără să slăbească nici pentru 
o clipă asaltul, și au nimicit în mai puțin de 72 de ore 
întreaga armată pe care guvernul imperialist al Statelor 
Unite a creat-o timp de luni de zile. Inamicul a suferit 
o înfrîngere zdrobitoare.

O parte dintre mercenari a încercat să se îmbarce pe 
bordul a diferite nave dar ele iau fost scufundate de for
țele revoluționare. Rămășițele trupelor mercenare, care 
au suferit numeroase pierderi în morți și răniți, s-au 
împrăștiat într-o regiune mlăștinoasă din care este im
posibil să scape.

A fost capturată o mare cantitate de arme de prove
niență nord-americană, între care tancuri grele de tip 
„Sherman". Materialele de război capturate nu au fost 
încă evaluate în întregime.

Tn cursul următoarelor cîteva ore, guvernul revoluțio
nar va prezenta poporului, un raport complect cu privire 
la evenimente.

cum, cînd sarcinile celor care 
trebuie să se pronunțe și să 
dea avizul asupra calității 
produselor a crescut foarte se
rios, necesitatea ridicării pre
gătirii controlorilor de calita
te a devenit imperioasă.

O atenție deosebită se acor
dă în această perioadă și mai
ștrilor. A început pentru ed 
un ciclu de conferințe care va 
deveni în curînd tot un curs 
de ridicare a calificării. Se 
vor ține de asemenea confe
rințe pentru toți specialiștii 
uzinei pe tema „Ce e nou în 

tehnica mon
dială".

Așadar, la 
ordinea de zi 
tot învățătura, 
studiul, nu nu
mai pentru 
muncitori, ci și 

pentru maiștri, controlori de 
calitate și ingineri.

Un ecou puternic a produs 
în uzină o scrisoare publicată 
azi în ziarul de uzină. Este 
vorba despre o scrisoare sosi
tă de la o brigadă de petro
liști din schela Ochiuri. Petro
liștii îi laudă pe metalurgiștii 
din Ploiești pentru mașinile 
bune și puternice pe care le 
produc, dar le aduc la cunoș
tință defectele unor pistoane 
de pompe care nu au aceleași 
dimensiuni pe toată lungimea 
lor, ceea ce provoacă greutăți 
serioase. Semnalul acesta a în
grijorat oarecum colectivul, 
l-a pus într-o stare de alertă. 
O comisie studiază de urgență 
cauzele acestei defecțiuni pen
tru a fi înlăturate.

Dar căutările creatoare, e- 
forturile izvorâte dintr-un en-

I. BĂIEȘU 
M. CARANFIL

FIDEL CASTRO 
comandantul suprem al forțelor 

armate revoluționare.

Aspect de la mitingul oameni
lor muncii organizat la teatrul 
de vară „23 August" din Capi-(Continuare în pag. 4-a)

Construcții noi pe Bulevardul Magheru.
Foto ; AGERPRES

Oamenii muncii din 
patria noastră 
au primit cu a- 

dîncă satisfacție vestea 
lichidării bandelor con
trarevoluționare debar
cate acum patru zile pe 
pămîntul Cubei.

în cursul zilei de ieri 
Ia Fabrica de confecții 
Gheorghe Gheorghiu- 
>ej“, întreprinderea 
Automatica”, Fabrica 
Bela Breiner", între

prinderea „Industria 
Bumbacului", Uzinele 
„21 Decembrie" din 
Capitală precum și în 
numeroase întreprin
deri, institute superi
oare de învățămînt 
din Cluj, Iași, Craio
va, Hunedoara, Galați, 
Baia Mare, Suceava, 
Constanța, Ploiești, 
Brașov etc. au avut loc 
mitinguri în care oa
menii muncii au con
damnat cu energie ac
țiunile agresive inspi
rate și organizate îm
potriva Cubei de către 
S.U.A. și și-au expri
mat convingerea că 
orice nouă provocare 
împotriva Cubei este 
sortită eșecului.

Castro și al său popor 
l-au învins pe agresor"
Mitingul oamenilor muncii 

din Capitală
Cîf privești cu ochii, de jur- 

împrejur, imensa potcoavă a Tea
trului de vară „23 August" este 
înjesafă de strungari, forjori, me
canici, normafori, țesătoare, ingi
neri — oameni ai muncii, reuniți 
aci să-și exprime solidaritatea cu 
lupta dreaptă a poporului cuban.

Și iată, pe neașteptate, doar la 
cîfeva secunde după ce primul 
vorbitor s-a urcat la tribună, ca 
un resort uriaș, întregul amfitea
tru s-a pus în mișcare. O adevă
rată explozie de glasuri a acope
rit înfr-o fraefiune de secundă vo
cea vorbitorului tov, Gh. fonescu, 
președintele Consiliului local al 
sindicatelor-București.

— Tovarăși, acum cîteva ore, 
din îndepărtata Cubă ne-au sosit 
vești care ne umplu inimile de 
bucurie... Radio Havana a anun
țat că forțele contrarevoluționare 
care au invadat Cuba au fost ni
micite complect...

Oricine ar fi privit cit de puțin 
acest tablou impresionant, o îm
binare spontană de bucurie, feri
cire chiar, avînt pasionant și no
bil, mîndrie, ar fi înțeles încă oda
tă cit de profunde sînt sentimen
tele de prietenie ce leagă po
porul nostru de eroicul popor 
cuban, care cu arma în mină a 
știut să-i facă pe invadatori să 
simtă mînia sa.

Și poporul, creator prin exce
lență, atunci cînd se petrec lu
cruri ce-i încălzesc puternic inima 
a creat și de astă dată. Șapte mii 
de piepturi au reluat glasul unuia 
— cine o fi fost ? Scandînd :

Castro și al său popor
L-au învins pe agresor 1“
Din șapte mii de piepturi, în 

unison prin năvalnica sa afirmare.

prin simțămintele rde Bucuri» șl 
mîndrie pentru luptătorii eroici 
din Cuba.

La această întrunire impresio
nantă, Ion Moldoveanu, muncitor, 
fruntaș de la Uzinele „Timpuri 
Noi", Ana Dumitru, președinta 
comitetului sindical al Fabricii de 
confecții „ Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, Popa Andrei, directorul în
treprinderii „Vasile Roaită" au 
adus salutul lumii fabricilor și 
uzinelor bucureșfene și au afirmat 

în- 
In 

de- 
gu- 
se

deplina solidaritate cu lupta 
flăcăratî a poporului cuban. 
același timp ei și-au arătat 
plina adeziune la Declarația 
vernului țării noastre, în cate 
arată hotărîrea sa ca împreună cu 
alte state să acționeze pentru sus
ținerea poporului cuban în lupta 
sa drep„;ă de apărare a indepen
dentei și suveranității naționale.

Cu toate că agresorii au fost 
înfrînți, nu înseamnă prin aceasta 
că afîfările imperialiștilor au luat 
siîrșit. Vorbitorii au cerut dezar
marea urgentă a bandelor de 
contrarevoluționari aflate pe teri
toriul Statelor Unite și al altor 
state, luarea tuturor măsurilor ne
cesare pentru a face imposibile 
alte atacuri împotriva Cubei. 
Poporul nostru admiră lupta eroică 
a poporului cuban, spiritul său de 
vigilentă față de încercările im
perialiștilor îndreptate împotriva 
independentei și libertății Cubei, 
Poporul nostru se află alături da 
lupta eroică a poporului cuban. 
Miile din tribune, oameni liberi 
ce trăiesc înfr-o patrie liberă, îi» 
plină înflorire, din care o parte

CAROL ROMAN

(Continuare în pag. 5-a)



LA PRIMIRE A ÎN U.T.M.

DE CE VREI
SĂ DEVII UTEMIST ?

O întrebare simplă, fi. 
rească, la care de 
cele mai multe ori 
tînărul își răspunde 
încă înainte de a se 
prezenta la secreta, 

rul organizației U.T.M. și a-i 
mărturisi dorința lui de a de
veni membru al organizației, 
își răspunde în ceasurile în 
care se gîndește la munca sa, 
la viața lui și a celor din jur, 
la frumusețea și bogăția ei, la 
lupta partidului nostru pentru 
a o face și mai frumoasă și 
mai bogată.

Și orice formă ar lua răs
punsul, oricum ar fi exprimat, 
el izvorăște din aceeași sinceră 
dorință de a deveni Un soldat 
de nădejde al 
partidului. Am 
discutat cu mai 
bine de 50 de ti
neri de curînd 
primiți în organi
zație. Am citit ce
reri scrise de 
multe ori cu o 
caligrafie stingă- 
ce. Din toate am 
desprins aceeași 
dorință a tinerilor 
de a lupta cu toa
te forțele lor 
pentru triumful 
cauzei partidului.

Ion Florescu, 
muncitor la Uzi
nele „23 August" 
din București, 
scria în adeziunea 
lui: „Intru în
U.T.M. pentru că sînt con
vins că organizația mă va 
ajuta să devin un luptător 
de nădejde pentru traducerea 
în viață a sarcinilor trasate de 
partid". Și această mărturisire 
este concretizată astăzi în 
viață prin strădaniile tânărului 
muncitor de a da lucru de 
bună calitate, de a-și ridica 
continuu nivelul său profe
sional, de a-și îmbogăți cu
noștințele politice și de cui- 
tură generală.

„Sînt muncitoare. Părinții 
mei sînt muncitori. Partidul, 
prin lupta sa, ne-a creat o 
viață demnă, minunată. Nu 
este oare firesc ca locul meu 
să fie în rîndurile Uniunii Ti
neretului Muncitor, al cărei 
țel este acela de a educa tînăra 
generație în spirit comunist, 
mobilizînd-o la traducerea în 
viață a politicii partidului nos
tru ?“ Sinceritatea și căldura 
acestei declarații, făcută de 
tînăra muncitoare Piroșka Uy. 
laghi, de la Fabrica de confec
ții din Oradea, nu are nevoie 
de comentarii. Ea este dove
dită de hărnicia sa în produc
ție, de seriozitatea cu care 
muncește pentru a traduce în 
viață sarcina trasată de partid 
pentru continua îmbunătățire 
a calității produselor.

De ce vrei să devii utemist? 
La această întrebare a răs. 

puns și ciobanul Gheorghe 
Coleș din G.A.C. „Răscoala din 
1907“, raionul Găiești: „Pen
tru că vreau să învăț, să în
văț cit mai mult pentru a 
munci bine, pentru a contri
bui ca gospodăria colectivă să 
fie mai puternică, mai bogată, 
așa cum partidul a trasat sar
cina. De aceea vreau să intru 
în U.T.M." Și de data a- 
ceasta cele spuse de tînăr sînt 
însoțite de fapte, de strădania 
tânărului de a munci cît mai 
bine, de a-și însuși cele mai 
înaintate metode zootehnice.

Toate cele spuse de tinerii

aceștia și celelalte care nu au 
mai încăput în rîndurile de 
față, dovedesc o înțelegere 
profundă a rolului Uniunii 
Tineretului Muncitor de luptă
toare activă pentru aplicarea 
în viață a politicii partidului 
nostru.

Înțelegerea aceasta la care 
au ajuns tinerii, de a-și pune 
întreaga lor capacitate și ener- 
gie tinerească în slujba măre
țelor sarcini trasate de partid, 
este rodul muncii politice des
fășurate de organizațiile de 
U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid, în perioa
da de pregătire a tinerilor 
pentru a intra în rîndurile 
Uniunii Tineretului Muncitor. 
In aproape toate cele 12 or
ganizații U.T.M. pe care le-am 
vizitat, comitetele U.T.M. i-au 
ajutai pe tineri să înțeleagă că 
nu este suficient- numai să 
dorească să devină utemiști și 
să se declare de acord cu Sta
tutul U.T.M., ci însușindu-și 
prevederile acestuia, să lupte 
pentru aplicarea lor în viață. 
Să muncească în fabrica, in
stituția sau gospodăria agrico
lă colectivă din care face par
te, în școala sau facultatea în 
care învață, în așa fel încît să 
merite calitatea de membru al 
Uniunii Tineretului Muncitor.

PREGĂTIREA
NOILOR UTEMIȘTI

. a puțin timp după
ce s-a angajat,în

■ Uzina „23 August"
din București su- 

'*** dorul Ion Ignat s-a 
prezentat la secre

tarul organizației de bază 
U.T.M. de la secția 1 vagoane 
și i-a spus că vrea să devină 
utemist.

— Foarte bine — a încuvi
ințat secretarul. După schimb 
să vii să stăm de vorbă.

— Despre ce ? S-a interesat 
Ignat. Și apoi: aha, bănuiesc 
eu. Dar să știi: statutul l-am 
văzut, meserie știu, mai citesc 
cite ceva...

Stătea, sigur de el, în fața 
secretarului. Deși nu-l cunoș
tea de multă vreme, secreta
rul observă că Ignat nu se 
dezminte nici acum. Atitudinea 
aceasta îi era caracteristică. 
Toate ie lua ușor. La început 
gindi supărat: măcar într-un 
moment atît de important din 
viața lui, ar fi putut să fie mai 
serios, li răspunse însă stăpî- 
nit:

— Știu toate astea și mă 
bucur că vrei să devii utemist. 
Dar de ce n-am sta de vorbă 
mai pe îndelete ?

...Discuția s-a încheiat tîrziu. 
Secretarul organizației U.T.M. 
i-a vorbit lui Ignat despre țe
lul Uniunii Tineretului Mun
citor, despre obligațiile ce îi 
revin unui membru al organi
zației noastre.

Acestei discuții i-a urmat 
alta, fără prezența lui Ignat, 
purtată de membrii biroului 
U.T.M.

— Ignat trebuie ajutat să 
se pregătească bine în vederea 
primirii lui în U.T.M. — și-au 
spus membrii biroului. Deo
camdată nu știe decit să re
pete cuvînt cu cuvînt cîteva 
prevederi din statut. El încă 
nu cunoaște suficient care sînt 
îndatoririle unui utemist, ce 
obligații îi vor reveni în a- 
ceastă calitate în organizația 
noastră de bază, în uzina noas
tră. Băiatul nu-i suficient de 
matur, parcă ia totul în joacă. 
Trebuie ajutat să se maturi
zeze, să privească cu mai mul
tă răspundere viața, îndatori
rile sale. Florea Iosif, membru 
în biroul U.T.M. a primit a-

tunci sarcina să-l ajute în a- 
ceastă direcție. Apoi s-a stabi
lit să se discute cu conducerea 
sectorului pentru ca Ignat 
să fie încadrat în una 
din cele mai bune brigăzi, 
în brigada condusă de comu
nistul Tudor Vasile. In acest 
colectiv, el va deveni un bun 
muncitor, în sensul larg al cu- 
vîntului; va învăța să fie dis
ciplinat, să lucreze cu simț de 
răspundere, să tindă mereu 
spre perfecționare.

Cînd Ion Ignat s-a pre
zentat în fața adunării ge
nerale care urma să dis
cute cererea sa de a fi 
primit în U.T.M., mulți tova
răși au vorbit despre vrednicia 
și conștiinciozitatea cu care 
muncește, despre strădania cu 
care se pregătește din punct de 
vedere politic. Toate acestea 
demonstrau procesul de matu
rizare pe care-l trăia Ignat. Și 
în adunarea generală utemiștii 
au aprobat în unanimitate in
trarea lui Ion Ignat în rîndu
rile utemiștilor.

In toate organizațiile de bază 
din Uzina „23 August" am ob
servat aceeași grijă pentru 
pregătirea viitorilor utemiști. 
Aproape 40 de tineri munci
tori din uzină au fost primiți 
anul acesta în rîndurile orga
nizației. Și toți s-au bucurat 
de sprijinul membrilor bi
rourilor U.T.M.. al utemiștilor, 
în vederea pregătirii pentru a- 
cest însemnat moment din 
viața lor.

In organizațiile pe care 
le-am vizitat am aflat că a- 
jutîndu-i pe tineri să se pre
gătească pentru a deveni ute
miști comitetele U.T.M. au 
creat cercuri de studiere a 
Statutului U.T.M., membrii a- 
cestora, cei mai buni utemiști 
au purtat cu acești tineri 
discuții despre politica parti
dului de desăvîrșire a con
struirii socialismului în pa
tria noastră, despre modul in 
care trebuie să lupte ei — ca 
membri ai organizației noas
tre revoluționare — pentru în
făptuirea acestei politici. La 
fabrica de Confecții Oradea 
cei aproape 20 de tineri pri
miți în ultimele luni în U.T.M.
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au fost ajutați încă îna
inte de a deveni utemiști 
să fie fruntași in produc
ție, să lupte pentru ridicarea 
continuă a calificării lor pro
fesionale, să-și ridice nivelul 
politic, să învețe. Faptul că, 
încă înainte de a deveni mem
bri ai organizației tineri ca 
Eva Varga, Sidia Rafila, Er
nest Szeghalmi și alții, au 
fost încadrați în brigăzile ute- 
miste de muncă patriotică, în 
cercurile politice, au luat 
parte la diferitele activități 
cultural-sportive i contribuit 
la educarea lor, le-a dat posi
bilitatea să cunoască mai bine 
sarcinile pe care organizația le 
pune în fața membrilor săi. 
Și în alte organizații U.T.M. 
am observat aceeași grijă pen
tru pregătirea viitorilor ute
miști. Așa de pildă, comitetul 
comunal U.T.M. Bilciurești, 
raionul Ploiești, a organizat 
pentru viitorii utemiști confe
rințe despre carnetul roșu 
U.T.M., ce înseamnă să fii 
utemist, care sînt sarcinile or
ganizațiilor U.T.M. din G.A.C. 
și altele.

In organizația U.T.M. din 
G.A.C. „Octombrie roșu" din 
aceeași comună au fost primiți 
în ultimele luni zece tineri 
dintre cei mai vrednici colec
tiviști. In perioada cît s-au 
pregătit pentru a intra în 
U.T.M. ei au fost ajutați să în
țeleagă că principala lor înda
torire ca utemiști va fi aceea 
de a munci cu dragoste în gos
podăria colectivă, pentru dez
voltarea avutului obștesc, pen
tru continua ei înflorire. Stră- 
duindu-se încă înainte de a fi 
primiți în U.T.M. să munceas
că bine în gospodărie, tineri ca 
Ioana Buzea, Maria Stănciu- 
lică, Nicolae Manea și alții, 
au cerut organizației să fie în
cadrați în brigada de muncă 
patriotică, la cercurile poli
tice, în formațiile care acti
vează pe lingă căminul cultu
ral, alături de alți utemiști, în- 
vățînd de la aceștia cum să-și 
îndeplinească primele lor în
datoriri.

In vizitele pe care le-am în
treprins am poposit și în or
ganizația de bază U.T.M. de la 
G.A.C. „Filimon Sîrbu", co
muna Cuza Vodă. Datorită 
vredniciei colectiviștilor, gos
podăria a crescut an de an, 
și-a mărit avuția. In gospodă
rie muncesc 139 de utemiști. 
Despre hărnicia celor mai 
mulți dintre ei vorbesc cu 
legitimă mândrie și con
ducerea gospodăriei și co
mitetul U.T.M. Pe unii dintre 
ei i-arn și cunoscut. Dar am 
cunoscut și utemiști ca

Gheorghe P. Vlad, Elena Miha- 
lache, Costică D. Radu, care 
nu muncesc cu răspundere în 
gospodărie. Costică D. Radu, 
de pildă, lipsește de la muncă 
atunci cînd gospodăria are 
mai multă nevoie de el, iar 
cînd vine, datorită indiscipli
nei sale, creează greutăți bri
gadierului și celorlalți colecti
viști. Ce dovedesc toate aces
tea ? Comitetul organizației de 
bază nu s-a ocupat cu grijă 
de pregătirea acestor tineri, nu 
i-a ajutat să înțeleagă încă 
înainte de a deveni utemiști 
care vor fi principalele lor în
datoriri, acolo, în organizația 
lor de bază, în gospodăria co
lectivă. Comitetul U.T.M. și a- 
dunarea generală care a ho- 
tărît primirea acestor tineri 
în U.T.M. nu i-au ajutat să în
țeleagă că principala lor înda
torire ca membri ai organiza
ției noastre este să muncească 
bine în gospodărie, să lupte 
pentru continua ei înflorire.

