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Delegația de partid și guvernamentală

Aniversarea lui K I. Lenin
Adunarea festivă din Capitală

In pag. a 3-a

A 91-a aniversare
Simbătă 22 aprilie a avut 

loc în sala Teatrului CCS. 
adunarea festivă organizată de 
Comitetul orășenesc București 
al P.M.R. cu prilejul împlini
rii a 91 de ani de la nașterea 
lui Vladimir Bici Lenin.

Pe fundalul scenei era un 
mare medalion cu portretul 
lui Lenin, încadrat de drapele 
purpurii. De o parte și de alta 
- datele festive: 1870-1961 
iar deasupra chemarea : ..Tră
iască marxism-leninismul

In prezidiu au luat loc to
varășii Gheorghe Apostol. Pe
tre Borilă. Chivu Stoica. Ale
xandru Moghioroș. Ștefan Voi
tec, I. K. Jegalin. ambasado
rul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, Florian Dănălache. Ma
nea Mănescu. Elena Lascu. vi
cepreședinte al C.CS.. acad. 
Petre Constantinescu-Iași. vi
cepreședinte al Consiliului Ge
neral A.R.LUS. Nicolae Ro
man. secretar al C.C. al 
U.T.M.. acad. Mihai Ber.iuc. 
prim secretar al Uniunii Scrii
torilor. Alfred Mendelsohn, 
secretar al Uniunii Compozi
torilor. Ioana Dincă, fruntașă 
în producție Ia Uzinele tex
tile .,7 Noiembrie". Ion Stan- 
ciu fruntaș in producție la 
Atelierele C.F.R. _Grivița Ro
șie". Petre Tudor, fruntaș în 
producție la Uzinele ..Repu
blica* și Nicolae Limban. 
fruntaș în producție la Uzi
nele ..Mao Tze-dun".

La adunare au participat 
tovarășii : Emil Bodnăraș. A- 
lexandru Drăghici, Dumitru 
Coiiu. Leor.te Răutu. Leontin 
Sălăjan. membri ai C.C. al 
P.M.R. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai organ-:zap îW obștești și ai 
instituțiilor centrale, repre
zentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderile și institu
țiile Capitalei, activiști de 
partid, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara 
noastră, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri su
periori ai Forțelor noastre Ar- 
mate.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Adunai 
iov Flori 
bru al C

secretar al Comitetului Oră
șenesc București al P.M.R.

Despre cea de-a 91-a ani
versare a nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin a vorbit tovarășul 
Manea Mănescu, membru al 
C.C. al P.M.R., șeful secției 
știință și cultură a C.C. al 
P.M.R.

Expunerea a fost subliniată 
cu îndelungi și puternice a- 
plauze. Frirticipanții au ma
nifestat cu entuziasm pentru 
triumful mărețelor idei leni
niste. pentru unitatea indes
tructibilă și continua întărire 
a marelui lagăr al socialismu
lui.

A urmat apoi un concert 
festiv susținut de orchestra 
simfonică a Radiotelevizâmii 
și de corul Filarmonicii de 
Stat ..George Enescu".

a nașterii
lui V. I. Lenin
• Cuvîntarea 

tovarășului 
Manea Mănescu

Ședința festivă 
de la Moscova

• Raportul prezerv 
tat de P. Demicevea

an
(Agerpres)
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Lucrările agricole 
de primăvară

r

T ? Si

Simbătă după-amia __ âsit Capitala, indreptindu-se spre 
Varșovia, delegația Comitetului Cai trai al Partidului Muncito
resc Romîn și a guvernului R. P. Romîne care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez și a 
guvernului Republicii Populare Polcne. face o vizită de priete
nie în Polonia.

Delegația este alcătuită din tovarăși; Gheorghe Gbeorghiu- 
Dej. prim-secretar al C.C. al P M.R.. președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Rcmine. conducătorul delegației. Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri. Alexandru Birlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe. Din dele
gație face parte de asemenea, tov. Dumitru Praporgescu, amba
sadorul R. P. Romîne la Varșovia.

împreună cu delegația a plecat la
R. P. Po

La pleca
fost salutați de tovarășii Gheorghe Apostol. Emil Bodnăraș. 
Petre Borilă, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Mo- 
Thioros. Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec. Avram Bunaciu, Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, activiști de partid și de stat, conducători ai organi
zațiilor de masă.

Au fost de față șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai corpului diplomatic.

Varșovia ambasadorul 
ie la București Janusz Zambrowicz.
are, pe peronul Gării Băneasa, membrii delegației au 

utați de tovarășii

(Agerpres)

Trăiască prietenia
și colaborarea frățeasca

romino-polonă!
delegație a Comitetului 
Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a 

guvernului R.P. Romîne a 
plecat ieri într-o vizită de 
prietenie în R.P. Polonă, ca 
răspuns Ia vizita pe care de
legația de partid și guverna
mentală a R.P. Polone a fă
cut-o în luna mai 1958 in Re
publica Populară Romînă. De
legația duce cu ea sentimen
tele calde de prietenie ale 
poporului romîn față de po
porul frate polon și va ex
prima dorința lui ca legătu
rile frățești ce unesc țările 
noastre în cadrul marii fa
milii a țărilor socialiste să se 
dezvolte cit mai mult.

Legăturile de prietenie din
tre popoarele romîn și polon 
își au izvoarele în trecutul 
istoric. Faptul că popoarele 
eliberate ale Poloniei și Ro- 
mîniei au pășit împreună pe 
calea luminoasă a construirii 
socialismului, în cadrul lagă
rului socialist, a dat legături
lor dintre popoarele noastre 
un conținut nou, mai bogat 
și mai profund.

Prietenia dintre poporul ro
mîn și poporul polonez este o 
prietenie trainică, de nădej
de, pentru că temeiurile ei 
sînt solide, de neclintit. Prie
tenia care leagă, astăzi, între 
ele cele două popoare își are 
izvorul forței sale în princi
piile leniniste ale internațio
nalismului socialist ; această 
prietenie se bazează pe de
plina egalitate în drepturi, 
pe colaborare și întrajuto
rare frățească a țărilor socia
liste.

Pe baza tratatului polono- 
romîn care se află în al 
13-lea an de existență se dez
voltă cu succes relațiile poli
tice, economice și culturale 
dintre Romînia și Polonia, 
spre folosul ambelor popoare, 
în interesul cauzei comune a 
păcii și socialismului.

Vizita făcută în țara noa
stră de delegația de partid și 
guvernamentală a R.P. Polone 
în frunte cu tovarășii W. Go
mulka și J. Cyrankiewicz a 
constituit o puternică mani
festare a prieteniei popoarelor 
romîn și polonez, pe veci în
frățite în cadrul marii familii 
a popoarelor din țările lagă
rului socialist. Această vizită 
a contribuit la dezvoltarea 
continuă a relațiilor frățești

—-------------------------------------

dintre popoarele și țările 
noastre.

Legăturile tot mai strînse 
dintre popoarele romîn și po
lonez sînt o expresie concretă 
și evidentă a relațiilor de tip 
nou, statornicite între țările 
lagărului socialist. Colabora
rea și întrajutorarea tovără
șească ajută țările socialiste 
să-și dezvolte economia în 
ritm rapid, să rezolve mai 
repede problemele complexe 
ale construcției socialiste. Suc
cesele obținute de Romînia și 
Polonia în dezvoltarea lor 
multilaterală au fost înlesnite 
în mod nemijlocit de a- 
ceste relații, de ajutorul 
puternic primit din partea 
Uniunii 
constituit un factor de cea 
mai mare însemnătate în li
chidarea înapoierii economice, 
in opera de industrializare, in 
înflorirea economiei și culturii 
celor două țări ale noastre ca 
și a celorlalte țări socialiste.

R.P. Romînă și R.P. Polonă, 
în strînsă unire cu toate ță
rile socialiste frățești și în 
colaborare cu toate forțele 
iubitoare de pace militează 
cu consecvență pentru destin
derea internațională, pentru 
rezolvarea prin tratative a 
problemelor litigioase, pentru 
demascarea și zădărnicirea 
provocărilor războinice ale 
cercurilor agresive imperia
liste.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Ro
mîne în R.P. Polonă va întări 
și mai mult prietenia popoa
relor noastre, unitatea de 
granit a lagărului socialist, 
spre binele tuturor popoare
lor și al cauzei păcii. Poporul 
romîn, este pe deplin încre
dințat că această importantă 
vizită, tratativele ce vor avea 
loc vor avea o mare însem
nătate pentru continua întă
rire a prieteniei frățești din
tre popoarele noastre, a cola
borării rodnice și multilate
rale dintre țările noastre, a 
unității și coeziunii lagărului 
socialist.