Organizația U.T.M. din 
G.A.C. „Viața nouă", satul Ro
mânești, subordonat orașului 
Ploiești, ne-a rezervat o altă 
surpriză. In ultimele 4 luni, în 
această organizație n-a mai 
fost primit nici un tînăr în 
U.T.M. Și totuși în gospodărie 
sînt peste 70 de tineri dintre 
care mulți, prin munca lor, 
s-au situat în rîndurile colec
tiviștilor fruntași. Numeroși ti
neri dintre aceștia și-au mani
festat nu o dată dorința de a 
intra în U.T.M., convinși fiind 
că în rîndurile organizației ei 
vor fi ajutați să îndeplinească 
mai bine sarcinile trasate de 
partid oamenilor muncii din a- 
gricultură. S-au lovit însă de 
indiferența comitetului U.T.M. 
— secretar Nicolae Voinea 
care nu i-a ajutat să se pre
gătească în acest scop, care 
n-a organizat adunări generale 
pentru primirea de noi tineri 
în U.T.M.

Intr-o problemă atît de im
portantă pentru organizația 
noastră ca primirea de noi 
membri, indiferența față de 
cererile tinerilor, preocuparea 
sporadică pentru pregătirea 
politică a acestora sînt lipsuri 
grave care trebuie neîntârziat 
lichidate.

La comitetele organizațiilor 
de bază pe care le-am vizitat 
vin aproape zilnic tineri care 
își manifestă dorința de a in
tra în rîndurile U.T.M. Cerce
tarea cu atenție a cererilor a- 
cestora, ajutorarea lor pentru 
a se pregăti în vederea aces
tui mare eveniment din viața 
lor, sînt datorii de onoare ce 
stau în fața tuturor comitete
lor U.T.M.

urmă, printre tinerii din bri
gada I-a a gospodăriei colec
tive din Recaș, regiunea Ba
nat, care au cerut să fie pri
miți în U.T.M. se număra și 
Martin Ghiblac. Discutînd ce
rerea lui de a fi primit în 
U.T.M., utemiștii și-au dat 
seama că Martin avea o com
portare care nu dădea orga
nizației nici o garanție că el 
va fi un bun utemist. Era in- 
disciplinat. Muncea doar cînd 
„avea chef". într-o muncă 
importantă, urgentă, nu se 
puteau bizui pe el. Utemiștii 
i-au spus clar, deschis că un 
om care nu-și manifestă prin 
muncă dragostea față de co
lectivă, nu luptă pentru înflo
rirea ei, care are o concepție 
înapoiată față de muncă, nu 
se poate bucura de încrederea 
organizației U.T.M.

Insă utemiștii erau con
vinși că Ghiblac Martin 
își poate schimba compor
tarea, dacă îl vor ajuta, 
dacă se vor ocupa de el, 
dacă-l vor atrage la diferite 
acțiuni inițiate de organizație. 
Și iată-l, de curînd, din nou 
în fața adunării generale. Ute
miștii au remarcat cu satis
facție că Martin s-a schimbat 
mult, că în gospodărie lu
crează mai bine, că e mai 
disciplinat, că a luat parte, 
alături de utemiști, la nume
roase acțiuni ale organizației. 
Ghiblac Martin a fost primit 
în U.T.M.

...Intr-un alt colț al țării, la 
Tușnadul Nou, raionul Ciuc 
în adunarea generală a orga
nizației U.T.M. din întovără
șirea agricolă se discuta a- 
ceeași problemă : primirea de 
noi membri în U.T.M. Șase 
tineri — trei băieți și trei fete 
- își spun, rînd pe rînd, au
tobiografia.

Alături de ceilalți întovără
șiți, Ravasz Gabor a fost me
reu prezent la transportarea 
îngrășămintelor pe cîmp, la 
arat, la semănatul orzului. El 
a luat parte activă în cadrul 
brigăzii utemiste de muncă 
patriotică la lucrările de 
amenajare a drumului dintre 
Tușnadul Nou și Co.zmeni, la

plantarea de puieți precum și 
la numeroase 
Utemiștii nu 
dar, cînd l-au 
vasz Gabor în 
s-a discutat însă în adunare 7 
Despre activitatea lui în în
tovărășire ? Nu l Despre asta 
n-a fost 
pus doar 
generale, 
cedat și 
U.T.M. a 
Margit, Imecs Gizela,

alte acțiuni, 
au greșit, așa 
primit pe Ra- 
organizație. Ce

I s-au 
întrebări 

pro- 
în 

Darvas 
înLuiyii., uk»w, KOUCZ
Ilona și Korodi Ianos. In loc 
să se discute activitatea lor, 
calitățile lor de viitori mem
bri ai U.T.M., li s-au pus și 
lor doar întrebări. Firește, a- 
dunarea generală trebuie să 
se intereseze de cunoștințele 
tinerilor care cer să fie pri. 
miți în U.T.M., dacă cunosc 
sau nu Statutul U.T.M., dar 
ea nu trebuie transformată 
într-un seminar. Cu atît 
mai mult cu cît n-ar fi 
fost lipsită de importanță 
discutarea felului în care-și 
fac datoria în întovărășire ti
neri ca Darvas Margit, Imecs 
Gizela care în perioadele de 
virf nu prea ies la muncă pe 
cîmp.

Dacă cererea tinerilor care 
doresc să devină membri 
U.T.M. nu se discută cu 
rit de răspundere, dacă 
miștii nu-și spun părerea 
pre ei, despre activitatea 
adunarea generală rămine 
simplă formalitate. Ori, 
are menirea să-i ajute pe ti
neri să înțeleagă sarcinile 
concrete în întreprinderea 
sau gospodăria colectivă res
pectivă, să analizeze activita
tea lor în producție, atitudi
nea lor față de îndatoririle 
sociale. Tinerii trebuie să 
simtă că utemiștii se inte
resează de activitatea lor, 
de comportarea lor, de calită
țile lor politice și morale. în 
acest fel, adunarea de primire 
în U.T.M. va avea un mare 
rol educativ și va însemna 
pentru ei într-adevăr primul 
contact viu cu viața organiza
ției ai cărei membri au deve
nit.

vorba.
cîteva

La fel s-a 
la primirea 
tinerilor A

CÎND PRIMEȘTI
CARNETUL ROȘU

1N ADUNAREA
GENERALĂ

lecare tînăr care 
cere să fie primit 
în U.T.M. așteap
tă cu emoție cli
pa când în aduna
rea generală a or

ganizației U.T.M. se va discu
ta cererea lui. Acolo, în fața 
utemiștilor simte el cu ade
vărat semnificația acestui mo
ment important din viața sa. 
Oare tovarășii vor avea încre
dere în el, vor fi mulțumiți 
de activitatea lui, îl vor primi 
în rîndurile lor ? — astfel de 
sentimente încearcă fiecare 
tînăr în asemenea împreju
rări.

...Discuțiile la primul punct 
al ordinei de zi s-au încheiat. 
Utemiștii din gospodăria co
lectivă Nicolae Bălcescu din 
raionul Călărași au dezbătut cu 
mult simț de răspundere sar
cinile organizației U.T.M. pen
tru întărirea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriei lor 
colective. S-a trecut la punc
tul următor : discutarea cere
rii de primire în U.T.M. a trei 
tineri colectiviști.

harnică, conștiincioasă. Une
ori, în asemenea cazuri, ești 
tentat să rezolvi totul prin- 
tr-o simplă exclamație : „O 
cunoaștem 1 E fată bună I S-o 
primim !“ Utemiștii nu au pro
cedat însă așa. Ei au înțeles 
semnificația acestui moment 
important în viața Valeriei, și 
de aceea au analizat cu serio
zitate activitatea ei, calitățile, 
lipsurile pe care le mai 
are. Utemiștii i-au dat să în
țeleagă că o prețuiesc, că au 
încredere în ea tocmai pentru 
că muncește în gospodăria 
colectivă cu dragoste și sir- 
guință.

— Sava Valeria e o fată 
harnică și conștiincioasă — 
începu Gheorghe Stan. A do
vedit, nu odată, că iubește 
gospodăria colectivă. Cred că 
merită să devină utemistă. 
Dar Statutul U.T.M. cere fie
cărui utemist să-și ridice ne
contenit nivelul politic, profe
sional și cultural. Pe Valeria 
n-am prea văzut-o însă la bi
bliotecă. Ea citește puțin, nu

S-a citit mai întîi adeziunea 
Valeriei Sava. Utemiștii au 
aflat de ce vrea să devină 
utemistă, cine o recomandă, 
principalele date biografice.

Valeria era emoționată. 
Simțea zeci de priviri ațintite 
asupra ei. Știa, din cele în
vățate, că adunarea va dis
cuta activitatea ei, compor
tarea ei, felul cum s-a pregă
tit pentru primirea în orga
nizație.

Cînd își termină autobiogra
fia, în sală se făcu liniște. Va
leria se gindi, cu emoție, la 
ceea ce vor spune despre ea 
utemiștii. Toți cei care au 
luat cuvîntul la adunare — 
Gheorghe Stan, Ion Ma- 
nole, Stanciu Nela - o cu
noșteau pe Valeria ca o fată

se cultivă, nu se străduiește 
să-și ridice nivelul politic. In 
gospodărie ne străduim să a- 
plicăm metodele agrotehnice 
avansate, dar ea cum să le 
aplice dacă nu le cunoaște ? 
Iată de ce cred că Valeria tre
buie să citească mai mult, 
să-și ridice mereu calificarea.

Sava Valeria a fost primită, 
în seara aceea, în rîndul ute
miștilor. La fel și ceilalți doi 
tineri colectiviști — Gheorghe 
Bălan și Gheorghe Voicu. In 
mijlocul utemiștilor, ascultînd 
cuvintele lor, aceștia au în
țeles mai bine ce înseamnă 
să fii utemist, care sînt cerin
țele organizației față de mem
brii săi.

...Cu un an și jumătate în

eonida Popescu se 
întîlnea pentru în
tâia dată cu pri
mul secretar al 
comitetului raional 
U.T.M. care veni- 

în comună să-i in
și altor tineri de

șf anume 
•mineze ei 
curînd-, primiți, in organizație, 
carnetul de membru al U.T.M. 
Leonida aștepta momentul a- 
cesta cu deosebită nerăbdare. 
Și iat-o acum în sediul comi
tetului comunal U.T.M., dis- 
cutînd cu primul secretar. Șe
dea pe scaun emoționată, iar 
la întrebări răspundea repede, 
clar, folosind pasaje întregi 
din Statutul U.T.M. Vasile 
Ichim, primul secretar al Co
mitetului raional U.T.M. Că
lărași știa că Leonida este în 
muncă o colectivistă harnică, 
conștiincioasă, că în activita
tea obștească se nuyiără de 
asemenea printre 
Dar fata răspundea chiar 
la întrebările 
la munca ei, 
zației U.T.M. 
toi cu titate 
mul secretar 
că Leonida 
rost capitole întregi din Statut, 
fără să le înțeleagă sensul, 
semnificația. Știa acum ce 
are de făcut : să îndrepte dis
cuția spre problemele concrete 
din gospodărie. In cuvinte 
simple, tovărășești, i-a vorbit 
apoi despre rolul organizației 
U.T.M. din gospodărie, des
pre sarcinile ce revin ute
miștilor, deci și ei pentru a 
spori necontenit avuția 
ștească a colectiviștilor, 
tot așa a procedat primul 
cretar cu toți cei 15 tineri 
rora urma să le înmîneze în 
seara aceea carnetele 
membri ai U.T.M.

Discuția aceasta a fost deo
sebit de folositoare și instruc
tivă nu 
utemiști ci și pentru primul 
secretar. El a avut astfel pri
lejul să-i cunoască îndeaproa
pe pe aceștia, să le afle bucu
riile, gîndurile, preocupările și 
astfel să le facă recomandări 
concrete referitoare la acti
vitatea lor în viitor. Datorită 
acestei discuții, înmînarea car
netelor noilor utemiști a con
stituit un mijloc important de 
educare politică a acestora.

Am întîlnit însă și mem
bri ai birourilor comitetelor 
raionale U.T.M. care nu se 
ocupă cu toată grija și răs
punderea de înmînarea carne
telor noilor utemiști, redu- 
cînd rolul politic, educativ al 
acestui moment la o sim
plă formalitate. Traian Mol-

de 
fruntași.

care se refereau 
la viața organi- 

din gospodărie 
din Statut. Prî- 
și-a dat seama 

memorase pe de

ob-
SG 
se- 
că-

de

numai pentru noii

ai 
spi- 
ute- 
des- 
lor, 

o 
ea

dovan, membru în biroul 
Comitetului raional U.T.M. 
Tg. Mureș nu folosește acest 
prilej - tnmînarea carnetelor 
— pentru a le vorbi noilor 
«temiști despre rolul organi
zației noastre revoluționare, 
pentru a le explica încă odată 
sarcinile ce revin organizații
lor de bază U.T.M. și fiecă-

pen-

nostru de

ruia dintre ei în lupta 
tru traducerea în viață a po
liticii partidului 
desăvîrșire a construcției so
cialismului. Cum procedează 
tovarășul Moldovan ?
în satul Bozeni, de pildă, 
comitetul organizației U.T.M. 
i-a invitat la școală pe tinerii 
ce urmau să primească carne
tele. Tov. Moldovan a scos în 
grabă carnetele din servietă, 
le-a strîns mîna urîndu-le „să 
le purtați cu cinste" 
cîteva minute, 
spre alt 
așteptau 
primirii 
membru
Traian Moldovan ca și alții ca 
el trebuie să înțeleagă că în- 
mînarea carnetelor noilor ute
miști nu este un scop în sine, 
ci un mijloc deosebit de im
portant pentru a cunoaște în
deaproape pregătirea politică 
și culturală 
pentru a le 
sarcinile ce 
și în viață.
minarea carnetelor poate con
stitui pentru noii utemiști un 
moment educativ, de neuitat.

era 
sat, unde 
cu emoție, 
carnetului 
al U.T.M.

Ajuns

și, după 
in drum 
alți tineri 
momentul

roșu de 
Tovarășul

a noilor utemiști, 
explica amănunțit 
le revin în muncă 
Numai astfel. în-

SARCINA 
DE ORGANIZARE

Acestea sînt doar cîteva e- 
xemple. Intr-un mod asemă
nător s-ar putea vorbi însă 
despre toți membrii acestei 
organizații. Și aceasta pentru 
că comitetul U.T.M. a înțeles 
că tînărul, odată primit în 
U.T.M., trebuie în continuare 
educat, ajutat să se dezvolte 
multilateral. Or, în educarea 
lui politică, ideologică, în an
trenarea lui activă la viața 
obștească, sarcina de organi
zație are un rol deosebit de 
important.

Procedând în felul acesta, 
organizația U.T.M. din această 
gospodărie, sub conducerea 
organizației de partid, a făcut 
din tinerii colectiviști o forță 
activă în munca de întărire 
economico-organizatorică a 
G.A.C.

Aceeași grijă față de sarci
na care se încredințează nou
lui utemist, același ajutor a- 
tent, tovărășesc, pentru ca el 
să și-o ducă la îndeplinire am 
găsit în cele mai multe orga
nizații vizitate.. Am găsit însă 
și situații mai puțin. îmbucu
rătoare.

La G.A.C. „Înainte" din co
muna Modelul, raionul Călărași 
se mai întîmplă ca după ce a 
fost primit în U.T.M,. tînărul 
respectiv să fie uitat, de el 
să-și aducă aminte comitetul 
U.T.M. doar cînd trebuie să-l 
cheme la vreo adunare gene
rală sau să-și plătească coti
zația.

Intr-una din zile, la sediul 
comitetului U.T.M. din aceas
tă gospodărie colectivă a avut 
loc următoarea scenă: Un 
grup de utemiști printre care 
și Moraru .Nicolae, Pantea 
Doina, Trifan Constantin, toți 
proaspeți primiți în U.T.M.. au 
intrat în sediu. Secretarul, o- 
cupat cu punerea la punct a 
unui plan, i-a întrebat mirat:

— Ce-i
— Am 

U.T.M.
— Aha, 

voi pe bancă.
Au stat și au 

alții, secretarul 
planul lui iar tinerii s-au plic
tisit și au plecat.

S-au risipit fiecare pe la ca
sele lor. Și nedumerirea din 
privirile lor era justificată. 
Doina a fost criticată în 
adunarea în care a fost 
primită în U. T. M. că a-, 
nul trecut a lipsit de cîte
va ori de la muncă. A pro
mis atunci că lucrul acesta ntt 
se va mai întîmplă. Dar da 
la adunare și pînă acum- m- 
mpnj nu i-a mai spus nimic, 
„Am activat mai mult ia ; 
timpul cînd m-am pregătit să 
devin utemistă. Am primit 
sarcina să studiez Statutul, să 
țin o recenzie... Acum, parcă 
toți au uitat de mine", spu
ne ea cu amărăciune.

Este clar că o asemenea a- 
titudine față de noii utemiști 
nu este de natură să ducă la 
maturizarea lor politică, la 
dezvoltarea simțului lor de 
răspundere în 
Oanîzație.

Neantrenînd 
activ la viața 
neîncredințîndu-le sarcini con
crete care să-i mobilizeze la 
activitatea de întărire și dez
voltare a gospodăriei colecti
ve, să contribuie la propria lor 
educare politică și Ideologică 
însăși activitatea organizației 
U.T.M. respective rămâne la 
un nivel scăzut.

Iată dar că experiența mun
cii organizațiilor U.T.M. a do
vedit cît de important este 
faptul ca fiecare nou utemist. 
să primească o sarcină con
cretă, să fie . ajutat s-o înde
plinească.

m intrat în sediul 
comitetului U.T.M. 
de la G.A.C. „Nico
lae Bălcescu", din 
raionul Călărași, o- 
dată cu Ion Vulpe.

El a strîns mîna celor prezenți 
și-a tras un scaun, a scos apoi 
din buzunar o foaie de hît- 
tie scrisă îngrijit :

— Eu cam așa m-am gîndit 
să ne organizăm activitatea 
pină o să înceapă din plin 
munca la cultura mare. Vre
mea nu se arată prea, ploioa
să. De aceea m-am gîndit să 
discutăm amănunțit despre 
prașilele suplimentare la po
rumb. Eu am vorbit cu briga
dierul, pe voi v-aș ruga să 
vorbiți cu tehnicianul. Apoi 
m-am gîndit să avem o discu
ție cu cei mai buni cultivatori 
de porumb din gospodărie. 
Sînt 
care

Si 
cute 
tate, 
punderi precise.

După plecarea băiatului, 
Pană Gheorghe, secretarul or
ganizației U.T.M. din gospo
dărie ne-a spus:

— Ion Vulpe este unul din
tre cei mai pricepuți tineri 
din colectivă. L-am primit de 
curînd în U.T.M. Apoi a fost 
ales responsabilul unei echipe 
de tineret la cultura mare. A 
fost prima lui sarcină de or
ganizație și o privește cu toa
tă seriozitatea. Și noi îl_ aju
tăm să și-o îndeplinească.

Din discuțiile avute cu se
cretarul U.T.M., cu tinerii, am 
ajuns la concluzia că organi
zația U.T.M. din această gos
podărie colectivă se ocupă cu 
multă grijă și atenție de noii 
utemiști, le încredințează sar
cini de organizație, îi ajută să 
și le ducă la îndeplinire.

— A fost o vreme — ne-a de
clarat Gheorghe Pană zîmbind 
— cînd purtam la mine o lis
tă cu vreo 30 de sarcini „con
crete". Dădeam o sarcină, o 
însemnam pe listă și așa pînă 
le terminam pe toate. Apoi o 
luam de la capăt. Se potriveau 
cu omul, nu se potriveau, noi 
eram liniștiți: Utemistul avea 
sarcină concretă.

— Și erau îndeplinite ? 
Pană ridică din umeri.
— Unele da, cele mai multe 

nu. Făceam pe atunci două 
greșeli mari, li dădeam omului 
o sarcină care nu avea nici o 
legătură cu el, cu munca lui, 
cu aptitudinile lui. Și apoi nici 
nu-l mai întrebam ce a făcut, 
dacă și-a îndeplinit-o sau nu.

Pană povestea toate acestea 
păstrînd în colțul > gurii- j-itar 
zîmbet de autoironie. „Era o 
perioadă cînd nu aveam prea 
multă experiență. Acum lucru
rile s-au schimbat". Și acesta 
este adevărul. încă înainte de 
a intra în U.T.M. tînărul este 
ajutat să înțeleagă ce cere or
ganizația U.T.M. de la el, care 
sînt îndatoririle lui acolo, în 
gospodăria agricolă colectivă 
în care muncește. Am consta
tat de asemenea că și sarcini
le de organizație încredințate 
noilor utemiști urmăresc ace
lași scop: să-i concentreze a- 
tenția utemistului asupra în
datoririlor lui concrete, să-l 
mobilizeze la îndeplinirea lor.

— Ion Vulpe, își continuă 
Pană povestirea, s-a distins în 
brigadă ca un bun organiza
tor. Intr-un fel era mîna 
dreaptă a brigadierului. Noi 
ne-am bucurat cînd tinerii l-au 
propus și l-au ales ca respon
sabil de echipă. De data a- 
ceasta însă jiu am mai lăsat 
lucrurile la jumătate. Imediat 
după adunare am discutat cu 
Vulpe ce sarcini are ca res
ponsabil al echipei de tineret 
și continuăm să-l ajutăm să și 
le ducă la îndeplinire. Sau 
iată încă un exemplu : Bogdan 
Costică. In adunarea de pri
mire în U.T.M. a fost aspru 
criticat că mai lipsea cite o- 
dată de la muncă. Sarcina: să 
se ocupe de mobilizarea la 
muncă în gospodărie a tine
rilor de pe ulița lui. L-am an
trenat de asemenea într-un co
lectiv de tovarăși care pregă
tea o adunare generală U.T.M. 
cu tema : Participarea la mun
că, principala îndatorire a u- 
temistului. Și un ultim exem
plu : Petcu Gheorghe. De cînd 
a intrat în gospodărie nu i s-a 
întîmplat măcar o singură 
dată să lipsească de la mun
că. Noi am aflat însă că Petcu 
nu citește. Am cercetat fișele 
de la bibliotecă: numele lui nu 
figurează. La ziar nu era abo
nat. Nu puteam să-l lăsăm să 
trăiască așa. I-am dat sarcina 
să citească o carte. Termen: 
o lună, după care urma să dis
cute conținutul ei cu un mem
bru al comitetului. După cîte
va zile a venit însă la noi cu 
cartea sub braț: „Nu pot să 
citesc. Mă doare capul. Dațî-mi 
altceva să fac". Nu i-am dat 
altă sarcină. In schimb un în
vățător utemist a citit cu el 
„Pămînt desțelenit" de M. So- 
lohov și „Mama" de M. Gorki. 
A prins gustul literaturii și 
acum citește singur. Și daci 
l-ați auzi cu cită plăcere po
vestește despre cărțile citite 1

oameni cu experiență 
pot să ne învețe multe... 
punct cu punct, cele tre- 
pe hirtie au fost discu- 
s-au stabilit termene, răs-

cu voi ?
venit și noi la

foarte bine. Stați și

privit unii la 
și-a văzut de

munca

în modtinerii
de organizație.

Ti-

în 
co-

orga- 
pen- 

mem- 
plină 
aceea

organizațiilor 
toți activiștii 
împărtășească 

ziarului expe-

V-am prezentat în
raidul de față cîte
va aspecte din

munca politică pe care o 
desfășoară unele organi
zații U.T.M. pentru creș
terea și întărirea continuă 
a rînduriior Uniunii 
neretului Muncitor.

In fabrici și uzine, 
gospodării agricole
lective și pe șantiere, în 
școli și facultăți, activita
tea desfășurată de 
nizațiile U.T.M. 
tru primirea de noi 
bri în U.T.M. este 
de învățăminte. De
invităm pe această cale 
secretarii 
de bază, 
U.T.M. să 
cititorilor
riența acumulată în mun
ca de educare politică a 
tinerilor care au cerut să 
devină membri ai U.T.M. 
și de antrenare activă a 
acestora la lupta pentru 
înfăptuirea politicii parti
dului de desăvîrșire a 
construcției socialismului 
în patria noastră.

Pagină realizată de :
P. ISPAS, 
M. VIDRAȘCU, 
ST. NECANIȚCHI, 
L ANDREI.

Ilustrația de A. CALISfc 
TRAT.



L OCURI ȘI CASE DIN BUCUREȘTI
LEGATE DE LUPTA P. C. R.

Călătorind prin Bucureștii 
de aii, oraș al uriașelor pre
faceri socialiste, ne oprim în 
fața unei clădiri învechite pen
tru a citi o inscripție scrisă cu 
litere de aur pe o placă co
memorativă. Gtind aceste slo
ve, un sentiment adine de cin
stire străbate inima noastră. 
Sînt multe astfel de locuri, 
toate mărturii ale glorioaselor 
lupte duse de clasa noastră 
muncitoare - condusă de în
cercatul nostru partid, pentru 
înlăturarea jugului capitalist, 
pentru făurirea unei vieți noi, 
lipșită de exploatare.

In spatele actualului bloc 
„Romarta", pe strada Academi
ei w. 35—37, vom întiini o placă 
comemorativă. Modesta placă 
imemorială amintește faptul că 
în acea olădire, în ziua de 8 
mai 1921, în fostul sediu al 
ziarului „Socialismul", și-a în
ceput lucrările congresul de 
constituire a P.C.R. (FOTOGRA
FIA nr. 1). Vreme îndelungată 
pînă atunci oamenii muncii 
asupriți au năzuit să aibă un 
conducător, devotat trup și su
flet Intereselor poporului, ca
pabil *ă-I călăuzească spre 
deplina eliberare de orice ex
ploatare ți asuprire, spre o 
viață nouă. Această năzuință 
s-a împlinit acum 40 de ani. 
Făurirea partidului de tip nou 
al clasei muncitoare din Ro
mînia în mai 1921 a însemnat 
un moment de cotitură în isto
ria luptelor revoluționare ale 
maselor populare din țara noa
stră, core prin aceasta au că
pătat un puternic stat major 
pentru apărarea intereselor lor 
fundamentale și cucerirea unei 
vieți mai bune.

Avînd de înfruntat din pri
mele zile ote existenței sale 
furia turbată și terocrea crin- 
cenă a deselor exploatatoare 
aflate la arma țării, aruncat in 
ilegalitate în 1924, P.C.R. a dus 
cu fermitate ți eroism lupta 
pentru libertatea ți fericirea 
oamenilor muncii.

Un rol important in mobiii-
zarea meselor monotoc re ic 
lupta împotriva exploatării ți 
asupririi l-a jucat presa ilegală 
de partid. Casa în care s-a ti
părit organul C.C. al P.C.R. 
ziarul „Scînteia", în perioada 
iulie-septembrie 1932 se gă
sește situată în strada Ecoului 
nr. 29, raionul Lenin. (FOTO
GRAFIA Nr. 2).

...La 20 martie 1932. sub con
ducerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a avut ioc ia 
București, intr-o cosă conspira
tivă a P.C.R. situată pe strada 
Mitropolitul Grigore nr. 69 din 
apropierea Observatorului As
tronomic (FOTOGRAFIA Nr. 3), 
conferința pe țară a muncito
rilor ceferiști care a constituit 
un moment hotăritor tn organl. 
zarea luptelor clasei munci
toare din ianuarie—februarie
1933.

...Mergînd pe calea Grivițel, 
înspre Atelierele ,,Grivița Ro
șie", vom întîlnl mai multe 
locuri legate de lupta partidu
lui nostru. Sînt locuri Ce amin
tesc de eroismul de care mun
citorii ceferiști conduși de P.C.R. 
au dat dovadă în anul 1933. 
In curtea Atelierelor C.F.R. 
„Grivița Roșie", în anii regimu
lui democrat-popular a fost ri
dicat chiar pe locul unde s-au 
desfășurat eroicele lupte, o 
placă comemorativă care cin
stește jertfele celor căzuți la 
16 februarie 1933 la Grivița 
Roșie (FOTOGRAFIA Nr. 4).

...In anii dictaturii legionaro-

fascîste șl ai războiului crimi
nal antisovietic, cu toată teroa
rea cruntă, comuniștii au reușit 
ca prin manifeste, broșuri, pre
să și alte mijloace de informare 
să desfășoare o muncă neobo
sită de lămurire politică a ma
selor, de mobilizare a lor la 
lupta împotriva fascismului. 
Pornind pe calea Dorobanților 
spre Floreasco, în apropierea 
Pieții Dorari-nți, pe partea 
dreaptă, este situată strada 
Școala Floreasca. Pe această 
stradă la nr. 34 se găsește 
casa in care a funcționat în 
cdîncă ilegalitate tipografia 
ziarului „Ramînla liberă" (FO
TOGRAFIA Nr. 5). Aici, pe 
lingă ziarul „Romînia liberă" se 
mai tipăreau manifeste, bro
șuri și alte materiale propa
gandistice ale P.C.R. In spatele 
casei, la o distanță de circa 
10 -metri a fost construit un 
adăpost în care era mutată 
tipografia atunci cînd din cau
za urmăririi de către Siguran
ță, ea nu putea funcționa In 
interiorul casei,

...Numeroase locuri din Ca
pitală, amintesc despre insu
recția armată de la 23 August 
1944, inițiată, organizată și con
dusă de P.C.R. Insurecția ar
mată de la 23 August 1944 a 
început cu arestarea guvernu
lui antonescian. Formațiunile 
patriotice, după ce au arestat 
majoritatea membrilor guvernu
lui antonescian l-au transportat 
în cursul nopții de 23 August 
de la Palat în casa conspirativă 
a partidului din cartierul Vatra 
Luminoasă situată pe strada 
Costache Burcă nr. 27 (FOTO
GRAFIA Nr. 6).

Rospunzind chemării P.C.R. 
muncitorii ou pus pe arme
ți s-cu î-ccd-ct in formațiunile 
petriebee cere in colaborare cu 
ornxrto trecută de partea po - 
parului sub conducerea perfidu
lui au început din ziua de 
24 august dezarmarea ți cap
turarea principalelor obiective 
germane dri Capitală. După 
ce cu fost capturate trupele 
ce se găseau in imobilele din 
Parcul Fii-pescu ți Bonaparte, 
formațiunile patriotice în cola
borare cu unitățile armatei ro- 
•mîne au început atacul asu
pra comandamentului aviației 
germane situat în clădirea fos
tei prefecturi a județului Ilfov, 
unul din cele mai importante 
obiective ale hftleriștilor. Clă
direa eta bine amenajată 
pentru luptă și ocupată noma' 
de ofițeri ți subofițeri înarmați 
cu arme automate. Această 
clădire și multe altele, ca, 
de pildă, Hotel Princiar, Grand 
Hotel, Hotel Ambasador etc au 
fast cucerite prin luptă. Pe fa
țada clădirii din strada Ilfov 
nr. 6, actualul Sfat popular al 
regiunii București (FOTOGRA
FIA Nr. 7) a fost fixată o pla
că comemorativă tn amintirea 
luptelor.

Locurile memoriale legate de 
Istoria P.C.R. sînt pentru clasa 
muncitoare din patria noastră, 
pentru întregul popor muncitor 
mărturii ale trecutului glorios 
de luptă al Partidului Comu
nist din Rom-înia. Viizitîndu-Je, 
cunosoî-ndu-ile, fiecare om al 
muncii, fiecare tînăr simte un 
puternic sentiment de m-înd-nie 
patriotică, un sentiment de 
profundă dragoste și recunoș
tință pentru eroicul partid al 
comuniștilor.

Prof. ALEXANDRU CEBUC 
Muzeograf principal 
la Muzeul de Istorie 
a orașului București

Pe ce traiectorie
a zburat Gagarin

Numeroase sînt aspectele teh- 
nico-științifice ale primului zbor 
al omului in Cosmos. Dintre a- 
cesfea, cele referitoare la traiec
toria navei cosmice sînt legate 
direct de solicitarea mecanică și 
psihică a organismului uman. 
Examenul a fost ,,trecut" magis
tral de astronautul luri Gagarin 
iar acest fapt constituie o confir
mare deplină a posibilităților pe 
care le are organismul uman de 
a suporta cu bine condițiile impu
se ce socrul cosmic.

Orbita navei cosmice a evoluat 
la altitudini inferioare altitudinilor 
la cere încep puternicele zone de 
rac aț'.e cosmici ce înconjoară 
Pl—’-tu1. După cum se știe, sate- 
Dfii rtixali și rachetefe cosmice 
$ov.e*<e au descooerit și identifi
cat două pufem.ee brîuri de ra
diație cos— că care înconjoară 
PărrunhJ în -eg --ea Ecuatorului.

fuc *ee de 45* coboară pînă la 
300 km. Ei ere for—<£n pro
ton* de foarte mare emerge (zeci 
fi suie de nucane efectron- 
vofți) și se Mînde ia arfnclme 
cam pînă la 6000 km. Britd er*e- 
rior (E) formar c> particule de 
mai mică energie (zeci fi sute de 
mii eleerron-voV; fi anume dn 
electroni, se întinde ia adincime 
pînă la 50 000 km. Și acest btiu 
înfășoară Păm'nhd de jur îns
pre,ir.

Pentru a evita nocivitatea aces
tor zone de radiate cosmică, tre
buie deocamdată evitată trecerea 
prin acere zone. Or, acest lucru 
se poate rea za numai prin urmă
toarele trei moduri: zbor cosmic 
la altitudini sub 500 km, zbor 
cosmic în nave sfe t la „altitu
dini- de peste 54X000 km cu „ie
șire- și Jntrare- pe la poli, 
zbor cosmic sp-e a •> aștri cu „ie
șire" și „intrare- de pe Pămînt 
pe la poli. In viilor, tind vor pu
tea fi perfectate mijloacele de 
proteefie împotriva pericole ui ra
diațiilor, navele cosmice sa'eliî 
ver putea străbate, după voie, a- 
cesfe zone de radiație intensă.

de pe 
punct spre 
insă nu se poate 
asigura o aterizare 
declanșată în zona 
apogeului orbitei).

Traiectoria navei 
cosmice a avut trei 
porțiuni distincte 
(figura 2). Prima 
porțiune s-a des
fășurat timp de 15 
minute din S (ora 
9,07) pînă in B 
(era 9,22). A fost 
perioada de lansa
re a rachetei. De 
fapt, motoarele ra
chetei au funcțio
nat doar citeva 
minute. Pauzele 
ivite între ieșirea 
din funcțiune a 
unui motor rache
tă și intrarea 
funcțiune a 
motor rachetă 
uză în 
producea 
prinderea 
motorul 
a mărit 
re a rachetei purtătoare la 
r- -ute. La sfirșHul acestei perioa
de Gagarin raporta : „Zborul se 
desfășoară normal, mă simt bine". 
Pentru oamenii de știință, acest 
mesaj însemna că suprasolicitările 
-ecanice și psihice ale organis- 
m-'ui astronautului (datorite vi
brațiilor, zgomotelor, accelerații
lor, și șocurilor ivite în timpul 
desprinderii treptelor rachetei) fu
seseră suportate normal.

Jncepînd din punctul B zborul 
navei cosmice s-a desfășurat fără 
dirijare, liber, pînă în D, timp de 
63 minute. In această fază astro
nautul a trăit și activat în stare 
de imponderabilitate totală.

Perioda de revenire pe sol a 
durat 30 de minute. A fost cea 
mai emoționantă fază a zborului 
cosmic, atit pentru oamenii de 
știință sovietici aflafi pe sol și 
care urmăreau zborul cosmic cit
■ ■

desen, 
care

care
Și 

treptei 
ieșit

Pe de altăconfines 
funcțiune) 

perioada de lansa- 
15

Trebuie să remarcăm că puter
nicele rachete sovietice puteau 
cu siguranță să lanseze nava cos
mică cu primul om la bord și la 
altitudini mai mari, ceea ce ar fi 
fost chiar mai ușor de realizat. 
Ferirea navei însă de briurile ra
diației cosmice a făcut ca orbita 
navei cosmice sovietice să nu de
pășească o anumită altitudine. 
Des gur că pentru dirijarea rache
tei în perioada de lansare pen
tru a pune nava pe o asemenea 
orbită se impun precizii conside
rabil de mari. Un plus mic de 
viteză (citeva zeci de metri pe 
secundă) peste cea prescrisă, ca 
urmare a unei impreciziuni de di
rijare, ar fi determinat ca apo
geul orbitei să crească peste mă
sură de mult ceea ce ar fi putut 
cauza trecerea navei prin brîul in
ferior al radiațiilor cosmice. Diri
jarea magistrală a rachetelor so
vietice a asigurat evitarea unei 
asemenea primejdii.