Cu prilejul vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 
în R.P. Polonă, tineretul ală
turi de întregul nostru popor 
trimite un cald salut poporu
lui frate polon și ii urează din 
inimă noi și mari succese in 
lupta pentru pace și socialism.

„Scinteia tineretului-'

Sovietice, care a

Metode avansate 
de turnare

De mai mult de o lună, 
muncitorii de la turnătoria 
uzinelor „Electroputere" din 
Craiova aplică procedeul de 
turnare a roților meloatc pen
tru electrocare prin procedeul 
de centrifugare în cochile. A- 
ceasta a făcut ca rebuturile și 
consumul de metal la acest 
reper să scadă simțitor. Acum, 
din cantitatea de materie pri
mă ce era necesară înainte 
pentru turnarea a 100 de ast
fel de roți se pot turna 190 de 
roți de bună calitate și intr-un 
timp redus la jumătate.

Această metodă se aplică șl

Ia turnarea cuzineților de la 
motoarele pentru tracțiune, 
obținîndu-se o calitate supe
rioară și o productivitate mai 
mare de circa 7 ori.

Totodată muncitorii secției 
turnătorie au extins metoda 
de turnare în miezuri întări
te cu bioxid de carbon la toa
te piesele executate din oțel, 
fapt care a permis reducerea 
rebuturilor sub procentul ad
mis. Procedeul a început să 
fie aplicat și la piesele turnate 
din fontă.

sâptămină 
plouat in întreaga țară, imbu- 
nătățindu-se astfel condițiile 
de vegetație a culturilor și 
de efectuare a lucrărilor agri
cole. Către sfirșitul săptămi- 
nii, vremea a început să se 
răcească. Potrivit datelor In
stitutului meteorologic tempe
ratura aerului va fi scăzută 
in nordul Transilvaniei și 
Moldovei, pînă in ziua de 24 
aprilie. Pentru a se evita 
daune au fost luate măsuri 
în vederea protejării livezilor 
și răsadnițelor împotriva bru
mei și înghețului.

Lucrările agricole de 
măvară au continuat în 
bune de lucru in toate regiu
nile. Pînă la 20 aprilie au fost 
insămînțate culturile de pri
măvară pe 70 la sută din su
prafețele prevăzute în anul 
acesta. Potrivit informărilor 
primite de Ministerul Agri
culturii de la secțiile agricole 
ale sfaturilor populare regio
nale. semănatul porumbului, 
principala lucrare ce se desfă
șoară în această perioadă, a 
fost executat pe 63 la sută 
din suprafața prevăzută. In 
regiunile Oltenia, Dobrogea, 
București și Argeș această lu
crare a fost realizată în pro
porție de 80—90 la sută. O
dată cu semănatul porumbu
lui s-a însămînțat intercalat 
fasole și dovleci pe aproape 
450.000 hectare și respectiv 
350.000 de ha. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute pînă 
acum în extinderea culturilor 
intercalate în regiunile Banat, 
Dobrogea, București, Ploiești, 
Oltenia și Argeș.

Porumbul pentru siloz a 
fost semănat în proporție de 
41 la sută. S-au semănat, de 
asemenea, 60 la sută din te
renurile destinate culturilor 
de legume și 78 la sută din 
cele pregătite pentru cartofi.

Ministerul Agriculturii re
comandă să se continue cu 
toate forțele semănatul. Să se 
ia măsuri pentru îndeplinirea 
planului de însămînțarea flo- 
rii-soareluj și pentru intensi
ficarea însămînțării legume
lor, cartofilor, a plantelor de 
furaj, precum și pentru termi
narea lucrărilor de îngrijire a 
pășunilor și fînețelor naturale.

(Agerpres)
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Șeful brigăz i de producție a ti neretului de !a întreprinderea de montaje de ascensoare din Ca
pitală. Regizorul Ic- discutind cu o parte din membrii brigăzii sale despre calitatea produse- 

•or. Brgcda condusă de Revizorul Ion este fruntașă in producție dind lucru de calitate
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Cinci intri=n rînclul luptătorilor
de Ion Brad

tinere, cînd intri-n rindul 
Luptătorilor, să știi : 
Umerii iți cresc ca munții, 
Ochii-s vulturi în tării.
Mintea — cosmonavă — taie 
Cerul noii dimineți 
Lenin doar ți-a dat porunca, 
Tinere, cu drag, să-nveți!
Să-nvețî lupta îndirjită, 
Pentru tot ce-n viață-i nou. 

Vorba SOCIALISM, ca-n mu nte, 
S-aibă-n inimă ecou!
Dac-o strigi la Hunedoara 
Să-ți răspundă Ia Galați, 
Dunărea s-o cînte-n larguri, 
Codrii tineri, legănați.
Înspre comunism, prin muncă, 
Tinerețea-i cerb in salt.
Să te-ntreci pe tine însuți 

Din înalt, in mai înalt!

ățm smsNMH 
Utemist, ce mindru titlu, 
Ce zări largi ți se deschid ! 
Aripi tari ți-a dat partidul, 
Zboară-n larg, pentru partid I 
Sigur, marea nu-i călduța, 
Nu-i copaie de copil.
Ia în piept, ca albatrosul, 
Cerul cu furtuni de-april!
Grea, spre vîrful Omul, calea ? 
Cei mai buni se văd la greu! 
Sacru foc — carnetul roșu — 
Arde lingă piept mereu!
Soarele topit e-acolo, 
Lupte grele-s, ani de vis.
Fă ca-n mozaic de stele, 
Numele să-ți fie scris !
Patriei și primăverii 
Ești, spre comunism, dator.
Fii fruntaș ! Și-o să te cheme 
Comuniștii-n rindul lor !

(Agerpres)

Din cartea de impresii

Președintelui 
Consiliului de Miniștri 
Republicii Populare Polone

JOSEF CYRANKIEWICZ
Varșovia

a Muzeului Doftana
Mergem la Doftana. Drumul 

spre Telega, un drum șerpuit și 
pitoresc este populat de mașini și 
autobuze. Oameni cu fețe vesele 
ne fac semne pe fereastra auto
buzului.

De unde vin, cine sînt î Ce i-a 
făcut să străbată pînă aici drumu
rile lungi ale tării ?

Ca să găsim mai curînd răs
puns acestor întrebări ne-am gin- 
dit să începem cu sfîrșiful, cu ul
timul punct al vizitei, cu cartea 
de impresii a muzeului. „Carte" 
nu este chiar cuvînful potrivit. 
Poate album, pentru că aici se 
adună gîndurile a mii și mii de 
oameni. Cartea stă pe masă des
chisă tuturor celor care, copleșiți 
de emoția cunoștinței cu trecutul 
de luptă al celor mai iubiți fii ai 
poporului simt nevoia unei since
re destăinuiri.

Oamenii, miile de oameni care 
trec prin fața acestei cărți își aș
tern impresiile de moment pe 
foile mari și groase. „Am vizitat 
Doftana — scriu aici cu litere tre
murate de emoție două țesătoare 
din Sighișoara — Ecaterina Costea 
și Ana Iftode — și am rămas a- 
dine impresionate de suferințele 
și torturile la care au fost supuși 
cei mai devotați fii ai poporului".

Este de închipuit cum au cres
cut în inimile acestor muncitoare 
emoțiile și impresiile acestea tul
burătoare. Zidurile negre și reci,

sumbre, cătușele și 
care cîndva gardienii 
atîrnau de mîinile și 
luptătorilor, celulele 
înfiorătoare în care

Aduceți copiii aici lingă rană
Iubirea și ura fierbinte ne cheamă 
Ce-nalt e catargul
Ce clar vezi în zare
O lume cu țărmuri strălucitoare".

Telegramă

apăsătoare, 
lanțurile pe 
Doftanei le 
picioarele 
întunecate,
oamenii aceștia minunați au tre
buit să sufere, „H“-ul zguduitor, 
istorisirea gravă a ghidului și do
cumentele rămase care te fac să 
simți viața Doftanei de altă dată, 
lupta care se ducea 
va tiraniei, dîrzenia 
cu care comuniștii, 
întemnițați în cea 
mai sumbră cetate 
a oprimării și cru
zimii burgheziei, au 
continuat să ducă 
lupta împotriva ex
ploatării și tiraniei.