Primul zbor al omului tn Cos
mos a însemnat înconjurul Pă- 
mînfului o singuară dată, deplasa
rea făcîndu-se cu prima viteză 
cosmică (ceva peste 7,7 km/s la 
apogeu și ceva peste 7,8 km/s la 
perigeul orbitei). In timpul dura
tei de zbor, 108 minute, punctul 
de start al rachetei a ieșit din 
planul orbitei, ca urmare a mișcă
rii de rotație a Pămîntului în ju
rul axei proprii, și s-a deplasat da 
la vest spre est cu 1500-2000 km 
(depinde de latitudinea locului). 
In tot acest timp, planul orbitei a 
rămas fix față de stele considerata 
și ele „fixe". Așadar în momentul 
lansării, punctul de start S era în 
locul unde este punctul A pe fig. 
2, dar după 108 minute în planul 
orbitei a ajuns punctul A în care 
a avut loc aterizarea. Dacă s-ar 
fi efectuat două sau trei înconju
ruri ale Pămîntului, între punctul 
de start (S) și punctul de ateriza
re (A) ar ti crescut distanța la 
4500-6000 km. O fără situată la 
latitudinea teritoriului U.R.S.S, 
care de la est la vest nu ar avea 
o întindere de cel puțin 200 km, 
nu ar putea asigura revenirea pa 
teritoriul său a astronautului ca 
ar fi lansat din acea țară și ar 
efectua un singur înconjur al Pă
mîntului. Ar trebui ca să se aș
tepte 24 ore în care timp nava 
cosmică s-ar roti de 15-16 ori în 
jurul Pămîntului, iar teritoriul țării 
respective ar reveni pentru a 
doua oară în planul orbitei (prima 
dată fiind în dreptul punctului A

Pădurencele din Poiana Rus- 
că, regiunea Hunedoara, cos 
adevărate bijuterii ale portu
lui național. Învățătoarea An- 
drițoău Anastasia din co
muna Bătrina, raionul Ilia, 
regiunea Hunedoara, învață 
pe elevele ei arta cusături

lor
Foto: V. ORZA

pentru astronaut.
Pentru oamenii de 

ția a fost legată de 
precisă a tuturor 
folosite la frînare. 
tind era necesar ca,

știință, emo- 
funefionarea 

sistemelor 
In primul 
in D,

parte, comanda 
primită de pe Pămînt, pentru re
venire trebuia exercitată prompt, 
fără înfîrzieri sau avansuri. Astro* 
nautul a avut un anumit rol în su
pravegherea funcționării precise’ 4 
dispozitivelor de stabilizare și o- 
rientare a navei în acest moment 
crucial al zborului cosmic. Elemen
tele traiectoriei erau transmise de 
aparatele de pe bordul navei 
centrului de calcul și comenzi de 
pe sol, care le confrunta cu datele 
determinate de pe Pămînt. Iar 
apoi, pe baza datelor stabilite, 
mașinile electronice de calcul cu 
funcționare rapidă au „hotărît** 
momentul exact al desprinderii 
navei de pe orbită (momentul 
trării în funcțiune a motorului 
chetă de frînare).

Aterizarea s-a putut efectua 
felul următor, analog modului 
care s-a descris oficial aterizarea 
navei cosmice sovietice lansate în 
august 1960.

La o altitudine de 7—10 km, 
un dispozitiv barometric ce sesiza 
trecerea pe la o asemenea înăl
țime, a putut pune în funcțiune un 
sistem de aruncare a capacului 
navei cosmice. Apoi, sistemele de 
catapultare au scos din navă ca
bina și pe astronaut cit și contai
nerele cu aparate, care, fiecare 
în parte, folosind parașute proprii

in-
rai

în 
în

cînd

nava cosmică primea comanda de 
revenire, corpul navei să fi fost 
bine stabilizat (fără rotirea într-o 
parte sau alta, în jurul centrului 
de greutate). Totodată era nece
sar ca ieșirea ajutajului motorului 
rachetă să „privească" spre di
recția de mișcare iar axa ajuta
jului să fie riguros perpendiculară 
pe linia DO ce unea în acel mo
ment nava cu centrul Pămîntului.

O deviere cît de mică, fie 
numai și cu un unghi de un mi
nut, ar fi cauzat abaterea punctu
lui de aterizare cu 50—60 km. 
față de locul de dinainte fixat. în 
plus, aceasta ar fi produs pertur
bări și în ceea ce privește efica
citatea sistemelor de frînare folo-

au putut ateriza cu o viteză da 
contact cu solul, de 6—10 m!s.

Firește, organismul astronautu
lui a fost supus unor supra soli
citări dinamice de o mare intensi
tate. Ajuns pe Pămînt, Gagarin a 
raportat că zborul a fost admira
bil asigurat din punct de vedere 
tehnic, incit nu a căpătat trauma
tisme și nici confuzii.

Asigurînd magistral primul zbor 
al omului în Cosmos, în toate 
fazele sale, știința și tehnica so
vietică s-a acoperit de glorie veș
nică și admirația întregii lumi.

Conf. univi 
ing. PASCARU ION

Propunerea a fost acceptată
A intrat pe poarta uzinei 

odată cu primii muncitori din 
schimbul I și s-a îndreptat 
grăbită spre cabinetul tehnic.

Tînăra strungăriță de la a- 
telierul 301, uzina „Electro- 
precizie" din Săcele a ciocă
nit sfioasă. 7

A deschis binișor ușa. La 
birou ședea un om de aproa
pe 40 de ani, scund, cu tîm- 
plele ușor cărunțite - tovară
șul Cazan Ștefan, șeful cabi
netului tehnic din uzină.

Victorița Vădeanu și-a tras 
mai aproape scaunul și, cu 
brațele încrucișate a conti
nuat să privească zborul con
deiului pe coala plină cu un 
scris mărunt. în stînga era 
un desen și cîteva linii tra
se cu roșu.

„Așa arată pesemne planul

unei inovații", gîndi ea. Eu 
nu pot să desenez, dar am 
în minte piesa așa cum tre
buie să fie după ce fac mo
dificările la borna 2. O să-i 
spun deslușit ce vreau să fac 
și cred că o să mă ajute.

Tovarășul Cazan puse 
punct, lăsă tocul jos și o privi 
vesel.

— Așa..., gata. Acum să 
auzim ; ce vînt te aduce pe 
la noi ?

— Am și eu o propunere 
de raționalizare.

— De ce nu mi-al spus 
asta de la început ?

— Nu-i un lucru prea im
portant; o modificare la cu
tia de siguranță pe care o lu
crez la strung. Reduce ma
nopera...

— Ce mai aștepți ? Adu 
piesa să facem schița și să 
calculăm economiile.

Victorița a plecat îmbujo
rată.

A doua zi a trecut din nou 
pe acolo. Pe masa tovarășu
lui Cazan aștepta gata să in
tre în studiul comisiei de 
inovații, propunerea ei, prin
să într-un dosar cu coperți 
roșii. Pe prima pagină era 
făcută schița cutiei de sigu
ranță, iar dedesubt scria cu 
cifre mari ; Economii 1.068 
lei anual. Era contribuția ei 
la eforturile colectivului de 
muncă pentru îmbunătățirea 
calității produselor, obiectiv 
principal în întrecerea orga
nizată în cinstea aniversării 
partidului nostru.

SORINA CÎMPEANTț 
bibliotecară

(Material sosit în cadrul 
Concursului nostru).

pufem.ee


V. I. Lenin

sovietic.

■mase- 
vederea a- 
Puterâi so- 

îtnpotriva 
interni

Informații

de-a 91-4 a- 
ni versori « nașterii tai VlocLarir 
Hid Lenin, ta Editura paMoâ a 
apărut traducerea In limba ro- 
mină a lucrării „V. L Lenta- - 
Biografie". Lucrarea, eraborotâ 
de un colectiv de autori sub egi
da Institutului de marxism-leni
nism de pe lingă C C. al P.G.U.S.. 
ne înfățișează viața și activitatea 
Iul Vladimir hid Lenin, mareie 
conducător și învățător <ji proto- 
tariatului internațional, întemeie
torul P.C.U.S. șl cJ Statului so
vietic. Odată cu datele biogra
fic» pnopriu-zise, lucrarea prezin
tă cele mal importante idei ais 
Iul V. 1. Lenta. Totodată e fo
losită o bogată literatură me
morialistică.

Primele capitole ale cărții na 
prezintă copilăria și adolescen
ța iui Lenta și începutul activi
tății revoluționare desfășurată de 
el. Devenind încă din fragedă 
tinerețe adept convins al Ideo
logiei marxist-revaluționare, Le
nin a îmbinat cunoștințele sala 
teoretice cu o vie și intensă ac
tivitate în rtaduirife maselor de 
muncitori din Petersburg șj din 
alte centre muncitorești, precum 
șl ta rindul celor condamnați 
.pentru activitate revoluționară și 
deportați împreună cu el in Si
beria de către autocrația țaristă.

Cartea ne voirbeșta apoi des
pre lupta neobosită dusă de 
V. I. Lenin pentru crearea unul 
partid de tip nou al clasei mun
citoare, a unui partid cu adevă
rat marxist, consecvent revoluțio
nar, înarmat cu cunoașterea 
legilor obiectiv» al» dezvoltării 
societății omenești.

Alte capitole din lucrare se 
ocupă de activitatea desfășurată 
d» V. I. Lenln pentru apărarea 
partidului șl a ideologiei sala 
marxista împotriva revizionismu
lui, reformismului șl altor curen
te car» încercau să golească 
marxismul de stmburela său re
voluționar. Est» oglindită toto
dată activitatea Iul Lenta pen
tru dezvoltarea fn mod creator 
a teoriei marxist» tn condițiile 
noii epoci Istoric» : epoca Impe
rialismului șl a revoluțiilor pro
letare, epoca trecerii de la ca
pitalism la socialism.

O mare parte din lucrare sa 
referă ta activitatea desfășurată 
de către V. I. Lenln pentru pre
gătirea ș| înfăptuirea Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
pentru constituirea Ș< continua 
întărire • Statului sovietic, pri
mul stat al oamenilor muncii din 
lume, lo activitatea luf In pe-

rioodo intervenției 
militare și a răz
boiului civil, pentru 
mobilize rea 
lor în 
pc rării 
vietic» 
dușmanilor 
ți extend.

Ultima parte a 
lucrării este consa
crată neobositei 
mu nd desfășurată 
de Lenta pentru re
facerea economie: 
Statului
pentru fundamen
tarea căHor de ur
mat in vederea a- 
sigurărfi victoriei în 
construirea «ocia- 
lis-njiui și a comu
nismului. Ne este 
prezentată lupta 
consecventă a lui 
V. L Leain pentru 
pece șl prietenie 
între popoare, pee- 
tru coexistenta paș
nică intre țâri cu 
sisteme sodai-pot- 
tke diferit* 
scoc te ta e.idențo 

(ncrecterea protandâ pe cere c 
cea Vtoc •< tad '■ p otato- 
riot. In tai .
mistoM tai istorica- A t m ș—' 
knprevnă ca
re, a te situa <• fcuntec lup-‘ 
lor, a tace totol tam
rea far, pentru a tadrepto to»- 
dcmîta tor spre fagesta care 
duc» spre victorie cu ce.e mai 
puține jertfe, a ti gata dm 
pînă și uitima picătura de sm- 
ge pentru apărarea ir.teresețor 
celor ce muncesc - asa a în
vățat Ler.i» prin vorba șt tooxj 
sa că trebuie să f» un tr.eaicru 
ai detoșomenvjtui de ovongarda 
ol proletariatului.

Cartea prezintă figura lumi
noasă a tai Bid. un om core 
avea o dragoste nemorgimto 
pentru oamenii muncii, nutrind 
totodată o ură înverșunată îm
potriva dușmanilor poporumi, 
exploatatorii și lacheii acestora, 
oportuniștii, revizioniștii etc., un 
om căruia nu-i era ni muc din ce-: 
omenesc străin, care iubea via
ța, natura, copiii, ii plăcea sa 
glumească, să rida, să mearga 
la vinătoare, să joace șan șl « 
cînte la pian și din gura, fund 
totodată gata să jertfească ari
cind totul pentru couza careia 
și-a închinat viața. Profund con
vins de inevitabila victorie a pro
letariatului, înflăcărat și pasio
nat revoluționar, Lenin . privea 
totdeauna cu luciditate situația, 
neentuziasmindu-se peste măsu
ră ia victorii și nedisperând la 
Înfrângeri. Lenta asculta cu In
teres părerile, sugestiile tovară
șilor de luptă, se interesa cu 
dragoste tovărășească de con
dițiile lor de viață, da proble
mele care-i frămîntau, se stră
duia să-i sprijine cu tot ce pu
tea. Una din trăsăturile impor
tante aJe marelui Lenin era mo
destia sa ; iubit și stimat pentru 
înțelepciunea și vasta sa cultu
ră', pentru clarviziunea «a_șl 
pentru devotamentul său nemăr
ginit pentru cauza proletariatu
lui, Vladimir llici veghea mereu 
ca să creeze o 
muncă în care 
ratărilor să se
plin.

Ceea <te se 
care pagină a cărțiL bin fieca
re eveniment al vieții șl activi
tății Iul Lenin este abnegația cu 
care genialul conducător al pro
letariatului și-a pus toată pu
terea sa de muncă, șl-a închinat 
întreaga sa viață eliberării pro
letariatului, victoriei eodalismu-

Joi s-a înapoiat în Capitală, 
după o vizită făcută la Mos. 
cova, Leningrad și Kiev la in
vitația Academiei de Științe a 
Uniunii Sovietice, delegația A- 
cadcmiei R. P. Romine compu
să din acad. Atanase Joja, pre
ședintele Academiei R. P. Ro
mine, conducătorul delegației, 
acad. C. D. Nenițescu, pre
ședintele secției de științe chi
mice a Academiei, acad. Elie 
Carafoli, directorul Institutu
lui de mecanică aplicată 
„Traian Vuia“ al Academiei, 
și acad. Șerban Țițeica, direc
tor științific adjunct al Insti
tutului de fizici atomici al A- 
cademiei.

*
Ineheindu-și turneul tn țara 

noastră, âniireața peruviană 
Yma Sumak, împreună eu 
soțul său, compozitorul 
Vivanca, «u părăsit joi 
neața Capitala.

„Atît eu cit ?< soțul 
sfntem foarte mulțumiți 
riciți că am vizitat frumoasa 
dv. țari pe care am tndrăgit-o 
mult — a declarat Urna Sumak 
unor redactori ai Agenției Ro
mine de Presă ^Agerpres*. Na 
pare rău că trebuie să ne des. 
părțta» așa de euriud de țara 
drs.

Am găsit t» țara dv multe 
lucruri ostaxuate. Am vizitat 
Institutul de folcLor unde am 
ascultat imprimate rocile unor 
clntirețe autohtone cere mi-au 
făcut o impresie deosebită. De 
altfel, cred ei ar fi interesant 
ca folclorul romiuese să fie 
mai bine cunoscut fn țările 
America Latine. Am luat cu 
mine diferite partituri și 
discuri eu intenția de a adap
ta unele eintece ramînești ta 
vocea mea și si la includ m 
repertoriul meu viitor.

Mi-am dat seama ci publi
cul rominesc este foarte cult, 
cordial, comunicați» și sincer 
— a spus în continuare Yma 
Sumak. Am fost foarte emo
ționată rărind că apreciază 
arta nodstră și sper să abțin 
aceeași apreciere pentru eîn- 
tecele roneînești în America 
Latină, in încheiere eu și 
soțul meu dorim să mulțu
mim și pe această eale publi
cului rominesc pentru amabi
litatea cu care ne-a primit și 
să-i spunem „pe curind*.

M. 
dimi.

mea
fi

(Agerpres)

atmosferă de 
inițiativa colobo

ma n if esto din

degajă din fle-

4-

Foto : AycRrKcoPiața Valter Mărăclneanu.

aprilie, spe-

floa.
de ha car- 
plante fura-

din preajma Devei

(Urmare din pag. 2-a)

tuziasm emoționant îți apar 
și mai pregnante in secțiile 
uzinei.

Un registru 
deloc birocratic

Tinerele muncitoare Go bici Nata
lia șl Adsadian losefina de la 
Fabrica timișoreană „Ocskă Te
reza" Intr-o discuție despne ea- 

I itatea prod u selor.

La început am fost cam cir- 
cumspecți. dar nu chiar deza
măgiți. Ni se vorbea cu foarte 
multă gravitate despre ...un 
registru. El ne era prezentat 
ca o noutate. Eram dispuși 
să-l considerăm la ir.ceput ca 
pe o birocrație. Dar nu era 
așa. Ei e întradevăr o noutate. 
E vorba în ultimă instanță 
despre o idee gospodărească 
și plină de chibzuință.

în secția turnătorie oțel îșl 
desfășoară activitatea o co
misie pentru descoperirea și 
valorificarea rezervelor inter
ne care are în această perioa
dă ca obiectiv central calita
tea. Comisia reunește peste 
30 de oameni dintre cei mai 
de prestigiu din secție : mun
citori fruntași, maiștri și teh
nicieni, controlori de calitate, 
ingineri. într-una din ședin
țele sale, comisia a dezbătut 
amplu problema pieselor care 
se întorc în secție pentru re
manieri și reparații. în discu
ții nu s-a putut însă ajunge la 
o concluzie precisă și deci nici 
măsuri concrete nu s-au putut 
lua. Aceasta pentru că nu se 
știau precis cauzele. S-a ho
tărît atunci înființarea unui 
oficiu foarte sever de eviden
tă : un registru în care să fie 
înscrise toate piesele venite 
pentru remanieri cu cauza 
respectivă. Adică, acest regis
tru trebuia să aducă conclu
ziile : care e frecvența rema
nierilor, care e defectul cel 
mai însemnat, tipic, care-i 
cauza principală a remanierii, 
de unde pornește buba. Ca să 
se ajungă la o asemenea con
cluzie precisă, științifică a 
fost nevoie de acest registru, 
de acest ochi mereu deschis 
asupra calității pieselor. De el 
răspunde inginerul Ștefănes- 
cu, tehnolog.

Am urmărit astăzi cum îșl 
desfășoară registrul ...activita
tea. Ne-am dus la tehnolog.

— în general, ne-a spus el, 
pînă acum secția uzinaj unde 
merg piesele turnate de noi, 
ne-a anunțat singură defecte
le. Uneori o făcea, alte ori nu. 
Acum am hotărît să mergem 
noi la ei. Ne ducem în fiecare

zi și urmărim pas cu pas pie
sele turnate de noi. Ieri am 
descoperit, de pildă, o adevă
rată ciudățenie. Din greșeala 
a trei echipe de formatori s-au 
pus masetotele corpurilor unei 
pompe de un tip la altul de alt 
tip. Din punct de vedere func
țional asta n-are importanță. 
Dar este mai mare rușinea să 
le trimitem beneficiarilor așa. 
Ca și cum la o haină ai avea 
o minecă de o culoare ceva 
mai deosebită. Nu ti-ar fi ru
șine să mergi așa pe stradă T

Evident, după asemenea 
constatări se iau măsuri ime
diate. Exigența celor de la 
turnare capătăt aspecte de-a 
dreptul hazlii. Acestea au 
ajuns să-i agaseze pe cei de la 
uzinaj.

— Ăți mai descoperit ceva T 
Nimic ? Ia uitați-vă bine.

— Mal lăsați-ne ta pace 
dacă e ceva vă spunem noi.

— Nu, nu merge așa. Tre
buie să știm tot, să nu ne 
«cape nimic.

Asta vine ca și cum mește
rul s-ar ruga de mușteriu.

— Frate, te rog frumos spu- 
ne-mi ce r.u-i bun la marfa pe 
care ți am 
mai multe 
milă.

Asta s-ar _ 
leva cuvinte înaltă conștiință 
socialistă, înaltă răspundere și 
exigență sau spirit nou da 
muncă. Oricum, faptul este cit 
se poate de grăitor.

dat-o. Fă-mi cit 
obiecții, fă făr*

putea numi ta ct-

Trei băieți fericiți
Intr- adevăr, grozav de feri

ciți erau cei trei băieți : Ene, 
Rugan și Mateescu. Parcă ein» 
știe c» noroc dădusa peste 
capul lor. Adevărul est» ci 
erau fericiți pen.ru că nu mal 
erau... necăjiți. De bucurie se 
așezaseră jos pe forme și rî- 
deau. Cind ne-au văzut au ui
tat totuși că sîntem străini șl 
ne-au povestit totul ca la prie
teni.

— Auzi, dom le prin ce am 
trecut. Să nu-ți vină să crezi.