Toate acestea — 
colo, te copleșesc și te duc 
această sinceră 
mărturisire : „Am 
impresionat".

„Toți copiii să 
cum au suferit cei care au luptat 
pentru fericirea lor". Este o in
scripție care poartă o semnătură 
simplă și sugestivă ; Basarab Ni- 
culescu și mama. Cineva a scris 
sub aceste rînduri versurile Măriei 
Banuș:

aici împofri-

lată, încă o inscripție : „Sînt 
muncitor și elev în clasa a IX-a a 
liceului seral. Aceasta ca și toate 
bucuriile mele de astăzi le-am 
obținut datorită luptei comuniști-

Prîn telefon de la brigada
..Scânteii tineretului"

cunoscute a- 
la 

și cuprinzătoare 
rămas profund

vină să vadă

lor cărora le mulțumesc din ini
mă". Ion Mihail-Brașov.

Dar Doftana, un contact cu 
ceastă tulburătoare mărturie isto
rică a luptei partidului nu este 
doar un prilej de cunoaștere, de 
o cunoaștere pasivă, 
deamnă, mobilizează 
rație, o înflăcărează 
mărturisiri tonice au 
se in cartea mare a 
albumul acesta al 
înflăcărate. „Vizitînd 
tana s-a trezit în noi

lupta și munci cu și mai multă 
perseverență" — membrii organi
zației U.T.M. Elecfroprecizia-Să- 
cele. „Ne angajăm să luptăm cu 
fermitate pentru traducerea în via
ță a politicii înțelepte a scumpu
lui nostru partid" — un grup de 
utemiști din Codlea. „Vizita la 
Doftana ne va inspira în realiza
rea unui spectacol pe care îl în
chinăm aniversării partidului" — 

Colectivul Teatrului 
de fineret-București. 

Aici, unde au su
ferit și au învățat 
eroii clasei munci
toare, comuniștii, 
aici, la cel mai sim
bolic loc al luptei 
partidului, tinere- 
să-și aducă omagiul,

Ei au hotărît să-și țină aici una din 
lecțiile lor. Lecția despre trecutul 
de luptă al partidului. Aici la Dof
tana, între zidurile, între mărturi
ile vii ale luptei comuniștilor, lec
ția a devenit trăire, participare și 
simțire răscolitoare a fot ce s-a 
înscris în glorioasa istorie de 
luptă a partidului. O asemenea 
lecție nu se va șterge niciodată 
din memorie.

Aici, între zidurile Doftanei, în 
fata mormintelor eroilor comuniști, 
în fața locului unde și-au dat via
ța fii iubiți ai clasei muncitoare 
tinerii vin să primească 
roșu de membru al 
nii Tineretului Muncitor.
aici carnetul roșu de utemist, ros- 
tindu-și aici hotărîrea de a lupta 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui, evenimentul acesta devine mai 
mult decît simbolic, înseamnă să 
porți cu tine, alături de micul car- 

a 
ur- 
va 

re-

Cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a zilei dv. de naș
tere, în numele meu personal 
și al Guvernului Republicii 
Populare Romîne, vă transmit* 
stimate tovarășe președinte* 
cele mai sincere și cordiale 
felicitări.

Vă dorim multă sănătate* 
viață lungă și noi succese în 
activitatea rodnică pe care o 
depuneți spre binele Republi
cii Populare Polone, pentru 
cauza socialismului și a păcii.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

a-

Doftana în
tinară gene- 
și iată ce 

rămas înscri- 
muzeului, în 

simfăminfelor 
Muzeul Dof- 
dorinfa de a

ful țării vine
să facă legăminte de neuitat. Așa 
cum Doftana a fost o școală a 
luptei împotriva tiraniei și exploa
tării sîngeroase, cu aceeași tor
ță Doftana rămine acum o minu-, 
nată școala de educație pen
tru generația tînără. In car
tea de impresii se găsește 
inscripția unui cerc de învățămînt 
politic U.T.M. din Cîmpina. Tinerii 
cursanți ai cercului curs seral anul 
II de la schela Cîmpina n-au ve
nit aici doar să viziteze Doffana<

carnetul
Uniu-

Primind
lui

net roșu, amintirea neștearsă 
luptătorilor pe care vrei să-i 
mezi, roșul carnetului tău îți 
aduce aminte de flacăra luptei
voluționare care a luminat înfune-

I. BĂIEȘU 
M. CARANFIL

(Continuare în pag. a 2-a)

în pag. a IV-a:
Să înceteze 

provocările impe
rialiste împotriva 
Cubei!

• Guvernul S.U.A. 
se angajează pe o 
cale periculoasă
- Răspunsul
N. S. Hrușciov la 
scrisoarea 
J. Kennedy -
• Popoarele 
înfierează pe < 
sori.
Puci fascist în 

Algeria.
BIOGRAFIE VARSO- 

VIANA.
(Prin telefon de la trimisul 

nostru special).

lui

lumii 
agre-



Comitetul U.T.M. al Școlii 
medii nr. 1 din Gherla 
este activ, se sprijină pe 

toți membrii săi, care consti
tuie un nucleu ce coordonează 
întreaga activitate a organiza
țiilor U.T.M» de clasă. Faptul 
că acum ele și-au însușit într-o 
măsură anumită o experiență 
bogată în munca de organiza
ție, se datorează tocmai îndru
mărilor de zi cu zi primite din 
partea comitetului U.T.M. al 
școlii.

începînd de la întocmirea 
planului și terminind cu orga
nizarea timpului liber al ele
vilor, totul se face cu sprijinul 
membrilor comitetului U.T.M. 
(secretar prof. Gavril Neamțu). 
In acest fel se asigură mai 
bine un ajutor diferențiat, la 
specificul activității din fie
care clasă, birourilor U.T.M. 
de clasă. Iată un exemplu. Or
ganizația de bază U.T.M. a 
clasei a VIII-a B, la început 
de an, era formată din puțini 
utemiști și aceia erau nou pri
miți în organizație, cunoșteau 
foarte puține lucruri 
felul în care se des
fășoară viața inter
nă de organizație. 
Comitetul U.T.M. a 
repartizat să se ocu
pe de această orga
nizație pe utemista 
Susana Perca, mem
bră în comitet, care 
avea mai multă ex

periență în munca de 
zație. Ea a fost numită și pro
pagandistă la cercul politic al 
clasei. Susana Perca ajută zi de 
zi biroul U.T.M. să organizeze 
activitatea utemiștilor. La în
ceput ea a ajutat biroul 
U.TJH. cum să-și alcătuiască 
un plan de muncă, cum să în
tocmească un referat pentru 
adunarea generală etc.

Participînd, Ia primele adu
nări generale4 U.T.M. ale or
ganizației de clasă. Susana 
Perca a constatat că utemiștii 
erau foarte timizi, nu luau 
cuvîntul. Ea a îndrumat biro
ul U.T.M. cum să procedeze 
pentru a-i ajuta pe utemiști 
să-și învingă această timidita
te. Le-a sugerat, printre altele, 
să încetățenească obiceiul ca în 
adunările generale, Ia începu
tul ordinei de zî, utemiștii să 
vorbească despre activitatea 
lor. De asemenea, în clasă 
erau mulți elevi buni, care 
doreau să intre în rîndurile 
organizației U.T.M. Colegii lor 
utemiști n-aveau experiență 
pentru a-i putea ajuta să se 
pregătească în vederea primi
rii lor în organizația U.T.M. 
Susana Perca a sesizat acest 
lucru comitetului U.T.M., ace
sta a luat măsura ca utemiștii 
din clasele mai mari să-i ajute 
pe elevii din clasa a VIII-a să 
se pregătească pentru a fi pri
miți în U.T.M. Astfel, s-a în
ceput studierea organizată a 
Statutului U.T.M., iar anumite 
teme, cum ar fi: „Caracterul 
revoluționar al organizației 
U.T.M.", „Drepturile și îndato
ririle utemiștilor" au fost dez
bătute în consfătuiri organi
zate la nivelul școlii cu acei 
care doreau să devină ute- 
miști.

Contactul zilnic al comite
tului U.T.M. cu birourile 
U.T.M. de clasă și chiar cu 
utemiștii din clase, permite co
mitetului U.T.M. să intervină 
cu operativitate la îmbunătă
țirea muncii claselor. Iată alt 
exemplu : membrii comitetului 
U.T.M. care răspundeau de 
clasele a VIII-a, a Xl-a A, a 
IX-a B. au sesizat că in cla
sele respective și în alte clase

despre

există o slabă combativitate 
atunci cind se analizează acti
vitatea unor utemiști și elevi 
care nu învață, sînt îndisci- 
plinați. Aceasta făcea ca ele
mentele indisciplinate, cu o 
slabă pregătire să persiste în 
atitudinea lor de delăsare. Bi
rourile U.T.M. ale acestor clase 
ajunseseră la concluzia că nu 
mai au ce face din moment ce 
i-au pus în discuția colectivu
lui pe elevii delăsători, dar a- 
ceștia nu s-au îndreptat.

Constatînd acest lucru, 
mitetul U.T.M. a hotărît 
ajute birourile U.T.M. ca 
creeze în clasele lor o atmo
sferă de combativitate, care să 
ducă Ia creșterea conștiinței 
politice a elevilor. In acest 
scop a organizat o adunare cu 
activul U.T.M. din școală la 
care a invitat pe cei mai 
buni utemiști din clasă și pe 
diriginți. în cadrul adunării au 
fost puși în discuție toți ute- 
miștii care rămăseseră cori- 
jenți pe primul trimestru. A- 
dunarea a fost foarte instruc
tivă. Ea a fost precedată de o

co- 
să 
să

Cum lucrează comitetul U. T. M. 
de la Școala medie nr. 1 din 

Gherla cu birourile U.T.M. de clasă

organi- bună pregătire, incit toți par- 
ticipanții știau despre ce este 
vorba. Problemele nu s-au pus 
simplist, cum se făcea în 
multe adunări generale U.T.M. 
ale claselor — adică să se 
axate că un elev sau altul are 
note proaste. Aici s-a făcut a- 
naliza activității elevilor por
nind de la răspunderea poli
tică a fiecărui tinăr de a se 
pregăti să fie de folos patriei, 
explicîndu-li-se cit dc grav 
este pentru ei să irosească anii 
de școală fără să invețe. Pli
nind astfel problemele, parti- 
cipanții la discuții, și in pri
mul rind cei analizați s-au 
rușinat să înceapă a explica 
prin motive cu totul nejusti
ficate notele proaste. Ei au 
analizat cauzele acestor note 
proaste. Rezultatul ? In citeva 
clase, s-au organizat adunări 
generale U.T.M. în cadrul că
rora s-a reflectat din plin fap
tul că birourile U.T.M. șl ute- 
miștii care participaseră la a- 
dunarea activului, au tras în
vățăminte prețioase. De pildă, 
la clasa a Xl-a B multă vreme 
colectivul i-a iertat lui Ion Ne
meș faptul că nu învață. Bi
roul U.T.M. al clasei văzind 
cit de puternică poate fi in
fluența opiniei combative a co
lectivului în îndreptarea unor 
lipsuri, a hotărit să organizeze 
o adunare generală in care să 
se discute numai despre afitn- 
dinea față de învățătură a ute- 
mistului Nemeș. \u s-a simțit 
bine Nemeș în acea adunare. 
A văzut că nu-i de glumă cu 
colectivul, că acesta este ho
tărît să nu-i mai admită nici 
o abatere, ceea ce l-a deter
minat să-și facă în fața clasei 
o autoanaliză profundă a acti
vității sale. La ora aceasta Ne. 
meș a devenit altul, un elev 
bun, activ, care învață sîrguin- 
cioe

★
Cunoscind aceste fapte pozi- 

tive și multe altele pe care le 
intilnești în Școala medie nr. 
1. Gherla, ești tentat să tragi 
concluzia: 
U.T.M. bun 
ceașcă cu 
drume. Da,
tiv, dar care totuși, nu-și va
lorifică suficient volumul de

iată un comitet 
care știe să mun- 
activul, să-I în- 
e un comitet ac-

SETEA
ÎN CURÎND PE ECRANE
Noul film romînesc

0 producție cinemascop a Studioului 
cinematografic „București" 

în regia lui MIRCEA DRĂGAN

Au fost puse în vînzare

Felicitări de 1 Mai
Direcția Generală a Poștelor și Telecomunicațiilor, 

aduce la cunoștință publicului, instituțiilor și întreprin
derilor că pentru felicitări cu ocazia zilei de 1 Mai a pus 
în vînzare Ia toate oficiile P.T.T.R. formulare pentru tele
grame lux, avînd imprimate flori sau imagini colorate.

Ele pot fi folosite fie cu text fix, potrivit acestei zile, 
imprimat pe formular de predare, fie cu textul liber scris 
de expeditor după dorința sa.

Pentru a evita aglomerațiile de la ghișețele de prezen
tare, depunerea lor poate fi făcută cu cîteva zile mai 
devreme, urmînd însă ca predarea către destinatar să fie 
făcută la ziua fixată de expeditor.

In acest scop, înaintea adresei expeditorului se va nota 
litera urmată de data la care el dorește să se facă
predarea.

muncă depus. Membrii comi
tetului U.T.M. ajută birourile 
de clasă să-și alcătuiască pla
nurile de muncă și cu toate că 
fiecare birou își alcătuiește se
parat planul, multe din aces
tea se aseamănă între ele, cele 
din clasa a VIII-a cu cele din- 
tr-a Xl-a. De asemenea, comi
tetul U.T.M. ajută birourile 
U.T.M. ale claselor să stabi
lească tematica adunărilor ge
nerale U.T.M. Multe din aceste 
teme se repetă însă de la o 
clasă la alta : analiza situației 
Ia învățătură sau teme care 
nu-și au rostul să fie dezbătute 
în adunările generale, cum ar 
fi: „Unirea Principatelor",
„Poezia lui Pușkin“ etc., teme 
care se fac Ia orele de curs, la 
orele de dirigenție. De ce se în- 
timplă acest lucru ? Comitetul 
U.T.M. se bazează prea mult 
în activitatea sa cu activul 
U.T.M. pe îndrumarea „la zi". 
In acest fel, deși comitetul este 
mereu la curent cu ce se pe
trece în organizațiile de clasă, 
în activitatea sa își face loc 
uneori un stil de muncă meș

teșugăresc. Comite
tul U.T.M. trebuie 
să studieze activi
tatea organizațiilor 
de clasă, și nu nu
mai „să cunoască 
situația". îndruma
rea „la zi“ trebuie 

îmbinată cu îndru
marea de > pers- 

Comitetul U.T.M. își

ursuleților, diii...
Foto : V. CONSTAN ilNESCU

Sprijin concret

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare 

de către ambasadorul 
cu misiune specială al Braziliei

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, a primit 
simbătă la amiază, la Palatul 
Republicii, pe conducătorul 
misiunii diplomatice și eco
nomice a Braziliei, dl. Joao 
Portella Ribeiro Dantas, repre
zentant personal al președin
telui Braziliei, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
cu misiune specială.

La solemnitate au partici
pat ministrul Afacerilor Exter
ne, Comeliu Mănescu, și Gri- 
gore Geamănu, secretar al

Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne.

Abasadorul a fost însoțit de 
dl. Ferro Costa, deputat, mem
bru al misiunii diplomatice și 
economice a Braziliei.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele 
Gheorghe 
întreținut 
dorul Joao Dantas. Au asistat 
ministrul Afacerilor Externe, 
Corneliu Mănescu, și Grigore 
Geamănu, secretar al Consi
liului de Stat.

(Agerpres)

de acreditare, pre- 
Consiliului de Stat, 
Gheorghiu-Dej, s-a 
cordial cu ambasa-

diplomatică și economică 
a depus 

la Monumentul

Misiunea 
a Braziliei

5
o coroană de flori
Eroilor Patriei

pectivă.
poate propune într-o perioadă 
să se ocupe in toate clasele de 
îmbunătățirea conținutului a- 
dtinărilor 
altădată să aibă ca 
instruirea 
să-și alcătuiască planuri de 
muncă care să răspundă reali
tății din clase, sau să se ocupe 
de toate aspectele învățămin- 
tului politic U.T.M.