Pățiseră intr-adevăr o isto
rie strașnică. Cei trei tineri, 
dintre care Ene era șeful bri
găzii lor, cea mai bună dintre 
cele de la formare, au primit 
dimineața o acuzație extrem de 
gravă: că din neatenția lor 
pompele triplex care se tur
nau aveau o defecțiune, că 6» 
lăsau la presiune de pe ram
pă ta jos. Maistrul Șerban l-a 
făcut cu ou și cu oțet. Le. a

tpus-o pur și simplu că stat 
niște napricepuți, niște rebu- 
tori. Greu de descris cit de 
jigniți și de ofensați s-au sim
țit cei trei tineri. Au sărit ta 
sus de trei palme și s-au dus 
imediat la rampă. Să discute 
cu eeî de acolo.

— Cum măi fraților, vorbea. 
Rugan răgușit, ctad noi lucrăm 
la miime de milimetru fiecare 
colțișor, voi veniți să ne spu
neți că din cauza noastră stat 
piesele defecte?

— Da, din cauza voastră.
Discuția n-a dus la name. 

Fiecare o ținea pe a lui. Cei 
trei au venit în seeție cum
plit de amărîți și de cătrăniți. 
Au băut puțină apă și s-au 
calmat. Acum, jignirea ca jig
nirea, dar trebuia văzut totuși 
care este cauza pentru care 
apăruse defectul. Și poate nu 
exagerăm cînd spunem că cei 
trei au început să caute defec
tul cu lupa. Au cercetat to
tul, au mers la rampă, s-au 
întors iarăși înapoi la ei la 
formare. S-au apucat să mă, 
soare pînă și cutiile de mie
zuri. Da, le-au măsurat și — 
culmea I — aici au găsit de. 
fectuL Cutiile de miezuri erau 
mai mari cu 10 milimetri de
ck d-mensiunile piesei. Ei, pe 
urmă au făcut ei un tărăboi 
strașnic. Ca să nu-i mai acuze 
nimeni nevinovați. Au chemat 
o adevărată comisie la fața lo. 
cui ui care a și luat hotărîrea 
să se aranjeze cutiile de mie
zuri ța cotele corespunzătoare.

De aceea erau băieții feri
ciți. Pentru că onoarea lor fu. 
iese salvară.

— Auzi frate, ne spunea Ru
gan, tacă siăpin t de uimire, 
să ne insulte pe noi. Păi noi 
ctad vedem că unuia din bri
gadă ii tremură nițel mina 
ctad lucrează ii și luăm la 
rost: „Frățioare, lucrează atent 
că aici e ca ia ceasornicărie. 
Nu te juca cu piesa“.

Pentru a smulge ogoare
lor recolte îmbelșugate, 
țăranii colectiviști din 

cele 18 gospodării agricole co
lective din satele care apar
țin orașului Deva au încor
porat încă din iarna trecută 
îngrășăminte naturale pe o 
suprafață de 1610 ha. Odată 
cu sosirea primăverii, cînd 
specialiștii agronomi au reco
mandat începerea însămînță- 
rttor din epoca I-a, colecti
viștii au ieșit pe cîmp cu- a* 
telajele proprii și împreună 
cu tractoarele S.M.T. Orăști» 
au grăbit terminarea acestor 
lucrări. La data de 5 aprilie 
cele 18 gospodării agricole co
lective, printre care, cele difl 
Cristur, Sîniandrel, Rapolt, 
Sîntuhalm etc. au raportat în
deplinirea și depășirea pla
nurilor de însămînțSri la u- 
nele culturi, 
oraș : 53 de ! 
măvară, 46 i 
de ha ovăz, 
rea-soarelui, 
tpfi, 353 de i 
jiere etc.

în ziua de 15 
pialiștii agronomi au anunțat 
că se poate începe însăznînța- 
rea porumbului. în ziua da 
17 aprilie colectiviștii însă
mânțaseră deja 192 de ha. 
cu porumb din cele 2.400 
planificate. Paralel cu tnsă- 
mînțarea porumbului pentru 
boabe, colectiviștii lucrează la 
însămînțarea porumbului pen
tru siloz unde de asemenea 
ș-au semănat 40 de ha din 
eeie 400 planificate.

, totalizînd pe 
ha. grîu de pri
de ha orz, 191 
74 de ha 
600 
ha

canele gamele de ștrîngere la 
vase ci le tăiem cu aparatul 
de eraițuire, ca să dăm un 
pect frumos. La seg^neații prbi 
nu mai lucrăm la centrare 
după ochi ți am făcut un dis- 
tanțier. Am mai hiat și alte 
măsuri. Dar sudorii...

— Un moment. Discutăm as
ta la urmă. Tovarășul Pă
pușă...

— Noi lucrăm acum la cu
tiile de viteză, care sînt inima 
instalațiilor. Am avut necazuri 
cu piesele astea la coacere. Șe 
deviau din cauză că nu erați 
puse tatr-o poziție normală și 
flacăra batea numai într-o 
parte. Am făcut ce am făcut 
și am remediat această pro
blemă. Avem necazuri de ase
menea cu devierile din cauza 
sudurit Ei sînt de vină...

Aveau amîndoi ceva cu su. 
dorii. Aflasem că în fiecare zi 
au discuții cu ei, Era acum un 
bun prilej ca lucrurile să fie 
lămurite. I.am dat deci euvîn- 
tul responsabilului brigăzii de 
sudori.

— Ei își închipuie că noi nu 
ne frămîntăm în fiecare zi ca 
să lucrăm mai bine. Ne pre
ocupăm foarte mult. Fiecare 
om este controlat și ajutat. 

dat pe cei mai slabi Pe 
lingă cei mai buni. Urmăm 
cursul de ridicarea calificării. 
Ne străduim foarte mult Dar 
trebuie^ șă colaborăm mai 
mult, să lucrăm mină în mină 
cazangiii, lăcătușii și sudorii, 
caei noi avem același scop: 
să iasă produsele cit mai bune 
și mai frumoase. Să vă dau 
două exemple. Cînd are o pie
să foarte dificilă, Păpușă vine 
la mine și îmi spune; „Ai 
grijă d« asta, am nevoie de o 
sudură clasa l-a". Eu țin cant 
oe a^ta și pun să dea ai doilea 
strat de sudură pe cel ipai 
bun om din brigadă. De ce să 
nu facem așa mercy, de ce să 
nu colaborăm tot timpul între 
brigăzi ? Sigur, ce e vina noas- 
tia recunoaștem. Me străduim 
să muncim mereu mai bine. 
In ultima vreme 05 la sută din 
piesele lucrate sînt numai de 
calitate înaltă, Dar ca șă ajun
gem Ja 100 la sută trebuie să 
ne ajutăm serios unii pe alții.

-- Este just ce spune tovaiă- 
,ul. , ~ *'am întrebat noi pe 
ceilalți doi. Aceștia tăceau. 
„7 *?a> e just a spuș Păpușă. 
Noi sîntem de acord... Doar a- 
vem același interes...

— înseamnă că asta e eon- 
ctuzia, Trebuie șă colaborați, 
sa vă ajutați îp întrecere.
- Asta e limpede ca bună 

ziua conchise și Dumitrescu. 
Ce să mai discutăm. Așa tre
buie șă facem,

— Atunci nu înseamnă că 
sînteți chiar prieteni foarte 
buni.

“ 8 spus 81tfei î
nu 7 vă dațj și mina,

Cei trei rid cu poftă.
•- Mă rog, șpune Păpușă, 

nuna ne-p dăm dar să nu ne puneți aeunj pe și săr(4tăm 
pentru că tot o să ne mai ră- 
fuim din cînd în cînd. Asta 
așa, prietenește, ca să meargă 
treaba bine. Eu propun aeum 
ceva ; de azi înainte să pe în- 
tilmm în fiecare Zi și șă discu
tam noi intre noi, șă ne spu- 

Părerile unii altora, să ne 
sfătuim. Așa o să meargă lu
crurile șj mai bine-

Cei trei, complet împărați, 
buni prieteni, au trecut rîzînd 
VeS X uca nl?te ^evărațl to- 
varăși de întrecere,

*Acestea sînt cîteva fapte o- 
bișnulte dintr-o zi obișnuită de 
piSire Ia Uztoa 4 Mai“din 

Mitae, brigada noastră de 
reportaj se tntreaptă spre Dof- 
tana.

L AL ROMULUS

-- •--

pentru pregătirea
Goducătorkor auto

La Caransebeș, Curtea de 
Argeș și Cîmpulung-AIușcel au 
fost deschise în ultima vreme 
noi școli pentru pregătirea 
conducătorilor auto. Școli a- 
«emănătoare sînt în curs de 
organizare și la Bieaz, Bucov, 
Cîmpia Turzii etc. Școlile dis
pun de material didactic co
respunzător', de ateliere și au
tovehicule cu dublă comandă 
pentru practică. Anul aceste 
urmează să fie calificați de a- 
proximativ 8 ori mai mulți 
conducători auto decît în anul 
1960. O parte dm noile cadre 
vor deservi autovehiculele 
din parcul unităților l RT A. 
ți sfaturilor populare, iar res
tul urmează a fi repartizați 
pentru diferite întreprinderi și 
instituții din tară. Creșterea 
numărului de conducători auto 
permite extinderea lucrului în 
două schimburi și, prin aceas
ta, o exploatare mai bună • 
mașinilor.

In școlile profesionale și 
tehnice de specialitate se pre
gătesc numeroși mecanici, elec
tricieni și alți muncitori pen
tru întreținerea gi reparata» 
autovehiculelor,

(Agerpres)

Și-au dat mina
La cazangerie am stat 

vorbă cu trei șefi de brigăzi 
de tineret: Gldiuță Ion, 
Dumitrescu Ștefan și Păpușă 
Ion. Trebuie s-o spunem de la 
început ca Dumitrescu, dar 
mai ales Păpușă, aveau ceva 
cu Gîdiuță, adică cu băieții 
lui, cu sudorii. Problema se 
punea aici în felul următor: 
ei, cazangiii și lăcătușii au gri
jă ca lucrul pe care îl fac să 
fie de calitate înaltă, fără nici 
un tal de defecțiune. Mai este 
însă o chestiune — aspectul. 
Nu contează numai cum e pro. 
dusul, ci și cum arată el. Și 
asta ține tot de calitatea lui. 
Ori aici, la aspect, o contribu- 
ție aerioasă o au sudorii. Din 
cauza lor uneori aspectul pro
dusului suferă,

— Noi, spunea Păpușă; cu 
ce sintam vinovați ? Noi lu
crăm piesa, sudorii execută le
găturile. apoi tot noi o dăm 
în primire. Și dacă este ceva 
defect, noi avem nocazuri. Lor 
ca le pasă,

— Ei. ați găsit pe cineva să 
dați vina sa supară Gldiuță.

Discuția nu începuse de loc 
aub semn bun.

— Să discutăm liniștit și 
politicos, le.am propus noi. Să 
vedem mal întîi ce aveți voi 
de făcut, cazangiii și lăcătușii, 
și pe urmă vin la rînd sudorii.

S-a desfășurat pe loc un mic 
proces al calității. Fiecare res
ponsabil de brigadă a făcut 
o expunere de motive.

— Noi am discutat în bri
gadă, a spus Dumitrescu, ce 
depinde de noi în privința ca
lității. Discutăm în fiecare joi 
această problemă. Am hotărît 
să dăm atenție pieselor pînă 
la cele mai mici amănunte. De 
pildă, nu mai rupem cu cio-

da
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Concurs
de aeromodele

Campionatul republican de rugbl

la egalitate 
Olimpiakos

BISCUIȚI 
?l PASTE 
FĂINOASE

PE SCURT

„Capei 
feroviari 

cu scorul 
prin punctele

mai 
din 
an. 
să-

Pe stadionul Ciulești s-a 
disputat joi intiinirea de 
fotbal dintre echipele bucureș
tene Metalul și Rapid din ca-

S. BRATESCU

lecția de aeromodelism a 
Asociației sportive „C.F.R.-Grl- 
vifa Roșie" organizează in 
cinstea zilei de 1 Mai, un 
concurs de aeromodele. Con
cursul va avea loc duminică, 
23 aprilie a.c. pe terenul 
Ghencea (capătul tramvaielor 
2 și 15) Incepind de la orele 
9 dimineața.

Prima competiție aeromode- 
llstă a anului sportiv aviatic 
este deschisă tuturor construc
torilor de modele zburătoare, 
membri ai seefiilor de aero
modelism din cadrul Comisiei 
Sporturilor Aviatice și Radio
amatori — U.C.F.S. oraș- 
Bucureștl.

Spectatorii vor avea prilejul 
să vadă In cadrul concursului 
toate tipurile de modele (pla
noare, propulsoare, motomo- 
dele etc.) care vor evolua în 
probele de categoria „zbor 
liber".

Concursul va fi dotat cu 
Cupa „1 Mai" precum și alte 
premii.

Compionatele atle
tice de primăveri ala 
R.S.S. Ucrainene, des
fășurate în stațiunea 
climaterică Alușta din 
Crimeea, au prilejuit 
obținerea citorva re
zultate remarcabile. 
In proba de triplu 
salt ti nărui atlet Ana- 
tolii Aliabiev a reali
zat 16,04 m cea 
bună performanță 
lume din acest 
Același sportiv a
rit la lungime 7,68 m. 
La aruncarea greutății 
temei, Maria Kuzne- 
țova a stabilit un nou 
record al R.S.S. Ucrai
nene cu performanța 
de 16,13 m. Partici- 
pind la acest concurs, 
campionul olimpic la 
10.000 m Piotr Bo
lotnikov s-a aliniat la 
startul probei de 
1.500 m reușind să

termine învingător în 
3 50"6/10.

★
în timpul turneului 

întreprins în Grecia, 
echipa braziliană de 
fotbal F.C. Gremio 
Porto Alegrense a 
susținut 3 întîlniri cu 
cele mai puternice 
formații din Atena și 
Pireu. Fotbaliștii bra
zilieni au învins cu 
2-0 pe A.E.K., cu 4-1 
pe Panafhinaikos și au 
terminat 
1-1 cu 
Pireu.

★
în orașul Minsk a 

avut loc un concurs 
de selecție al țintași- 
lor sovietici in vede
rea campionatelor 
mondiale de tir de 
vinătoare care vor a- 
vea loc anul acesta 
la Oslo. Cel mai bun

Campionatul republican de 
rugbi continuă cu jocurile eta
pei a 7-a care cuprinde o se
rie de întîlniri interesante. 
Sîmbătă după-amiază, înce- 
pînd de la ora 17, pe stadionul 
Tineretului din Capitală se 
întîlnesc echipele bucureștene 
Știința și Metalul. Duminică 
echipa campioană C.F.R. Gri- 
vița Roșie primește vizita for
mației C.S.M.S. Iași. Meciul va 
avea loc pe terenul din Parcul

obținut 
mon- 

tn 
skeet, cu 

200

rezultai 
fostul campion i 
dial A Kaplun, 
proba de 
199 puncte din 
posibile. La talere a- 
runcate din 
primul loc 
S. Kalinin 
puncte din 
bile, urmat 
lev cu 284 
I. Nikandrov 
puncte.

★
selecfio- 

baschet ale 
și R. P. Bul
au susținut 
la Moscova 
amical în ve- 

apropiatelor

șanț pe 
s-a clasai 

cu 286 
300 posi- 
de V. Gi- 
puncte și

Echipele 
nate de 
U.R.S.S. 
găr i a 
miercuri 
un meci 
derea 
campionate europene 
de la Belgrad. Întîl
nirea s-a terminat cu 
scorul de 65-62 (24- 
29) în favoarea bas- 
chefbalișfilor bulgari.

„Cupa R. P. R.“ la fotbal

Rapid—Metalul 3*1

copilului cu începere de la ora 
9. Pe stadionul Ciulești, de la 
ora 11, se dispută întîlnirea 
dintre formațiile Rapid și 
Știința Cluj. Pe propriul său 
teren, de la ora 17, echipa 
Progresul primește replica 
rugbiștilor de la I.T.B. In țară 
au loc tatilnirilmt Petroșani : 
Știința — C.C.A. ; Brașov : O- 
limpia - Dinamo București.

(Agerpres)

dm! 16-zeeimiior 
R.P.R.“. Fotbaliștii 
au repurtat victoria 
de 3—1 (1-0) 
realizate de Ionescu (2) și Vă- 
caru care a transformat o lo
vitură de la 11 m.

SELECȚIONATA DE FOTBAL 
A ALGERIEI DIN NOU 

LA EGALITATE

Echipa selecționată de fotbal 
Algeriei și-a continuat 

— întîl-
a 
turneul în țara noastră 
nind joi la Bacău reprezenta
tiva sindicală din localitate, 
întîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2
(1-1).

(Agerpres)

Echipa d« volei a Școlii d« 
moca nici agricoli din Biricd, 
In timpul unul moci amicoL

Campionatul categoriei A de fotbal
Campionatul categoriei A de 

fotbal programează duminică 
în cuplaj pe stadionul „23 Au
gust" următoarele intilniri: 
ora 15, Rapid — Corvinul Hu
nedoara ; ora 27, C.C.A. — Pe
trolul Ploiești.

In țară au loc întîlnirile ;

Bacău - Dinamo Bucu-
C.S.M.S. Iași — Farul

Dinamo 
vești ;
Constanța ; Știința Cluj - Pro. 
greșul București; UT Arad — 
Știința Timișoara. Meciul 
Steagul Roșu Brașov - Mine
rul Lupeni a fost amînat pen
tru 27 aprilie.

Patria (9,45; 12; 14.15; 16.30;
19; 21.30), București (10; 12.15; 
14.30; 16.45; 19; 21.15), Gh. Doja 
(10; 12; 14.30; 16.45; 19; 21.15), 
23 August (9.45; 12; 14.15; 16.30; 
18.45; 21); Garibaldi, Republica 
(9; 11.30; 14; 16.45; 19.15;
21.45), Elena Pavel (9; 11.30; 14; 
16.30; 19; 21.30; grădină 20.30), 
V. Roaifă (9.30; 11,45; 14.15;
16,30; 19; 21,30; grădină 20.30), 
Al. Sabia (9; 11.30; 14; 16.30;
19; 21.30; grădină 19.30; 22),
Moșilor 11; 15.30; 18; 20.30; gră
dină 20), Drumul spre înalta so
cietate ; Magheru (12; 16; 18.30; 
21): Volga, Volga; Victoria (10.30; 
12,30; 14.30; 16.30; 18.30; 20.30), 
Libertății (10; 12; 16.30; 18.30;
20.30) : Pas cu pas ; Flacăra (15; 
17; 19; 21), Arta (15; 17; 19; 21; 
grădină 20.30), 16 Februarie (15; 
17; 19; 21): Două etaje de feri
cire; I. C. Frimu (10; 12.15; 14.30; 
16.45; 19; 21.15): Toată lumea 
rîde, cîntă și dansează ; Lumina 
(10.15—14 în continuare; 15.45;

18.15; 20.30); înfrățirea intre po
noare (16; 18; 20) : Socoteli gre
șite; Central (10; 12; 16.45; 19; 
21), Unirea (16; 18.15; 20.30),
Volga (15; 17; 19; 21), B. Dela- 
vrancea (16; 18; 20) : Mindrie ;
Maxim Gorki (10; 12.15; 14.30;
16.45; 19; 21.15), Grivifa (10.30; 
12.30; 15; 17; 19; 21) : Stele în 
plină zi ; Timpuri Noi (10—21 în 
continuare) : Amintiri despre Le
nin — Știința în slujba omului — 
Pionieria nr. 2 — Pianul — Fotbal 
pe glob — Balada Kromo : 13
Septembrie (10—15 în continuare, 
16; 18.15; 20.30), Al. Popov (10— 
21 în continuare); Fotografia pier
dută ; Tineretului (16.15; 18.15;
20.30) , G. Coșbuc (15; 17; 19;
20.30; grădină 19,30) : Poveste 
nordică; 8 Martie (11; 15; 17; 19; 
21), V. Alecsandri (10; 12; 15;
17; 19; 21) : Războiul vesel ; Cul
tural (16; 18.15; 20): Confidentul 
doamnelor ; C. David (15.30; 18;
20.30) : O fereastră deschisă spre 
cer; T, Vladimirescu (15.30; 18;
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20.30) : Mama India ; Munca (15 ; 
17; 19; 21): Hanul din Spessart ; 
Popular (16; 18.15; 20.30) ; Pîine 
și trandafiri ; M. Eminescu (16; 
18.15; 20.30) : Vaca și prizonie
rul ; llie Pintilie (16; 18.15; 20.30); 
Un ciclu de filme romîneșfi ; 8
Mai (15; 17; 19; 21) : Unde nu 
ajunge diavolul ; G. Bacovia (16; 
18; 20) : Viraj în noapte ; Floreas- 
ca (19) 30 Decembrie (16 ; 18.15; 
20 30), Drumul Serii (16; 18; 20): 
Taina cetății ; N. Bălcescu (10— 
12) : Congo în luptă și Rațiunea 
împotriva demenței, (15; 17; 19; 
21) : Taina cetății ; Aurel Vlaicu 
(15; 17; 19, 21) : Nu vreau să mă 
însor; Olga Bancic (15.30; 18;
20.30) : Floarea zăpezii ; 1 Mai i 
Medicul și vraciul ; Miorița (10— 
14 în continuare : O dată în via
ță, (16.30; 18.45; 21) : Socoteli 
greșite; Donca Simo (15; 17; 19; 
21) : Congo in luptă și Rațiune* 
împotriva demenței,

pen.ru


SÎNTEM CU TINE, CUBA !
Declarația guvernu’ui Republicii Populare 
Romîne cu privire la acțiunile agresive 

împotriva Cubei
(Urmare din pag. l-a)

Ziarul „New York Times" a mărturisit 
chiar a doua zi după inceperea operațiunilor 
militare: „Nu este un secret că guvernul 
Statelor Unite a furnizat ajutor exilaților 
cubani timp de multe luni. Acest ajutor a 
constat in arme, instrucție și instalații pe 
teritoriul american și în Guatemala. Acest 
lucru a fost prea mult trîmbițat pentru a fi 
ignorat astăzi".