în felul acesta ajutorul dat 
birourilor U.T.M. de clasă va 
fi mult mai substanțial și mai 
competent, o problemă va pu
tea fi dusă pină la capăt bine 
și ceea ce este mai important, 
birourile U.T.M. ale claselor 
vor învăța practic cum să-și 
organizeze munca, nu vor avea 
nevoie să fie dădăcite la fie
care pas, lucru care acum se 
întimpiă adesea, 
muncii va fi mult

generale

birourilor

U.T.M., 
obiectiv 

U.T.M.

Eficiența 
mai mare.

LUCREȚIA LUSTIG

ONEMATOGRAFE
Garibaldi: Patria, București, 

Gh. Doja, 23 August, Volga- 
Volga: Magheru. Drumul spre 
înalta societate: Republica. E- 
iena Past!. Vasile Roană. AL 
Sabia. Moșilor. Sinha Moca: 
Victoria. Pas cu pas: Libertă
ții, Două etaje de fericirea Fla
căra, 16 Februarie, Arta. Toată 
lumea ride, cintă și dansează: 
I. C. Frimu. Socoteli greșite: 
Lumina, înfrățirea între po
poare. Odată în viață: 
Miorița. Mîndrie; Central, U- 
nirea, Volga. B. Delavrancea. 
Stele în plină zi: M. Gorki 
Grivița, Amintiri despre Lenin 
— Știința în slujba omului — 
Pionieria nr. 2 — Pianul — 
Fotbal pe glob — Balada Kro- 
mo : Timpuri Noi, în continu
are. Fotografia pierdută: 
Septembrie, Al. 
veste nordică:
Gh. Coșbuc. Războiul vesel; V. 
Alecsandri, 8 Martie. Confi
dentul doamnelor : Cultural. O 
fereastră deschisă spre cer : 
Constantin David. Mama In
dia: T. Vladimirescu. Hanul din 
Spessart: Munca, Pîine și tran
dafiri : Popular. Vaca și prizo
nierul: M. Eminescu, Un ciclu 
de filme romînești: îlie Pinti- 
lie. Viraj în noapte: G. Baco- 
via, Taina cetății: Floreasca, 
N. Bălcescu, 30 Decembrie, 
Drumul Serii. Congo în luptă 
și Rațiunea împotriva demen
ței: Donca Simo, N. Bălcescu. 
Nu vreau să mă însor : Aurel 
Vlaicu, Floarea zăpezii: Olga 
Bancic.

13 
Popov. Po- 
Tineretului,

asociațiilor sportive
Atît în întreprinderile și 

instituțiile din orașul 
Rădăuți cît și în co

munele raionului resspectiv 
există numeroși tineri, iubi
tori de sport, dornici de a urca 
pe culmile 
tive. 
care 
sale 
cest 
înșă 
după o 
sportul de performanță 
acest oraș, era mult sub va
loarea actuală a sportivilor 
noștri fruntași. Echipa de fot
bal a clubului „Sportul Mun
citoresc" a retrogradat din ca
tegoria B iar echipa de ho
chei, care altădată dăduse 
mult de lucru echipelor frun
tașe ale hocheiului romînesc, 
a devenit un adversar slab 
pregătit pentru toate celelalte 
formații. Valoarea performan
țelor atleților erau 
nea mediocre.

Aceste insuccese 
cauza în atitudinea 
conducerea clubului și tehni
cienii săi o aveau față de dez
voltarea sportului de masă în 
oraș și raion, in dezinteresul 
lor fată de promovarea tine
relor talente. Niciodată tehni
cienii și anirenon. aceetui 
dur nu se deptasaj în aso- 
cia^He sportive, au le ajutau 
pe acestea să organizeze 
bine activitatea sportivă, să 
organizeze Întreceri pentru 
descoperirea de tineri sportivi 
talentați care să apere cu cin
ste culorile clubului. Ce era 
mai grav, era însăși lipsa li
nei pepiniere bogate de ju
niori de unde clubul să-și 
poată recruta noi contingente 
de sportivi pentru echipele de 
seniori. Toate aceste lipsuri 
au fost analizate de ziarul 
„Scînteia tineretului" în arti
colul publicat sub titlul: 
„Clubul sportiv să sprijine ac
tivitatea de masă“. După apa
riția acestui articol, conduce
rea clubului a luat o serie de 
măsuri care să ducă la îmbu
nătățirea activității sportive a 
clubului. '

în primul rînd; au fost re
organizate birourile secțiilor 
pe ramuri de sport, cooptîn- 
du-se în conducerea acestora 
oameni pasionați pentru acti
vitatea sportivă.

în cadrul clubului a fost în
ființată chiar o nouă secție de 
lupte. Tinerii acestei secții au 
fost recrutați în primul rînd 
din întreprinderile orașului. 
Profesorul Petre Storoș s-a 
deplasat personal prin asocia-

măiestriei spor- 
în oraș există și un club 
la începutul activității 
își propusese tocmai a- 
lucru Planurile propuse, 
au fost date uitării iar 

perioadă de vreme 
din

țiile sportive recrutind tineri 
cu aptitudini pentru acest 
sport. Azi secția numără peste 
50 de luptători seniori și ju
niori, care au obținut în ulti
ma vreme rezultate promiță
toare.

Popularizarea sportului în 
rîndul maselor de tineri mun
citori și țărani a devenit o 
preocupare serioasă a condu
cerii clubului. Critica făcută 
de ziarul nostru i-a făcut să 
înțeleagă că nu vor avea de

deaseme-

își aveau 
pe care

na;

UNI SPECTACOL

CARE ENTUZIASMEAZĂ)

„Fantezie de
--eflectoare, cortină, ram- 

pă, lume multă: Se 
sting luminile — s-a fă

cut liniște. Dirijorul își ia 
locul la pupitru. începe !

Scăldată în lumina aurorii 
boreale, apare iarna. Atmos
feră de vrajă. Tablou de vis, 
mișcarea e lină și totodată a- 
vîntată. Recunoaștem fata de 
zăpadă învăluită parcă în cea
ță, atmosferă de basm - iată 
și ursul alb, vesel și jucăuș ; 
în jurul lui, tinere fete alear
gă, fac sărituri, sînt ușoare ca 
fulgii purtați de vînt. Iarna 
rusească continuă, Din lumea 
basmului trecem, tot lunecînd. 
pe nesimțite, în Petersburgul

unde să coopteze elemente ti
nere, talentate, dacă nu vor a- 
juta în mod concret, eficace, 
activitatea sportivă a asocia
țiilor.

in acest scop s-au organizat 
intilniri demonstrative in 
multe

■ret

ații sp; 
>raș și raion, und 
nuntași, antrenorii 
x tineri sâ cunoasc

și alte acțiuni printre care și 
aceea de a organiza înaintea 
și în pauza întîlnirilor de fot
bal, concursuri de atletism. 
Primele acțiuni de acest sens 
s-au bucurat de mult succes. 
In articolul respectiv, era cri
ticată atitudinea conducerii 
clubului față de creșterea 
juniorilor. Chiar de pe a- 
tunci antrenorii și tehni
cienii au alcătuit loturi de ju
niori pentru diverse sporturi 
printre care baschet, fotbal, 
hochei, lupte și atletism. Ju
niorii au fost recrutați din 
rîndul elevilor de la diversele 
școli din oraș.

în prezent echipa de fotbal, 
ocupă locul I în campionatul 
regional și se pare că are 
perspective să recîștige locul 
pierdut cu un an în urmă.

în urma apariției articolu- 
lul ..Clubul sportiv să sprijine 
activitatea de masă" Uniunea 
de Cultură Fizică- și Sport a 

activitatea clubului 
uți și a luat o sea- 
isuri. Cea mai însem- 
transformarea clubu- 

asociație sportivă 
oare care să răspun- 
? ssocistiiie din

a

ojgazL -TJL »

ț»: r*.

sportive in rîndul 
lobul a întreprins

serială, cadre de tehnicieni 
calificați și vor putea desfă
șura o activitate mult mai bo
gată la care să fie antrenați 
cît mai multi tineri.

GH. NEAGU

Misiunea diplomatică și eco
nomică a Braziliei, în frunte 
cu dl. Joao Dantas, ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar cu misiune specială, re
prezentant personal al preșe
dintelui “ 
bată la 
flori la 
Patriei.

La solemnitate au fost de 
față general de armată lacob 
Teclu, membru în Consiliul de 
Stat al R. P. Romîne, Al Lă- 
zăreanu, adjunct

Braziliei, a depus sîm- 
amiază o coroană de 
Monumentul Eroilor

al ministru-

Sosirea

lui Afacerilor Externe, Dionî- 
sie Ionescu, șeful Ceremonia
lului de Stat, V. Lixandru, vi
cepreședinte al Sfatului Popu
lar al Capitalei, generali șl,_ ?
ofițeri superiori ai Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului.

Membrii misiunii diplomati
ce și economice a Braziliei 
au păstrat un moment de re
culegere.

(Agerpres)

ambasadorului Indoneziei 
în R. P, Romînă
a sosit înLa 22 aprilie

București dl Sukrisno, amba
sador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Indo
nezia în R. P. Romînă.

La sosire, dl. Sukrisno a 
fost întîmpinat de Nicu Șer- 
ban, director ad-interim al 
Protocolului Ministerului Afa-

cerilor Externe al R. P. Ro
mine.

Au fost 
ambasadei 
te cu dl. 
cu afaceri 
neziei la București.

de față membrii 
Indoneziei, in frun- 
Marzuki, însărcinat 
ad-interim al Indo-

.Agerpres)

Dsn cartea de impresii 
a Muzeului Dottana

(Urmare din pag. l-a)

ricul acestor celule ale suferinței 
și dîrzeniei.

— Sute de tineri — ne poves
tește directorul muzeului — pri
mesc aici carnetul de utemist. 
Sînt momente emoționante pentru 
mine. Vin de la sute de kilometri 
depărtare ca să trăiască aici acest 
moment solemn.

♦
rt c-t de --vde vm, 

'-ară pentru ce sfrâ'oat di
iu-tgi a e țării mi e de vizitatori 
ai Doftanei. Din Sinnicolau Mare, 
din Oltina, de la Dăbuleni, din Si
ghișoara, din Suceava, din Săce- 
le, din Sibiu vin mii de oameni. 
Duminică 16 aprilie 
au vizitat Doftana

au fost aici,
21.300 de

Dens din spectacolul „Fantezie de iarnă “
Foto : AGERPRES

iarnă44

oameni din toate regiunile ță
rii. într-o singură zi. Este cea 
mai copleșitoare dovadă a in
teresului cu care 
nerii patriei vor 
vor să Cunoască în 
vor să învefe din episoadele eroi
ce ale celor 40 de ani de exis
tență și luptă pentru fericirea po
porului a încercatului nostru 
partid.

oamenii, fi
să vadă, 

amănunțime,

7 
optimilor de fina- 
campionilor euro- - 

i simbătă s-a dis- 
Dinamo întîlnirea 

i Rapid București 
campioana

® în cadrul 
lă ale „Cupei i 
peni“ la volei 
puia! în sala 
dintre echipele 
și Stade Francais, 
Franței. Voleibaliștii romîni au re
purtat victoria cu scorul de 3—0 
(7, 13, 10). Cei mai buni jucă
tori au fost Drăgan, Plocon, res
pectiv Aroyo și Briere. Returul 
acestei întîlniri se va desfășura la 
Paris la o dată care urmează să 
fie stabilită zilele acestea.

Fotbal
• Stațiile noastre de radio vor 

transmite astăzi începînd din jurul 
orei 17,55 repriza a doua a întîl- 
nirii de fotbal dintre echipele 
C.C.A. și Petrolul Ploiești contînd 
pentru Campionatul categoriei A. 
Transmisia se va face pe pro
gramul I,

Scrimă

ca realizatorul baletului „Ro- 
meo și Julieta" de Prokofiev. 

L. M. Lavrovski, a făcut ca 
tehnica artei coregrafice să 
treacă de pe podeaua scenei 
pe oglinda gheții, iar „poin- 
tele“ specifice baletului să fie 
înlocuite cu atîta măiestrie de 
patine. Dar nu numai acesta 
este aspectul cel mai impor
tant, ci faptul că există o con
cepție a întregului spectacol, 
care este alcătuit ca un tot 
unitar, cu toată diversitatea 
tablourilor. în general aceste 
tablouri coregrafice au o mare 
putere de sugestia și întreaga 
ambianță de lumini, decorări 
și costume, te transportă ime- 

de altădată. Pe fondul muicii diat la locul acțiunii,. ■ Ne-au 
lui Glinka (valsul fanteziei) ----- -
recunoaștem felinarul cu trei 
brațe, iar în ceață - cheiul Ne- 
vei, Un student, o fată, un hu
sar și iarna... Cită grație, cită 
eleganță, cîtă tinerețe și viață 1 

Acesta este baletul sovietic 
pe gheață, care prezintă pu
blicului bucureștean spectaco
lul „Fantezie de iarnă".

Ansamblu tinăr, înființat cu 
doi ani în urmă, compus din 
maeștri ai sportului, artiști de 
circ sau pur și simplu oameni 
veniți din producție, conduși 
de un grup de ași ai artei so
vietice. Regizor principal este 
profesorul L. M. Lavrovski, 
artist al poporului al R.S.F.S.R., 
cunoscut de publicul romînesc

impresionat Beskina și Golos- 
ciapova prin plastica vie, prin 
execuție virtuoasă și sensibili
tate interioară. Toate aceste 
calități fac din ele adevărate 
artiste de rol. De asemenea 
am apreciat odată cu aceeași 
tehnică inaltă. temperamente 
bogate și o ținută impecabilă 
la Luzin, Iolkin, Kiselev, Gor
don. Babițki, care s-au com
portat ca adevărați primi dan
satori.

Caracterul profund popular 
al artei sovietice ocupă și în 
acest gen de spectacol un loc 
important. Astfel șirul de gra
țioase fete în sarafane au a- 
dus culoarea și parfumul sal- 
cimilor in dansul „Horovot".

Ansamblul de balet pe gheață 
ne-a dovedit de asemenea in 
„Drumul tinereții' 
mentul vioi, ritmul 
elanul tineresc 
dansului popular 
desfășurarea horei, prin mer
sul lin și mișcarea 
cit și pașii mărunți, săriturile 
flăcăilor și învîrtirile perechi
lor au fost redate cu o deose
bită autenticitate și prospetț- 
me. Cit de sugestiv rint smin
tite luptele eroice din zîle'.e 
revoluției în dansul ..Tatian
ka". Pe gheață apare intr-un 
iureș nestăvilit o brigadă de 
cavalerie cu simbolica mitra
lieră în ariergardă. Atacul în
cepe ; dușmanul este urmărit: 
un tovarăș cade ; ceilalți con
tinuă lupta cu îndîrjire ; iure
șul continuă și dușmanul este 
zdrobit. Vitejii luptători se 
pierd în depărtare, finind sus 
steagul roșu al revoluției. O 
astfel de temă a fost magis
tral realizată pe oglinda gheții.

Toate aceste tablouri de an
samblu au fost posibil de în
făptuit mai ales datorită fap
tului că L. M. Lavrovski este 
unul din maeștrii artei sovie
tice care în întreaga sa acti
vitate se sprijină pe tradițiile 
bogate ale baletului rus. După 
cum ne spunea Tatiana Ale- 
xandrovna Șaț, patinajul și 
baletul sînt frați buni în ceea 
ce privește ținuta corpului. A-

tempera- 
usținut și 

caracteristic 
rus. Atit

■ilar.ecată.

cest lucru ajută la executarea 
unor mișcări de virtuozitate 
ale baletului clasic pe gheață. 
Așa se explică faptul că tra
dițiile baletului clasic rus și-au 
găsit expresia intr-un gen nou 
de spectacol cum este acesta, 

în pauză am dorit să-i feli
cit. să-i cunosc pe artiști per
sonal și am pătruns în culise. 
Cu mare greutate am găsit-o 
pe maestra de balet T. A. Șaț, 
fostă balerină la Teatrul Mare 
din Moscova.

— Tatiana Alexandrovnâ, 
sir. tem incintați de spectacol, 
de talentații interpreți, de 
vioiciunea lor. de tot ce ați 
realizat.

- Sîntem o trupă tînără, 
avem încă multe de învățat - 
mi-a răspuns ea modestă și e- 
xigentă. vorbind cu seriozita
tea specifică artistului sovie
tic, atunci ?înd vorbește des
pre munca lui.

M-am adresat apoi dirijoru
lui A. D. Teitlin, fostul meu 
profesor de forme muzicale la 
Moscova. Ca întotdeauna bine 
dispus, gata să-și împărtășea
scă impresiile, mi-a vorbii de 
București și de frumosul 
drum pe care întreg ansam
blul îl făcuse la Sinaia. Era 
încă copleșit de frumusețea 
locurilor văzute.