Acțiunile agresive ale S.U.A. împotriva 
Cubei arată popoarelor că în politica externă 
a S.U.A. continuă să joace rol de frunte a- 
celeașî cercuri imperialiste agresive, duș
mane ale aspirațiilor de independență, liber
tate și progres ale tuturor popoarelor.

Agresiunea împotriva Cubei dovedește că 
cercurile conducătoare americane sînt călă
uzite In primul rînd de interesele marilor 
monopoluri care au pierdut în Cuba sursa 
unor profituri fabuloase.

Așa cum declara primul ministru Fidel 
Castro, invadatorii au atacat Cuba pentru a 
lua pămîntul pe care revoluția cubană l-a 
dat țăranilor și muncitorilor din cooperative, 
pentru a pune din nou mina pe uzinele, fa
bricile și minele poporului, pentru a răpi 
școlile pe care revoluția le-a deschis în 
toate regiunile țării.

Guvernul romin consideră necesar să sub
linieze că acțiunile îndreptate împotriva 
suveranității și libertății popoarelor creează 
mari primejdii pentru pacea și securitatea

internațională șl ridică serioase obstacole în 
calea destinderii și colaborării intre state.

Experiența ultimilor ani a dovedit cu pri
sosință legătura indisolubilă dintre cauza in
dependenței popoarelor și a păcii generale.

în comunitatea internațională se cere din 
partea tuturor țărilor, mari și mici, să res
pecte normele de conviețuire pașnică intre 
popoare, înscrise în Carta O.N.U.: respectul 
integrității și suveranității statelor, neames
tecul, neagresiunea, apărarea păcii și securi
tății internaționale.

în acest sens guvernul romîn, prin delega
ția sa la Organizația Națiunilor Unite, a 
cerut Adunării Generale să adopte o rezoluție 
care să prevadă încetarea imediată a acțiu
nilor militare împotriva Cubei, precum și a 
oricărui sprijin pe care bandele intervențio- 
niste ii primesc din partea altor state.

Guvernul romîn socotește că Adunarea Ge
nerală trebuie să adopte de indată măsuri 
pentru încetarea agresiunii S.U.A. împotriva 
Cubei.

Este o datorie imperioasă a fiecărui stat 
membru al Organizației Națiunilor Unite să 
acționeze conform obligațiilor asumate prin 
Cartă pentru a se pune capăt agresiunii.

Guvernul Republicii Populare Romîne, 
deplin solidar cu Declarația din 18 aprilie 
19S1 a guvernului U.R.S.S., va sprijini întru- 
totul înfăptuirea măsurilor propuse în acea
stă declarație și, împreună cu alte state, va 
acționa pentru susținerea poporului cuban 
în lupta sa dreaptă de apărare a indepen
denței și suveranității sale naționale.

„Impsrialișlii
nu se mai put juca 

cu viața și libertatea 
popoarelor"

Cuba da, yankeii nu 1, 
Sintem alăturt de tine 
Cuba I — au strigat 

cei 20.000 oomeni oi muncii 
din Galați adunați intr-un 
uriaș miting pe stodonul 
„Portul roșu”. Umăr lingă 
umor, cu pumnii ridicați de 
minie împotriva agresorilor — 
unelte mirșave ale imperia
lismului, ca'e au încercat să 
cotropească pămîntul liber al 
Cubei, oamenii muncii din 
Galați au manifestat pentru 
victoria poporului cubon. MH 
de kilometri îi despart pe 
luptătorii bravi ai lui Fidel 
Castro de muncitorii portului 
Galați, dar aceștia au fost 
vreme de aproape 2 ore ini
mă lingă inimă. Nimic nu le 
este mai scump popoarelor 
decît libertatea. Și cînd duș
manii vor să le-o răpească, 
din orice parte a globului 
oamenii cinstiți își ridică 
glasul cu o mînie vulcanică.

— Imperialiștii nu se mai 
pot juca cu viața și liberta
tea popoarelor, a spus tină- 
rul maistru Augustin Vals de 
la uzinele „Cristea Nrcolae*.

— Luptătorii cubani au 
lovit fără milă pe agresori și 
i-au zdrobit, a spus munci
toarea textilistă Alexandra 
Cristea. Poporul Cubei a ob
ținut o victorie strălucită. El 
este însă vigilent și urmă
rește cu atenție uneltirile 
imperialiste, hotărit ca și pe 
viitor să le zdrobească.

— Un popor care știe ce-i 
libertatea, care și-a cucerit 
cu prețul sîngelui dreptul la 
viață, uzinele și fabricile sale, 
ogorul său, școala sa nu 
poate fi îngenuncheat de 
niște lepădături plătite cu 
bani murdari de către trus
turile imperialiste — a spus 
profesorul Ion Sîrbu de la 
Institutul Politehnic. Victoria 
poporului cuban asupra in
vadatorilor ne bucură sincer.

La tribună n-au putut unea 
toți cei 20.000 de manifes- 
tan-ți. Cuvîntul lor s-a auzit 
însă puternic. Ei au strigat 
lozinci, și-au scris gîndurile 
pe pancartele ridicate de-a- 
supra capului lor : „Jos mîi- 
nile de pe Cuba", „Trăiască 
poporul eroic ol Cubei".

ION MIHALACHE

Lupta poporului cuban 
nu poate îi infrîntă!

Sala de festivități a Uzine
lor „Boleslaw Bierut“ din 
Capitală a devenit neîn

căpătoare.
Deschizând mitingul de pro

test, Hefner Constantin a ară
tat că agresiunea împotriva 
Cubei a fost săvîrșită cu 
scopul de a răpi poporului cu
ban bogățiile țării, fabricile, 
uzinele, pămîntul și de a-1 rea
duce în stare de robie. Citind 
cuvintele lui Fidel Castro că 
„poporul cuban va respinge cu 
fier și foc pe orice agresor" 
vorbitorul a arătat că această 
previziune s-a adeverit. Ban
dele contrarevoluționare au 
fost nimicite. „Felicităm popo
rul cuban pentru victoria ob
ținută".

S-a urcat la tribună ute- 
mistul Dumitru Gheorghe. 
Glasul îi vibra de emoție 
și indignare. El a arătat că 
tinerii din Uzina „Boleslaw 
Bierut" susțin intrutotui De
clarația guvernului R. P. Ro
mîne și înfierează agresiunea 
imperialistă împotriva poporu
lui cuban. Tînărul muncitor 
a arătat că popoarele lumii 
sprijină ferm cauza dreaptă a 
Cubei. Orice nouă aventură 
imperialistă se va solda cu un 
nou eșec rușinos pentru orga 
nizatorii ei.

GH. PURCAREA

ORICARE ATENTAT 
LA LIBERTATEA CUBEI 

VA El SORTIT EȘECULUI !

Ieri Ia amiază, Ia Cluj a 
avut loc un mare mi
ting al studenților de so

lidaritate cu eroicul popor cu
ban, împotriva agresiunii să- 
vîrșite de bandele contrare
voluționare instruite, înarma
te și finanțate de către im
perialiștii americani.

Minute în șir au răsunat 
glasurile pline de mînie ale 
participanților la miting : 
„Jos mîinile de pe Cuba !*', 
„Rușine pentru fapta mirșa- 
vă a imperialiștilor" !, „Cuba 
da, yankeii nu I". Mitingul 
studenților a fost deschis de 
Vasile Degan, președintele 
consiliului U.A.S. Cluj care a 
arătat că oamenii muncii din 
patria noastră, întregul tine
ret au primit cu o profundă 
indignare vestea invadării 
Cubei de către bandele de 
mercenari pregătite și înar
mate de către imperialiștii a- 
mericani.

— Faptele dovedesc intru
totui — a spus în cuvintul 
său studentul Platona Pavel 
din anul II al Facultății de 
științe juridice — că imperia
liștii americani sînt inspira
torii noii acțiuni săvîrșite îm
potriva păcii și libertății.

Studentul Pop Anton din 
anul II al Institutului agro
nomic „Dr. Petru Groza" a 
înfierat cu hotărîre pe im
perialiști și pe mercenarii 
lor.

în acest moment Vasile De- 
san, președintele U.A.S. Cluj 
a adus la cunoștința parti
cipanților la miting comuni
catul guvernului revoluționar 
cuban în care se spune că 
bandele de mercenari care 

au invadat pămîntul Cubei 
au fost complect zdrobite. în 
întreaga piață au izbucnit 
imediat puternice urale „Tră
iască Cuba revoluționară", 
„Trăiască Fidel Castro". O 
imensă bucurie a cuprins ini
mile miilor de participanți la 
miting.

Tineretul studențesc clu- 
jan, alături de întregul nos
tru popor, și-a manifestat so
lidaritatea deplină cu lupta 
tineretului a poporului cuban 
pentru apărarea cuceririlor 
sale revoluționare. Agresiu
nea săvîrșită împotriva Cu
bei, care a eșuat atît de la
mentabil, arată că imperialiș
tii nu renunță ușor la pre
tențiile lor de dominație și 
subjugare. Dar orice nouă în
cercare de a atenta la viața 
și libertatea poporului cuban 
va avea fără îndoială aceeași 
soartă.

★
în aceeași zi au avut loc 

mitinguri ale oamenilor mun
cii din Cluj în piața Jdanov 
— la care au participat mii 
de muncitori de Ia Uzinele 
„Ianoș Herbak“, Uzinele „Uni
rea" și „Carbochim", la A- 
telierele de reparat material 
rulant „16 Februarie" și la 
Casa universitarilor unde au 
participat sute de oameni de 
știință, artă și cultură. Par- 
ticipanții la mitinguri au a- 
doptat în unanimitate mo
țiuni de protest în care se 
condamnă agresiunea bande
lor de mercenari înarmate și 
instruite de imperialiștii a- 
mericani împotriva poporului 
cuban.

P. PALIU

In Capitailă, în întreaga 
țară, au avut loc mitinguri 
de protest ale oamenilor 
muncii, lată în fotografia de 
sus un aspect de la mitin
gul oamenilor muncii de la 
Uzinele „1 Mai" Ploești. Fo
tografia doua redă un as
pect de la mitingul organi
zat la Fabrica de Confecții 

„Gh. Gheorghiu-Dej".

Să înceteze provocările
S. U. A. împotriva Cubei

„Jos mîinile imperialiștilor 
și ale mercenarilor lor de pe 
Cuba", „Trăiască Cuba", „Tră
iască Castro”. Aceste cuvinte 
au răsunat cu putere ieri la 
clubul Uzinelor „1 Mai" din 
Baia Mare unde muncitorii, 
tehnicienii și inginerii s-au a- 
dunat pentru a protesta împo
triva agresiunii imperialiste a- 
supra harnicului și pașnicului 
popor cuban.

în numele tineretului din 
uzine a luat cuvîntul laboranta 
Pașca Augusta care a spus 
printre altele :

Tineretul uzinei noastre a a- 
flat cu indignare despre agre
siunea imperialistă împotriva 
Cubei, despre intențiile mono- 
poliștilor americani de a pune 
din nou stăpînire pe pămîntul 
și fabricile Cubei. Această a- 
gresiune constituie o încălcare 
flagrantă a dreptului la liber
tate și independență al poporu
lui cuban și noi o condamnăm 
cu puternică hotărîre. Sintem 
alături de poporul Cubei revo
luționare.

Au luate în continuare cu
vîntul rafinatorul Costin Lu
dovic, inginerul Giriti Iosif, 
topitorul Tătaru Victor și alții 
care au condamnat cu vehe-
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Sprijinim cauza
adreaptă Cubei

Cînd deschizînd mitingul 
muncitorilor tehnicieni
lor și inginerilor de la 

Uzinele „Mao Țze-dun" din 
Capitală, tovarășul Ionescu 
Mircea a anunțat lichidarea 
completă a bandelor de con
trarevoluționari care au inva
dat Cuba, explozia de entu
ziasm a participanților la mi
ting a fost emoționată. Întrea
ga sală, in picioare scandează 
lozinci se aude t „Cuba da, 
yankeii nu !", „Trăiască revo
luția cubană".

La tribună urcă lăcătușul 
Tătulescu Pompiliu, muncitor 
fruntaș, membru ol comitetu
lui U.T.M. din uzină. Nu exis
tă om al muncii din patria 
noastră, a declarat vorbitorul, 
care să nu fi aflat cu adîncă 
indignare despre atacul săvîr- 
șit de bandele de mercenari 
ai cercurilor imperialiste din 
S.U.A. care tînjesc după raiul 
pierdut în Cuba. Poporul cu
ban, însă, ca un singur om s-a 
ridicat la luptă și a măturat 
pe invadatori din țară.

Vorbind despre participarea 
S.U.A. la intervenție, tovară
șul Tătulescu a spus: „De 
unde au venit intervenționiș- 
tii ? însăși declarațiile repre
zentanților S.U.A., Adlai Ste
venson și Dean Rusk la O.N.U. 
dovedesc că Statele Unite au 
organizat, au pregătit și au în
armat pe teritoriul american 
bandele de contrarevoluționari 
care au invadat Cuba.

Ca muncitor liber, a spus 
în încheiere vorbitorul, care 
trăiesc într-o patrie socialistă 
însorită, condamn cu toată ho- 
tărîrea atacul imperialist îm
potriva eroicului popor cuban 
și-mi alătur glasul milioane
lor de oameni cinstiți de pe 
întreg globul strigînd ; „Jos 
mîinile de pe Cuba !“, „Trăias
că lupta dreaptă a poporului 
Cuban", „Trăiască revoluția 
cubană !“.

„Acțiunea întreprinsă de 
mercenarii imperialismului îm
potriva Cubei, a spus ingine
rul Niculescu Vasile, consti
tuie un atentat împotriva unui 
popor care, eliberîndu-se prin 
revoluție de sub jugul mono
polurilor americane a izbutit 
intr-un timp scurt să realizeze 
lucruri care au stîrnit simpa
tia și admirația întregii lumi.

Noi, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la Uzinele „Mao 
Tze-dun“ alături de întregul 
popor protestăm împotriva 
agresiunii săvîrșite de merce
narii imperialismului împotri
va Cubei și ne exprimăm so- 

mență pe imperialiștii nord-a- 
mericani care au pus la cale 
și dezlănțuit agresiunea împo
triva Cubei.

Cu toții au susținut cu căl
dură lupta dreaptă a poporu
lui cuban în apărarea inde
pendenței și suveranității sale 
naționale. Agresiunea săvîrșită 
împotriva poporului cuban a 
demascat din nou cu putere 
chipul hîd al imperialismului, 
dușman al libertății popoare
lor. Vorbitorii au cerut ca 
S.U.A să înceteze amestecul în 
treburile interne ale Cubei, să 
ia măsuri urgente pentru dez
armarea tuturor bandelor 
contrarevoluționare aflate pe 
teritoriul S.U.A. și a altor sta
te, să fie făcute imposibile alte 
încercări de agresiune împo
triva Cubei libere.

Participant» la miting au 
primit într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm vestea lichi
dării bandelor contrarevolu
ționare debarcate în urmă cu 
trei zile în Cuba. Urale ne
sfârșite au izbucnit în cinstea 
eroicului popor cuban : „Tră
iască Cuba" I „Trăiască Cas
tro" I

V. MOINEAGU

Către Organizația 
Națiunilor Unite

New York
Studenfimea din Republica 

Populară Rom:n<ș a aflat cu mi
nte și adi'ică revoltă de invazia 
armată săvîrșită împotriva Cu
bei de către bandele de mercenari 
plătite și înarmate de imperialis
mul american. Acest atac crimi
nal sfidează întreaga omenire iu
bitoare de pace și pune in pri
mejdie pacea și securitatea gene
rală.

Cercurile imperialiste din S.U.A. 
temindu-se de influența puternică 
exercitată in întreaga Americă 
Latină de revoluția cubană, care 
a pus capăt jafului ți exploatării 
Cubei de către monopolurile stră
ine, vor să răpească poporului 
cuban dreptul de a dispune de 
soarta stt. să-i lichideze cuceririle 
democratice. Dar aceste încercări 
au primit o ripostă nimicitoare 
din partea poporului cuban. care 
a zdrobit bandele mercenare de
barcate pe teritoriul Cubei.

Studenții patriei noastre spri
jină Intrutotui declarația guver
nului Republicii Pop'—iare Romîne 
ți protestează energic împotriva 
agresiunii ti-nărețti a imperialis
mului american, exprimindu-ți 
deplina solidaritate cu cauza 
dreaptă a poporului cuban Ce
rem cu toată hotărirea Organiza
ției Națiunilor Unite să acționeze 
de urgență spre a curma orice 
încercare de a se mai atenta la 
libertatea ți independența Repu
blici: Cuba.

CONSILIUL
UNIUNII ASOCLATULOR 

STUDENȚILOR DIN 
R. P. ROYIÎNA

lidaritatea cu lupta eroici a 
poporului cuban. Cuba nu este 
singură. Ne exprimăm depli
nul nostru sprijin față de de
clarația guvernului R. P. Ro
mîne cu privire la acțiunile 
agresive împotriva Cubei.

In cuvîntul său, forjorul 
Bobe Marin și-a exprimat a- 
tașamentul față de lupta 
dreaptă a poporului cuban îm
potriva agresorilor și satisfac
ția pe care a incercat-o la ves
tea lichidării agresiunii.