întorcîndu-mă în sală, am 
căutat să aflu părerea cîtorva 
spectatori din imediata mea 
apropiere :
- Este un spectacol formi
dabil. Tehnică înaltă și aeroba- 
bație de o remarcabilă virtuo
zitate. Ansamblu sudat, soliști 
remarcabili. Cel mai mult 
mi-a plăcut fata din Peters-

Tn sala 
Capifală 
nirea internațională de scrimă din
tre echipele selecționate ale 
R.P.R. și R. S. S. Bieloruse. în pro
ba feminină de floretă victoria a 
revenit reprezentantei noastre 
Olga Orban-Szabo care a totalizat 
7 victorii. Ea a fost urmată de 
Geta Sachelarie (R.P.R.) cu 6 vic
torii și Ciudakova (R. S. S. Bielo
rusă) cu 4 victorii. Maria Vicol 
(R.P.R.) s-a clasat pe locul'4 cu 3 
victorii. Turneul masculin a fost 
ciștigat de I. Drîmbă (R.P.R.) cu 
6 victorii urmat de T. Mureșan 
(R.P.R.) — 5 victorii, Zilahi (R.P.R.) 
— 5
(R. 5. S. Bielorusă) — 4

Astăzi între orele 10, 
20 meciul 
rea probei

Institutului Politehnic din 
a început simbătă întil-

clovnul 
Nicolae 
federal

burgul de altădată și 
marinar, i 
Pădureanu, 
de rugbi.

Inginerul 
lesctt, din 
porturilor și Telecomunicații
lor a avut de asemenea 
vinte de laudă.

- Spectacolul m-a entuzias
mat. Sovieticii s-au prezentat 
ca întotdeauna la un înalt ni
vel. cu multă fantezie și ro
mantism. f" 
al baletului 
Aici le-am , 
amîndouă.

Tovarășa 
U.C.F.S., a < 
umorul și imaginația.

- Cel mai mult mi-au plă
cui dansurile populare și dan
sul pinguinilor.

Luminile se sting. Muzica 
atacă primele acorduri și pe 
luciul albastru al gheții încep 
să evolueze din nou artiștii 
sovietici. Din nou alunecăm 
pe aripile fanteziei și 
tacolul se încheie cu 
tul balet într-un act 
reasa".

La sfîrșit publicul 
frenetic întregul 
care ne-a îneîntat încă o dată 
cu minunata artă a marelui 
popor prieten.

Și de data aceasta, minu
nății oameni sovietici ne-au a- 
dus, odată cu spectacolul lor, 
inimi, deschise și multă tine
rețe.

mi-a spus 
antrenor

Mircea 
Ministerul

Dăscă- 
Trans-

cu-

Sînt un admirator 
i și al sportului, 
găsit îmbinate pe

Silvia Teiu, de la 
apreciat tinerețea,

spec- 
minuna- 
„Cenușă-

aplaudă 
ansamblu

la

TILDE URSEANU 
regizor-maestru de balet 
Teatrul de Operă și Balet

- București

victorii și Cernișevicî 
victorii.
14 și 17, 

desfășura-continuă cu 
de spadă.

Box
dimineafa de la ora 

montat în incinta
• Astăzi

10 pe ringui 
patinoarului „23 August" din Ca
pitală se va desfășura prima reu
niune de box din cadrul finalelor 
campionatelor republicane. Din 
programul care cuprinde 10 me
ciuri se desprind următoarele în
tîlniri : V. Netea—N. Motoc, Ghe- 
țu Velicu—Petre Zaharia, V. Ba
dea—D. Rizea, M. Goanță—V,
Barbu și N. Constantin—V. Bogoi.

Botvmnik-Tal
10-5

® Simbătă a continuat cea 
de-a 15-a partidă a meciului pen
tru titlul mondial de șah. Botvin
nik și-a concretizat superioritatea 
avută la întrerupere, Tal recunos- 
cîndu-se învins la mutarea 
Acum scorul 
favoarea lui 
16-a partidă 
24 aprilie.

36-a. 
a devenit 10—5 în 
Botvinnik. Cea de-a 
se va desfășura luni



A 91-a aniversarea nașterii lui V.I. Lenin
Cuvîntarea tovarășului Manea Mănescu

Tovarăși,

în fiecare an, la 22 aprilie, 
tn întreaga lume se sărbăto
rește ziua nașterii lui Vladi
mir Ilici Lenin, întemeietorul 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, conducătorul pri
mului stat socialist, genial în
vățător al oamenilor muncii.

Cînd ne gîndim la Lenin, în 
minte ne apare figura lumi
noasă a omului care a devenit 
simbolul luptei pentru ferici
rea popoarelor. Vladimir Ilici 
a fost un militant înțelept, 
un savant cutezător, înzestrat 
cu o uimitoare clarviziune 
asupra destinelor omenirii, un 
tribun care știa să trezească 
entuziasm, să însuflețească și 
să mobilizeze masele.

Lenin a desfășurat o vastă 
activitate creatoare în dome
niile fundamentale ale gîndirii 
umane contemporane. El a pus 
bazele ideologice, organizatori
ce, tactice și teoretice ale parti
dului revoluționar, pregătind 
sub toate aspectele Partidul 
comunist în vederea îndepli
nirii misiunii sale istorice de 
învățător, conducător și orga
nizator al celor ce muncesc în 
opera de construire a socia
lismului și comunismului.

Prin întreaga sa activitate 
teoretică, pe care a împletit-o 
strîns cu practica, în lucrările 
sale fundamentale Lenin a 
dezvoltat tezaurul învățăturii 
lui Marx și Engels cu teze și 
concluzii noi.

Viața a demonstrat că leni
nismul are un caracter uni
versal valabil, este călăuza si
gură în acțiunea revoluționa
ră a partidelor comuniste și 
muncitorești. In spiritul aces
tei învățături sînt rezolvate 
astăzi de către mișcarea co
munistă și muncitorească in
ternațională toate problemele 
mari ale contemporaneității- 
Forța ei impresionantă și ca
racterul ei creator s-au vădit 
din nou, recent, in analiza 
științifică. marxist-leninistă 
a fenomenelor polittoo-soc-ale 
actuale, in generalizările pro
funde făcute de Consfătuirea 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești care 
s-a ținut în I960 la Moscova.

Tovarăși.

Cu peste 43 de ani în urma, 
în țara în care a învins pen
tru prima dată revoluția so
cialistă, a început lupta, fără 
precedent în istorie, pentru 
făurirea societății comuniste, 
pe care Lenin a denumit-o 
societatea bunăstării tuturor 
membrilor ei și a păcii trai
nice.

Sub conducerea înțeleaptă 
a P.C.U.S. oamenii sovietici 
au repurtat victorii de însem
nătate istorică mondială, au 
desăvîrșit socialismul și rezol
vă în mod strălucit sarcinile 
mărețe ale construcției desfă
șurate a comunismului.

Ritmul înalt în care se dez
voltă toate ramurile economiei 
naționale permite Uniunii So
vietice- ca, în întrecerea paș
nică cu S.U.A. — principalul 
exponent al lumii capitaliste 
— să cucerească întâietatea în 
domeniile hotărîtoare ale pro
ducției materiale.

Un domeniu în care s-a a- 
firmat cu deosebită tărie su
perioritatea Uniunii Sovietice 
față de orice țară capitalistă, 
inclusiv S.U.A., este știința și- 
tehnica.

O strălucită încununare a 
acestei superiorități este zbo
rul primului om în Cosmos - 
victorie epocală a științei și 
tehnicii sovietice, a orînduirii 
Socialiste.

Nu este departe timpul cînd 
Uniunea Sovietică va deveni 
prima putere industrială din 
lume, țara cu cel mai înalt 
nivel de trai. Chezășie pentru 
aceasta este conducerea leni
nistă, experiența bogată a 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, a Comitetului 
său Central, în frunte cu to
varășul Hrușciov.

De la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, istoria 
omenirii a evoluat continuu 
în direcția formării și dezvol
tării sistemului mondial al so
cialismului, ceea ce a determi
nat schimbarea radicală a 
raportului de forțe în lume. 
Puternicul sistem mondial so
cialist se transformă în facto
rul hotărîtor al evoluției so
cietății omenești. Forța și 
prestigiul tot mai mare al a. 
cestui sistem constă in ritmul 
rapid al dezvoltării sale eco
nomice, în unitatea și coeziu
nea politico-morală de ne
zdruncinat a țărilor socialiste.