Vorbitorul a subliniat că po
poarele urmăresc vigilente u- 
neltirile imperialiste și sînt 
gata să le zădărnicească.

La sfîrșit, participanții la 
miting au adoptat în unani
mitate o moțiune în care se 
spune printre altele :

„Noi muncitorii, tehnicienii 
și inginerii întreprinderii „Mao 
Țze-dun“ protestăm cu vehe
mență împotriva atacului în
făptuit cu ajutorul Statelor U- 
nite ale Americii asupra Cu
bei.

Cauza pentru care luptă po
porul cuban este o cauză 
dreaptă. Am primit cu bucu
rie vestea că lepădăturile con
trarevoluționare, vîndute mo
nopolurilor imperialiste, au 
fost nimicite.

Sprijinim cu toată tăria de
clarația guvernului Republicii 
Populare Romîne, care susți
ne poporul cuban în lupta sa 
dreaptă pentru apărarea in
dependenței și suveranității 
sale naționale".

I. D. GOIA

Mitingul 
oamenilor 

muncii 
din Capitală 

(Urmare din pag. I-a) 
au cunoscut pe vremuri pe pro
pria lor piele jaful și exploatarea 
imperialiștilor, au aplaudat înde
lung cuvintele tovarășului Ion 
Moldoveanu, ce i-a înfierat pe 
agresorii care au năvălit în Cuba 
încercînd să aducă cu ei jugul, 
lanfurile, ignoranta, neomenia și 
întreg cortegiul de orori zămislite 
de imperialism și colonialism. Cu
vintele scriitorului Demostene Bo
tez, ale tovarășei Elena Livezeanu, 
membră în Biroul Consiliului Na
țional pentru apărarea păcii și 
Mircea Nicolaescu, rectorul Insti
tutului de științe economice, ce 
pot fi redate lapidar și puternic 
prin fraza : „Sintem alături de 
voi, bravi eroi cubani" au produs 
ropote de aplauze entuziaste. 
Spunea scriitorul Demostene Bo
tez : Cine a crezut că Cuba nu
mără doar șase milioane, s-a în
șelat I Cuba numără cu mult peste 
un miliard de oameni, cit numără 
suflarea progresistă de pe pă- 
mînt...

întreaga asistentă s-a aflat In
tr-un gînd și a știut să aprecieze 
replica cuiva din tribună, care, 
atunci cînd scriitorul Demostene 
Botez adresîndu-se imperialiștilor 
americani, rostea : „Mai nutriți 
nădejde să-i răsturnați nu s-a 
sfiit să răspundă cu glas tare :

— Asta s-o creadă ei...
Imediat un cor uriaș a amplifi

cat replica :
— Jos imperialiștii, jos mîinile 

de pe Cuba I
— Jos I Jos I Jos I
Oamenii muncii din Capitală 

și-au dovedit în cadrul mitingului 
de la Teatrul de vară „23 August" 
admirația pentru dîrzenia în luptă 
a poporului cuban și victoria sa 
împotriva bandelor de mercenari 
plătite și întreținute de imperia
liștii americani, solidaritatea lor 
cu lupta eroică a poporului cuban 
împotriva oricăror uneltiri ale im
perialiștilor americani și ale la
cheilor lor. Poporul nostru va sta 
întotdeauna alături de eroicul 
popor al Cubei, care luptă cu ho
tărîre pentru viață, libertate, in
dependentă.

Aplauze prelungite și ovații au 
exprimat deplina aprobare a celor 
prezenți la miting față de moțiu
ne* de protest supus* aprobării,

TELEGRAME EXTERNE

Cocteil oferit de ambasadorul
R. P. Romine la Atena

ATENA 20 (Agerpres). — 
La 19 aprilie, ambasadorul 
R.P. Romine la Atena, M. Bă- 
lănescu. a oferit in saloanele 
Ambasadei un cocteil cu pri
lejul Consfătuirii reprezentan
ților comitetelor pentru cola
borare balcanică.

La cocteil au luat parte 
membra delegațiilor partici
pante la intilnîre și personali
tăți din viața politică și so- 
cial-culturală a Greciei: S. 
Markezinis, șeful Partidului 
Progresist, deputății Kosto-

Rezultatele alegerilor 
pentru consiliile populare 

din R. P. Polonă
VARȘOVIA 20 (Agerpres). 

— La Varșovia au fost date pu
blicității rezultatele oficiale 
ale alegerilor pentru consiliile 
populare. Pentru candidații 
Frontului unității poporului 
pentru consiliile populare de 
subordonare voievodală au vo
tat 98,43 la sută dintre parti

Din R. P. Polonă
/n apropiere de Varșovia 

se află o mică localitate 
— Swierk. Pine nu de

mult despre ea știau prea pu
țini in Polonia. Astăzi însă ea 
este cunoscută de orice cetă
țean al țării : aici a luat fiin
ță principalul centru de cer
cetări nucleare al Academiei 
poloneze de științe, care a 
deschis în fața oamenilor de 
știință polonezi perspective 
largi în domeniul folosirii paș
nice a energiei atomice.

Cu mai puțin de trei ani în 
urmă, la 14 iunie 1958, la 
Swierk a fost dat în exploata
re primul reactor atomic din 
Polonia — vlăstar al eforturi
lor comune ale oamenilor de 
știință sovietici și polonezi.

Un al doilea mare centru 
de cercetări nucleare a luat

Lucrările conferinței 
tripartite de Ia Geneva

GENEVA 20 (Agerpres). 
TASS transmite : La 19 apri
lie, sub președinția reprezen
tantului Marii Britanii, Orm
sby Gore, a avut loc o ședin
ță ordinară a conferinței celor 
trei puteri în problema înce
tării experiențelor cu arme 
nucleare.

Reprezentantul Uniunii So - 
vietice, S. K. Țarapkin, care 
a luat primul cuvîntul, s-a o- 
cupat de problema cotei de 
inspecții, a componenței echi
pelor de inspecție și grupuri
lor de observatori în cursul 
zborurilor speciale. Delegația 
sovietică, a spus el, nu poate 
să nu-și exprime nemulțumi
rea în legătură cu faptul că 
S.U.A. și Marea Britanie con
tinuă să stăruie asupra vechi
lor lor poziții, absolut nerea-

Tinerii comsomoiisti vor construi
un nou sovhoz

In rî ridurile tineretului so
vietic a găsit un larg 
ecou chemarea lansată 

de opt absolvenți ai școlii din 
Tucikovo in apropiere de Mos
cova de a se crea în Ținutul 
pămînturilor desțelenite un sov
hoz care să poarte numele lui 
Iuri Gagarin.

La Moscova au început să 
sosească nenumărate scrisori în 
care tineri patcioți cer să fie

PE SCURT
MOSCOVA. La Moscova au 

sosit prințul Sufanuvong, pre
ședintele Partidului Neo Lao 
Haksat și Quinim Folsena. mi
nistrul Informațiilor al re
gatului Laos. Pe aeroport oas
peții au fost întâmpinați de 
Nuritdin Muhitdinov, mem
bru al Prezidiului și secretar 
al C.C. al P.C.U.S., și de alte 
persoane.

VIENA — La Viena și-a în
cheiat lucrările conferința 
O.N.U. pentru relațiile și Imu- 
nitățile diplomatice la care au 

0 producție cinemascop a studioului 
cinematografic „București* 

în regia lui MIRCEA DRĂQAN

poalos, Athanasiadis-Novass 
Brillakis, Iliu, Kirkos și Kiț- 
sikis, academicienii Melas, Or
landos și Zakkas, președintele 
Comitetului elen pentru des
tindere internațională și pace, 
Koukoulas, președintele Aso
ciației scriitorilor din Grecia 
prof. Spiros Economos, prof. 
Foras, președintele Federației 
medicilor greci și alții.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acredi
tați la Atena precum și co
respondenți ai presei străine.

cipanții la alegeri, pentru con
siliile populare de județ 98,65 
la sută, pentru consiliile popu
lare orășenești 99,46 la sutăj 
pentru consiliile populare raio
nale din orașe 99,18 la sută iar 
pentru consiliile populare să
tești 98,84 la sută dintre vo- 
tanți.

ființă la marginea bătrînului 
oraș Cracovia.

Aici, cu ajutorul Uniunii So
vietice, a fost construit un 
puternic ciclotron. Institutul 
de fizică nucleară creat de a- 
semenea la Cracovia desfășoa
ră o activitate interesantă a- 
rind drept țel să pună atomul 
in slujba omului.

In prezent, la acest institut 
se fac pregătiri pentru proiec
tarea instalațiilor celui de al 
treilea reactor polonez. Lu
crările se vor termina la sfir- 
șitul anului curent, Reactorul 
va fi construit în anii actua
lului cincinal.

Anul trecut s-au împlinit 5 
ani de cînd oamenii de știin
ță polonezi au început să e- 
fectueze cercetări nucleare. 
Aceștia au fost ani de activi
tate rodnică.

liste și inacceptabile pentru 
Uniunea Sovietică, în aseme
nea probleme importante care 
se referă la organizarea in
specțiilor la fața locului, cum 
sînt cota de inspecții, compo
nența echipelor de inspecție și 
a grupurilor de observatori în 
cursul zborurilor speciale ale 
avioanelor pentru luarea unor 
probe de aer în vederea deter
minării radioactivității.

Delegatul sovietic a subli
niat în continuare că, atît timp 
cit S.U.A. și Marea Britanie 
nu vor renunța la tendința lor 
de a-și asigura o situație pri
vilegiată într-un domeniu sau 
altul al controlului, este abso
lut limpede că nu se va putea 
ajunge la un acord în aceste 
probleme.

: Iuri Gagarin
trimiși de Comsomol la construi
rea sovhozului „Iuri Gagarin".

Sovhozul va lua ființă in Ka- 
zahstan pe malul lacului Kos- 
kul.

După cum relatează ziarul 
„Komsomolskaia Pravda”, volun
tarii vor pleca în cu.rînd la locul 
construcției. Tinerii vor ridica 
in stepă un orășel minunat care 
va figura pe toate hărțile lu
mii.

participat peste 80 de state. A 
fost semnată Convenția cu pri
vire Ia relațiile diplomatice, 
elaborată de această confe
rință internațională.

WELLINGTON - Potrivit 
știrilor din Noua Zeelandă, la 
Wellington a avut Ioc un marș 
de masă al tinerilor în semn 
de protest împotriva armei nu
cleare. O delegație de 600 de 
persoane a vizitat pe membrii 
parlamentului și le-au cerut să 
stăruie pentru interzicerea ar
mei nucleare.



CUBA A ÎNVINS!

cubane 
ai In-

de harta Cubei pe 
toate aceste zile a în-

Trăiască victoria!“

Americii 
va fi

militare împotriva
Ambasa-

Lucrări !e Comitetului Politic al O. N. U.

că 
se 
de 
re-

Alături de întreg poporul, femeile cubane au luat pacte activă 
la lupta împotriva agresorilor imperialiști. Fotografiile noastre 
înfățișează luptătoare ale batalioanelor de femei care și-au 

apărat cu dîrzenie cuceririle revoluționare.

S. II. A.

Bandeta do contrarevoluționari au fost strivite I 11 
Desen de V. VASILIU

HAVANA 20 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina a- 

nunță că un uriaș val de en
tuziasm a cuprins populația 
Havanei imediat după difu
zarea comunicatului oficial 
anunțînd lichidarea bandelor 
contrarevoluționare invazio- 
niște. Demonstrații spontane 
au avut loc pe străzile ca
pitalei : muncitori, studenți, 
întreaga populație, își mani
festau bucuria strigînd „Am 
învins I" și alte lozinci revo
luționare. In diferite locali
tăți au avut loc mitinguri 
fulger iar în orașul Bayamo 
a fost organizată o mare ma
nifestație la care s-a cerut 
„pedepsirea invadatorilor la
chei ai imperialismului yan
keu”.

întreaga presă precum și 
posturile de radio subliniază 
în emisiunile și articolele 
publicate sub titluri mari 
semnificația victoriei obți
nute. „Doi ani le-au trebuit 
americanilor pentru ca să 
pregătească invazia și mal 
puțin de 72 de ore ne-au tre
buit nouă pentru a o lichi
da”, a declarat crainicul pos
tului de radio din provincia 
Or iert te.

In editorialul său ziarul 
„Revolution” scrie : „Com
plicitatea guvernului S.U.A. 
a încetat de a mai fi compli
citate. Guvernul Statelor 
Unite este autorul delictului

este delicventul internațio
nal. Nu există un om cinstit 
în lumea întreagă care să nu 
condamne Washingtonul 
pentru barbaria comisă îm
potriva poporului cuban. Nu 
există vreun om cu demni
tate care să nu știe că guver
nul S.U.A. a organizat și în
armat forțele mercenarilor 
debarcate pe coasta provin
ciei Las Villas.

MOSCOVA 20 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 20 a- 
prilie, la Ambasada Republi
cii Cuba a fost sărbătoare. în 
prezența ziariștilor, ambasa
dorul Faure Chomon s-a a- 
propiat 
care în 
semnat desfășurarea opera
țiunilor 
intervenționiștilor. 
dorul a smuls stegulețele ne
gre cu care erau însemnate 
locurile ocupate de contrare
voluționari și le-a aruncat. 
Fotoreporterii ziarelor din 
Moscova declanșează automa
tele.

Faure Chomon adresează 
apoi o înflăcărată cuvîntare 
popoarelor țărilor 
Latine. Cuvîntarea 
transmisă la radio.

în curtea ambasadei 
s-au adunat studenți

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Corespondentul TASS, G. Vasiliev, 
transmite ;

In timp ce oficialitățile ameri
cane declară că S.U.A. „nu au 
participat la agresiunea împotri
va Cubei, înfr-o serie de orașe 
din Statele Unite continuă în 
mod fățiș recrutarea de merce
nari. După cum scrie ziarul „New 
York Herald Tribune" din 19 apri
lie, grupuri de oameni sînt tri
miși zilnic din New York spre 
Miami și în alte locuri unde se 
află puncte de recrutare. Unul din 
punctele de recrutare vizitate de 
corespondentul ziarului se află în 
apropiere de centrul New Yorku- 
Iui, avînd adresa 341 West, strada 
45. Corespondentul descrie amă
nunțit procedura de recrutare 
care include completarea unei an
chete și a unui certificat medical. 
Presa menționează adresele a 
încă patru puncte de recrutare din 
New York.

După cum scrie ziarul „New 
York Times", recrutarea de mer
cenari are loc, de asemenea, la 
Miami, Los Angeles și în alte ora-

stitutului de limbi străine, 
purtînd pancarte cu lozinci
le : „Trăiască 
menii sovietici 
tine, Cuba !“, 
toria !“. Faure 
la rugămintea 
ieșit din clădirea ambasadei, 
a fost întîmpinat cu aplauze 
prietenești și cu felicitări.

Pe loc s-a organizat un mi
ting. Studenții și-au exprimat 
în limba spaniolă bucuria 
produsă de victorie.

în numele poporului cuban 
și al lui Fidel Castro, Faure 
Chomon a mulțumit tuturor. 
Poporul sovietic a fost con
vins că dușmanii noștri vor fi 
zdrobiți, a spus ambasadorul. 
Și dușmanul n-a trecut. 
Mulțumesc, mulțumesc din 
toată inima.

Imediat după ce oosturile 
de radio au transmis știrea 
cu privire la zdrobirea con
trarevoluționarilor, la amba
sada Cubei au început să sune 
necontenit telefoanele.
menii sovietici felicită 
toată inima poporul cuban cu 
prilejul victoriei repurtate.

Nikolai Bobrovnikov, pre
ședintele Comitetului executiv 
al Sovietului din Moscova, a 
transmis un salut fierbinte 
eroicilor cubani.

Cuba !“, „Oa- 
sînt alături de 
„Trăiască vic- 
Chomon, care 
studenților a

Un detașament al forțelor cu bane victorioase in lupta contra bandelor contrarevoluționare.

Cei ce gustă din cupa 
amărăciunii

contrarevoluționari
șe americane. Tot pe teritoriul 
S.U.A. ei sînt înarmați. Corespon
dentul ziarului „New York Times" 
recunoaște că la New York acțio
nează în mod fățiș societatea 
„Lem Jones Associates" prin in
termediul căreia se efectuează în 
special finanțarea activității anti- 
cubane.

După cum relatează ziarul 
„Miami Herald", unul din centrele 
„invaziei" împotriva Cubei" a 
fost orășelul Puerto-Cabesas din 
Nicaragua unde în timpul celui 
de-al doilea război mondial a 
fost amplasată o bază aeriană mi
litară a S.U.A. Referindu-se la 
relatările unui martor ocular sosit 
din acest oraș, ziarul scrie 
acum două săptămîni acolo 
aflau 35 de avioane și 300 
adversari ai lui Castro. Ziarul
latează că, potrivit informațiilor 
primite recent la Manegua, capi
tala Nicaraguei, au sosit 14 avi
oane de transport „Globemaster" 
din forțele aeriene militare ale 
S.U.A. Ele au adus bombe care 
au fost transportate apoi la Puer
to-Cabesas.

WASHINGTON 20 (Ager
pres). — „Oficialitățile ameri
cane au fost vădit dezamăgite 
de eșecul încercării de inva
dare a Cubei" — transmite co
respondentul din Washington 
al agenției U.P.I. „Aceste ofi
cialități — adaugă agenția — 
consideră că succesul lui Cas
tro va avea o puternică înrâu
rire psihologică îndeosebi în 
ce privește poziția Statelor 
Unite în America Latină de 
cînd S.U.A. au simpatizat fă
țiș cu invadatorii". „La 
Washington — subliniază a- 
genția — nu există nici o în
doială că Castro a dobîndit un 
prestigiu considerabil și că 
înfrîngerea contrarevoluționa
rilor reprezintă un eșec pen
tru Statele Unite".

După cum transmite cores-

pondentul din Washington al 
agenției France Presse, încă în 
seara zilei de miercuri, cînd 
s-a aflat despre situația criti
că a bandelor contrarevoluțio
nare, ..cercurile americane 
autorizate au luat în conside
rare fără nici o bucurie sfîrși
tul acestei aventuri militare". 
„Eșecul operațiunii pe plan 
politic și diplomatic este acum 
total" — scrie agenția care 
adaugă că „în rîndurile popu-

venția va genera imediat 
răscoală pe insulă a fost după 
cum se vede, o greșeală groso
lană. In afară de aceasta se 
creează impresia că puterea 
militară a lui Castro a fost 
considerabil subapreciată".

„Planurile Washingtonului 
se năruie" — subliniază în- 
tr-un articol redacțional „Daily 
Express".

„New York Times":

30 de corespondenți 
și... 1 „demonstrant46

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 19 a- 
prilie, ora 11,30 (ora New York- 
ului), Comitetul Politic a con
tinuat examinarea plîngerii gu
vernului cuban împotriva acți
unilor agresive ale S.U.A. Re
prezentantul Irakului, Pacha- 
chi, care a luat primul cuvîn- 
tul, a subliniat că astăzi ni
meni nu se mai îndoiește cine 
a săvîrșit agresiunea împotriva 
Cubei, cui îi aparțin avioanele 
care bombardează populația 
pașnică* cu ale cui mijloace 
de transport are loc transpor
tarea trupelor de desant, cine 
finanțează forțele contrarevo
luționare. Ar fi mult mai cins
tit* a declarat el, dacă în loc 
de a încurca această problemă* 
delegatul american ar recu
noaște că Fidel Castro nu le 
este pe plac Statelor Unite* 
care au hotărît să-l îndepăr
teze.

Evenimentele atestă, a spus 
șeful delegației R.S.S. Bielo
ruse, că agresiunea împotriva 
Republicii Cuba se desfășoară 
pe baza unui plan bine chib
zuit* pregătit dinainte, Acum 
devine clare numeroase fapte 
care au precedat imediat inva
zia. •

Delegația R.S.S. Bieloruse, a 
spus el, sprijină pe de-a-ntre- 
gul proiectele de rezoluție pro
puse de delegația Uniunii So
vietice, precum și de delegația 
Romîniei.

Reprezentantul Venezuelei a 
declarat că nici un stat nu are 
dreptul de a se amesteca în 
treburile interne ale vreunui 
alt stat și s-a pronunțat pentru 
reglementarea pașnică a liti
giului dintre S.U.A. și Cuba.

Delegatul argentinian a apă
rat principiul neamestecului în 
treburile țărilor Americii La
tine și a preconizat rezolvarea 
problemei cubane pe cale paș
nică, corespunzător cu Carta 
O.N.U. sau cu statutul Organi
zației statelor americane. Cu 
aceasta ședința de dimineață a 
Comitetului Politic a luat sfîr- 
șit.

în ședința din după-amiaza 
zilei de 19 aprilie la discuție 
au luat parte delegațiile a opt 
state : India, Uruguay, Nepal, 
Columbia, Chile, R.S.S. Ucrai
neană, Birmania și Canada. 
Reprezentanții țărilor Ameri
cii Latine care au luat cuvin- 
tul în ședință și Canadei, lega
te de Statele Unite prin dife
rite acorduri, au luat apăra
rea agresiunii împotriva Cubei.

Delegații țărilor asiatice și 
delegatul R.S.S. Ucrainene au 
declarat fără echivoc că este 
vorba despre soarta unui stat 
mic, membru al organizației 
Națiunilor Unite, și că este de 
datoria ei să-1 apere împotriva 
unor atentate dinafară. Ei și-au 
ridicat, de asemenea, glasul în 
apărarea libertății și indepen
denței Cubei.

ț a 19 aprilie, ora 10,45 di- 
! j mineața, ora locală, a- 

genția Associated Press 
a transmis un scurt comuni
cat „pentru înștiințarea re
dactorilor de ziare", în care 
se spune că exact peste o oră 
în fața clădirii Ambasadei 
U.R.S.S. de la Washington va 
avea loc o demonstrație de 
protest împotriva sprijinirii 
poporului cuban de 
Uniunea Sovietică.

Momentul anunțat 
însă demonstranțu. a 
cu nerăbdare de apro. 
30 corespondenți americani, 
r.u au apărut. In sfirșit, la 
ora 12,20 in apropierea am
basadei sovietice a apărut un 
tinăr ducînd pe umăr șapte 
pancarte antisovietice. El a 
declarat reporterilor nerăbdă
tori care l-au asaltat, că se 
numește Jozsef Pohs și că 
este un așa-zis „luptător pen
tru libertatea Ungariei".

Pohs a spus că așteaptă 
să sosească alți patru tovarăși 
de-ai lui. „Deocamdată, ni
meni nu a mai promis că 
va veni" - a adăugat „luptă
torul pentru libertate".

Astfel s-a încheiat această 
încercare a reacționarilor de 
a demonstra „indignarea po
porului american". Nici un a- 
merican nu a vrut să partici
pe la această demonstrație 
provocatoare.

La Casa Albă, reacția 
după eșecul aventurii im
perialiste în Cuba :

La 20 aprilie, președin
tele Kennedy a renunțat la 
planul său de a petrece 
sfîrșitul acestei săptămâni 
pe bordul unei nave din 
flota atlantică a S.U.A. în 
largul coastei de nord-est 
a Floridei. El a hotărît să 
rămână în capitală și să 
organizeze o serie de con
sfătuiri.

...Și cît de folositoare ar 
fi fost odihna după o săp- 
tămînă atît de grea...

„Politica americană 
a eșuat“

către

corespon-

înfrîngerea 
corespon-

lației cubane nu s-a produs 
nici o mișcare, iar dezertările 
scontate din rîndurile forțelor 
Iui Castro nu au avut loc". „A 
fost fără îndoială o eroare de 
calcul" — relevă 
den tul.

Referindu-se la 
totală a rebelilor,
dentui din New York al agen
ției Reuter subliniază că. po
trivit observatorilor „rebelii 
au suferit o înfringere și din 
punctul de vedere al prestigiu
lui lor, la fel ca și președin
tele Kennedy, care și-a expri
mat în public aprobarea sa 
față de acțiunile acestora". 
Aceleași surse — arată agenția 
— au declarat că „de pe urma 
aventurii rebelilor se poate 
trage o lecție, și anume că 
forțele lui Castro sînt mult 
mai puternice și mai bine or
ganizate decît au prevăzut 
contrarevoluționarii".

iferi

LONDRA 20 (Agerpres). — 
„Pe colina Capitoliuiui dom
nește astăzi cea mai profundă 
deprimare — transmite din 
Washington, corespondentul 
ziarului britanic „Daily Mail", 
Bruce Ratwell... Riscul pe 
care și l-a asumat președintele 
Kennedy în Cuba nu s-a jus
tificat. Presupunerile că inter-

t a Washington, la ora aceas- 
j j ta se gustă din plin din 

cupa amărăciunilor. Profe
ții din urmă cu 72 de ore, cei 
care prevesteau sfîrșitul Cubei li
bere s-au acoperit de ridicol. 
Autorii unor false comunicate op
timiste redactate la Miami fac 
acrobatice salturi verbale spre a 
nega ceea ce au afirmat nu mai 
departe decit ieri. Trubadurii tră
dării tac chitic în timp ce la agen
ția de spionaj prezidată de mis
ter Dulles o mulțime de persoane 
— falimentari organizatori ai pro
vocării din Caraibe — își așteap
tă sancțiunea. „France Presse" 
sintetizează sumbra atmosferă ce 
domnește în cercurile oficiale 
americane : „Eșecul operațiunii pe 
plan politic și psihologic se vă
dește acum ca fiind total". Orga
nizatorii invaziei și-au greșit so
cotelile : „s-a produs fără îndoia
lă o eroare de calcul din partea 
exior cubsni*. îi dcrxH
metfe cu deHcate'e ege—-:a 
ceză pe mercenarii imperial» vnu- 
lui. Eroarea a constat în neînțele
gerea realității din Cuba,

Acum, cu amărăciune, pînă și 
ziarele trusturilor sînt nevoite să 
facă reflecții amare. Faptul că 
poporul cuban sprijină guvernul 
său nu mai poate fi negat. Chiar 
„New York Times" scrie ; „Revo- 
lufia cubană nu a venit ca o fur
tună din senin și nu a fost scorni
tă la Moscova sau Pekin". Ziarul 
deși pledează în continuare pen
tru „politica bîfei" consideră că 
faptele dovedesc că în America 
Latină „politica americană a 
eșuat".

Despre 
ocazia să 
fele din 
nouă 
care 
York 
nora.

acest eșec am mai avut 
mai vorbim. Evenimen- 
Cuba au adus însă o 

confirmare. O confirmare pe 
pînă și un ziar ca „New 
Times" nu o mai noate ig-

M. R.

ANGLIA
LONDRA 20 (Agerpres). — 

La 19 aprilie, în fața clădirii 
ambasadei S.U.A. din Londra 
au fost postate pichete de de
monstranți care au răspuns 
chemării Comitetului anglo- 
cuban. Demonstranții purtau 
pancarte pe care scria „Jos 
mîinile de pe Cuba !“* „Cuba 
da, yankeii nu !“. Ei au dat 
publicității o declarație în 
care se arată că „agresiunea 
împotriva Cubei, organizată și 
sprijinită de Statele Unite, a 
stîmit profunda indignare a 
poporului englez".

S. U. A.

>

Alături de cauza Cubei
Manifestanții purtau pancarte 
pe care scria:
Jos

„Yankei
mîinile de pe Cuba".

ITALIA

polițieneștl au atacat pe de
monstranți. Agenția Associated 
Press relatează că s-au înre. 
gistrat 4 
Au fost 
rîndurile

bane, pentru a evita vărsarea de 
singe în patria lui Jose Marii",

morți și 25 de răniți. • 
operate arestări 
demonstranților.

ia OLANDA

HAVANA 20 (Agerpres). — 
Corespondentul TASS, N. Ci- 
ghir, transmite :

Ziarul „Revolution" scrie că 
hotărârea fermă exprimată de 
Uniunea Sovietică de a apăra 
Cuba împotriva agresiunii im
perialiste constituie „un e- 
xemplu minunat de solidari
tate și ajutor frățesc acordat 
de marea țară a socialismu
lui micii Cube". Clasa mun
citoare din toate țările înțe
lege perfect însemnătatea so
lidarității și de aceea apre
ciază mult solidaritatea Uniu
nii Sovietice, scrie ziarul in 
articolul său redacțional. Zia
rul subliniază că poporul cu
ban nu va uita niciodată acest 
sprijin frățesc acordat de 
Uniunea Sovietică și de cele
lalte țări socialiste.

Ziarul „Caile" scrie : „Gla
sul Uniunii Sovietice este 
ferm și hotărît. Este glasul a- 
devărului".

„Cu aceeași hotărîre, ca și 
atunci cînd Cuba a fost su
pusă agresiunii economice,

exemplu minunat 
ajutor frățesc"

subliniază ziarul „Prensa Li
bre", poporul sovietic iubitor 
de pace a întins poporului 
cuban o mină prietenească, 
exprimînd adevărata solidari
tate umană".

Salutând călduros politica 
de pace dusă cu hotărîre și 
fermitate de Uniunea Sovie
tică, politică pătrunsă de gri
ja profundă pentru libertatea, 
independența și bunăstarea po
porului Cubei și a tuturor ce
lorlalte popoare, ziarul „Noti- 
cias de Hoy" demască poziția 
fățarnică a guvernului S.U.A. 
care a încercat să se eschiveze 
de la răspunderea ce-i revine 
pentru agresiunea declan
șată împotriva Cubei.

Criminalii de război
au fugit din Cuba, trădătorii 
patriei, scrie ziarul, nu pu
teau să aibă tancuri, avioane și 
tunuri dacă nu le-ar fi dat 
S.U.A. Statele Unite i-au re
crutat, organizat, înarmat și 
pregătit ca trupe mercenare 
pentru a-i arunca împotriva 
Cubei și împotriva revoluției.

NEW YORK 20 (Agerpres)'. 
— „Să înceteze agresiunea!“, 
„Să nu se admită ca Republi
ca Cuba să devină o Algerie 
americană!“, „Jos mîinile de 
pe Cuba!“, aceste chemări 
sînt cuprinse în Apelul adre
sat cetățenilor americani de 
Comitetul de luptă pentru o 
atitudine justă față de Cuba. 
Comitetul a înfierat rolul jos
nic al Agenției Centrale de 
Investigații din S.U.A. în com
plotul împotriva Republicii 
Cuba. De ce năzuiește Agen
ția Centrală de Investigații să 
înăbușe în sînge poporul care 
înfăptuiește o revoluție ase
menea revoluției înfăptuite de 
noi în anul 1776 ? Răspunsul 
este simplu: „Businessmenii 
noștri au nevoie de Cuba pen
tru profituri".

ROMA 20 (Agerpres). — Răs- 
punzind la o întrebare a cores
pondentului ziarului „Avânți" în 
legătură cu evenimentele din 
Cuba, secretarul Partidului Socia
list Italian, Pietro Nenni, a decla
rat : „Acesta nu este cîtuși de 
puțin un eveniment politic infern... 
Este vorba de o intervenție ar
mată organizată de pe teritoriul 
Statelor Unite cu încurațarea fă
țișă a autorităților".

„Opinia publică mondială, a 
spus Nenni, aștepta ca președin
tele Kennedy să lichideze moște
nirea de greșeli lăsată de admi
nistrația precedentă și să creeze 
baza pentru relații noi cu Cuba. 
Să urăm să se mai poată găsi 
o soluție care să asigure conco
mitent independența poporului 
cuban și pacea întregii lumi".

GUATEMALA

care SAN FRANCISCO 20 (A- 
gerpres). - Agenția France 
Presse informează că la 19 
aprilie peste 2.000 de studenți 
au manifestat pe străzile ora
șului San Francisco împotriva 
agresiunii americane în Cuba,

GUATEMALA CITY 20 (Ă- 
gerpres). — Potrivit relatărilor 
agenției United Press Interna
tional. la 19 aprilie în fața pa
latului Național din Guatemala 
City a avut loc o mare demon
strație de protest împotriva, a- 
gresiunii imperialiste în Cuba 
și a complicității guvernului 
marionetă Ydigoras la această 
agresiune. După miting demon
stranții au mărșăluit pe stră
zile capitalei și au arun
cat cu pietre în geamurile 
oficiilor societăților „United 
Fruit Company" și „Pan-ame- 
rican Airways". Apoi s-au în
dreptat spre sediul Ambasadei 
americane din Guatemala care 
era păzită de poliție. Forțele

CHILE
SANTIAGO DE CHILE 28 

(Agerprees). — Corespondentul 
din Santiago de Chile al A- 
genției Prensa Latina transmi
te că la 19 aprilie în întreaga 
țară a fost declarată o grevă 
generală în semn de protest 
împotriva invadării Cubei. In 
centrul orașului Santiago a 
avut loc o mare demonstrație 
in cursul căreia a fost ars un 
drapel al S.U.A. Importante 
forțe de poliție au ocupat prin
cipalele străzi ale capitalei și 
au utilizat împotriva demons
tranților bombe cu gaze lacri
mogene. Manifestanții s-au re
grupat însă rapid și au con
tinuat să protesteze împotriva 
acțiunilor bandelor mercenare 
și ale sprijinitorilor lor.

Potrivit agenției, ca urmare 
a grevei generale a muncito
rilor și studenților chilieni, 
activitatea în țară este parali
zată aproape in întregime.

HAGA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite :

în fața clădirii ambasadei 
S.U.A. din Haga a avut loc 
la 19 aprilie o demonstrație 
sub lozincile: .„Americani lă- 
sați în pace Cuba „Jos mii- 
nile de pe Cuba!“. Poliția i-a 
împrăștiat pe demonstranți, 
arestînd cîteva persoane.

Conducerea organizației pro
gresiste de tineret A.N.I.V. 
(Uniunea Generală a Tinere
tului din Olanda) a adresat 
tineretului cuban o telegramă 
în care exprimă solidaritatea 
tineretului olandez cu Cuba 
independentă.

care sprijină lupta dreaptă a 
poporului cuban pentru inde
pendența și suveranitatea lui 
națională!“

Lupta poporului cuban este 
lupta noastră proprie. A apă
ra Cuba eliberată de Fidel 
Castro înseamnă a ne apăra 
propria suveranitate.

ÎN FAȚA SEDIULUI
0. N. U.

BOLIVIA
LA PAZ 20 (Agerpres). — După 

cum transmite agenjia Prensa La
tina, guvernul Boliviei a dat pu
blicității la 19 aprilie un comu
nicat în care condamnă țările care 
servesc drept bază penrru mer
cenarii atacatori ai Cubei. Comu
nicatul a fost elaborat după o șe
dință a Consiliului de Miniștri 
condusă de președintele Boliviei, 
Victor Paz Estenssoro.

Guvernul bolivian a subliniat că 
își afirmă „adeziunea de nezdrun
cinat" la principiul neintervenției 
și se pronunță în favoarea „solu
ționării pașnice a problemei cu-

ARGENTINA
BUENOS AIRES 20 (Ager, 

preș). — TASS transmite :
în diferite orașe din Argen

tina au loc demonstrații în 
sprijinul revoluției cubane. 
Declarații în sprijinul Cubei 
revoluționare sînt publicate de 
partide 
dicale, 
și alte 
politice 
rialismul american, se spune 
printre altele în declarația 
uniunii sindicale 
pentru unitate și coordonare 
sindicală", și-a mînjit din nou 
mîinile cu sînge. Oamenii 
muncii din Argentina, ca și 
toți oamenii muncii și po
poarele continentului ameri
can și întregii lumi, cer ; „Im
perialiști, jos mîinile de pe 
Cuba! Imperialismul ameri
can nu va trece! Poporul Cu
bei va învinge deoarece il 
sprijină toate popoarele lumii, 
inclusiv țările socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică,

politice, uniuni sin- 
organizații de tineret 
organizații obștești și 
din Argentina. „Iritpe-

„Mișcarea

NEW YORK 20 (Agerpres). 
Potrivit relatărilor corespon
dentului din New York al 
agenției Prensa Latina, sute 
de simpatizanți ai revoluției 
cubane au organizat o nouă 
demonstrație la 19 aprilie în 
fața sediului O.N.U. purtînd 
drapele naționale cubane și 
pancarte prin care protestau 
împotriva agresiunii armate 
a S.U.A. contra Cubei.
. Manifestația a avut loc în 
momentul cînd în Comitetul 
Politic O.N.U. era discutată 
plîngerea Cubei, privind ac
tele de intervenție și agre
siune ale Statelor Unite îm
potriva poporului cuban. De
monstranții scandau: „Cuba 
da, yankeii nu !“ și „Jos mîi
nile de pe Cuba !“.

La fața locului au fost a- 
duse unități ale poliției ame
ricane, inclusiv poliție călare, 
care i-au împrăștiat pe de
monstranți.

flează după paravanul „lumii 
libere", declară Comitetul E- 
xecutiv al E.D.A., s-a mani
festat ca dușman înrăit al pă
cii, progresului și culturii.

AGRESIUNEA PERFIDĂ A 
MERCENARILOR AMERI
CANI ÎMPOTRIVA CUBEI, 
EFECTUATĂ DUPĂ MODE
LUL HITLERIST, ST1RNEȘ- 
TE INDIGNAREA TUTUROR 
OAMENILOR CINSTIȚI DE 
PE GLOBUL PĂMÎNTESC, a 
declarat deputatul KYRK.OS, 
fost ministru. Mișcarea de 
protest care a cuprins popoa
rele lumii, inclusiv poporul a- 
merican și, în special, Decla
rația guvernului sovietic ates
tă că poporul Cubei nu este 
singur în lupta lui dreaptă.

R. A. U.
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GRECIA
ATENA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: Comitetul 
Executiv al Uniunii democra
te de stingă (E.D.A.) cere cu 
hotărîre să se curme acțiunile 
agresive sîngeroase ale impe
rialiștilor americani împotriva 
poporului cuban. Imperialis
mul american, care se camu-

CAIRO 20 (Agerpres). ■— 
TASS transmite : La 19 apri
lie la Cairo a avut loc un im
punător miting de protest îm
potriva invaziei armate a ban
delor de mercenari împotriva 
Cubei. Toți vorbitorii care au 
luat cuvântul la miting — 
printre care și secretarul ge
neral al Uniunii naționale a 
regiunii egiptene a R.A.U . Ka 
mal Ed-Din Husein, — au ce
rut încetarea imediată a agre
siunii imperialiste împotriva 
Cubei revoluționare După mi
ting cîteva coloane de demon
stranți s-au îndreptat spre clă 
direa Ambasadei S.U.A. din 
Cairo pentru a-și manifesta 
indignarea în legătură cu ro
lul infam al S.U.A. în invada
rea armată a Cubei.

Apoi, coloanele demonstran
ților s-au îndreptat spre Am
basada cubană din R.A.U.. 
unde, timp de mai bine de o 
oră s-au desfășurat mitinguri 
improvizate de solidaritate cu 
poporul cuban.

STAS 3452 52.