Relațiile de prietenie* de 
colaborare și ajutor reciproc 
care s-au statornicit între ță
rile socialiste, pe baza ideolo
giei și țelului comun, ajutorul

Prezidiul adunării festive d-in Capitală. (Foto: AGERPRES)

frățesc acordat de Uniunea 
Sovietică tuturor țărilor lagă
rului socialist, accelerează 
victoria socialismului în în
trecerea economică pașnică cu 
capitalismul, dezvoltarea fie
cărei țări socialiste și a siste
mului socialist în ansamblu.

Tovarăși,

Numele lui Lenin a devenit 
scump tuturor oamenilor 
munci: din țara noastră; ei 
știu că mărețele victorii obți
nute în făurirea unei vieți 
libere și fericite se datoresc 
conducerii lor de către Parti
dul Muncitoresc Romir., care 
se călăuzește cu fidelitate 
după învățătura marxist-leni- 
nistă.

Lenin ne învață că parti
dul revoluționar al clasei 
muncitoare trebuie să fie un 
detașament de avangardă, or
ganizat caracterizat prin uni
tate de monolit și disciplină 
de fier, combativ și intransi
gent față de dușmani, string 
legat de mase.

Referindu-se la condițiile în 
care a luat ființă și s-a dez
voltat Partidul Comunist din 
Romînia, vorbitorul a spus : 
Ca urmare a luptei duse pen
tru întărirea sa ideologică, 
pentru călirea politică și orga
nizatorică a rind urilor sale, 
aven astăzi un partid puter
nic, încercat in Fapte, strîns 
unit în jurul Comitetului său 
Central, in frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghîu- 
Dej.

Prin întreaga sa activitate, 
bazată pe cunoașterea și fo
losirea conștientă a cerințelor 
legilor obiective ale dezvoltă
rii sociale, Partidul Muncito
resc Romîn rezolvă sarcinile 
complexe ale revoluției și 
construcției socialiste in mod 
creator, corespunzător condi
țiilor din țara noastră.

Experiența construcției so
cialiste din țara noastră con
firmă că dezvoltarea indus
triei și îndeosebi a industriei 
grele cu pivotul ei, industria 
constructoare de mașini, re
prezintă o necesitate obiecti
vă pentru dezvoltarea com
plexă și armonioasă a între
gii economii, înzestrarea ei cu 
mijloace tehnice moderne, 
pentru creșterea numerică a 
clasei muncitoare, sporirea 
venitului național și ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

In reconstrucția socialistă a 
satului, partidul nostru ur
mează indicațiile leniniste cu 
privire la necesitatea creării 
marii gospodării socialiste me
canizate în agricultură, a res
pectării stricte a liberului con
simțământ în procesul de coo
perativizare a agriculturii. In 
prezent, covîrșitoarea majori
tate a țărănimii lucrează în 
gospodării colective sau înto
vărășiri cu mijloace mecaniza
te. realizînd recolte ce depă
șesc cu mult producția obți
nută în trecut. Gospodăriile a- 
gricole colective se consolidea
ză tot mai mult din punct de 
vedere economic și organizato
ric.

Partidul întărește continuu 
alianța muncitorească-țărănea- 
scă, asigură rolul conducător 
al clasei muncitoare în aceas
tă alianță.

In construirea socialismu
lui masele populare desfășoa
ră o activitate creatoare con
știentă. Aceasta decurge din 
faptul că politica partidu
lui exprimă interesele vitale 
ale maselor, se află sub con
trolul acestora și se realizea
ză prin participarea lor nemij
locită. Partidul depune o sus
ținută muncă ideologică și or
ganizatorică, imprimîndu-i 
principialitate, un caracter 

concret, combativ și un conți
nut profund revoluționar. El 
conduce întreaga activitate 
cultural-educativă, învățămîn- 
tul de toate gradele, creația 
literară și artistică, cercetarea 
științifică. în strînsă legătură 
cu cerințele desăvîrșirii con
strucției socialiste, ale înflo
ririi multilaterale a culturii în 
țara noastră.

Vorbitorul a prezentat, în 
continuare, un tablou al im
portantelor realizări obținute 
in ridicarea continuă a nive
lului de trai al poporului.

In obținerea succeselor de 
pină acum și in îndeplinirea 
sarcinilor de viitor, un rol im
portant are continua perfec
ționare sub îndrumarea parti
dului. a activității organelor 
centrale și locale de stat, a în
treprinderilor în planificarea 
și conducerea economiei, parti
ciparea tot mai activă a ma
selor largi populare la rezol
varea treburilor de stat și 
obștești.

Practica revoluționară din 
țara noastră în opera de con
struire a socialismului confir
mă pe deplin valabilitatea uni
versală a legilor generale ale 
revoluției și construcției socia
liste, evidențiază forța învăță
turii marxist-leniniste, contri
buie la îmbogățirea experien
ței colective a partidelor co
muniste și muncitorești.

Poporul nostru întâmpină cu 
un puternic avînt în muncă a- 
niversarea a 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comu
nist din Romînia. In cinstea 
acestui eveniment, oamenii 
muncii de la orașe și sate, 
răspunzînd chemării partidu
lui. desfășoară pe un front tot 
mai larg întrecerea socialistă 
pentru traducerea în viață a 
mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al III-lea al parti
dului. pentru continua ridicare 
a calității produselor la nive
lul cerințelor crescînde ale 
populației. Elanul, spiritul de 
inițiativă, strădania neobosită 
a oamenilor muncii de a-și în
deplini cît mai bine sarcinile, 
constituie o nouă manifestare 
a dragostei fierbinți a poporu
lui față de Partidul Muncito
resc Romîn - conducătorul 
său ferm și încercat - o nouă 
expresie a unității dintre 
partid și popor.

In această zi, cînd aniver
săm pe marele Lenin, cînd 
clasa muncitoare, toți oamenii 
muncii se pregătesc să sărbă
torească patru decenii de la 
înființarea partidului nostru, 
ne îndreptăm gîndul către glo
riosul Partid Comunist al U- 
niunii Sovietice, a cărui expe
riență istorică constituie un 
izvor nesecat de învățăminte 
pentru toate partidele comu
niste și muncitorești.

Tovarăși,

întreaga desfășurare a eve
nimentelor istorice din ulti
mele decenii arată adevărul 
profund al ideilor marxist-le
niniste și uriașa lor înrîurire 
asupra dezvoltării societății.

O expresie deosebit de grăi
toare a atracției maselor popu
lare spre comunism este creș
terea și întărirea impetuoasă 
a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Subli
niind că această mișcare a de
venit cea mai influență forță 
politică, cel mai însemnat 
factor al progresului social* 
vorbitorul a arătat că uni
tatea și coeziunea rândurilor 
partidelor comuniste și mun
citorești este cea mai impor
tantă condiție a unirii într-un 
front larg a tuturor forțelor 
clasei muncitoare, a forțelor 
democrației și progresului.

Lenin a manifestat întotdea
una o grijă deosebită pentru 
întărirea unității ideologice și 
organizatorice a mișcării co
muniste ' și muncitorești inter

naționale, desfășurând o luptă 
intransigentă împotriva revi
zionismului, oportunismului, 
dogmatismului, sectarismului 
și altor curente care încercau 
să denatureze și să falsifice 
învățătura marxistă.

Așa cum se apreciază în De
clarațiile consfătuirilor din 
1957 și 1960 de la Mos
cova, cerințele dezvoltării 
continue a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale 
fac necesară și de acum îna
inte lupta hotărită atât împo
triva revizionismului, care ră- 
mîne pericolul principal, cît și 
împotriva dogmatismului și 
sectarismului care pot. de ase
menea. să devină pericolul 
principal dacă nu sînt combă
tute consecvent.

Ca urmare a victoriei repur
tate de lupta popoarelor pen
tru eliberarea națională, în nu
meroase zone ale globului pă- 
mîntesc noi și noi popoare in
tră în șuvoiul general al miș
cării revoluționare mondiale. 
Prăbușirea sistemului robiei 
coloniale, este ca importanță 
istorică, al doilea fenomen 
după formarea sistemului mon
dial socialist.

Procesul de decădere și des
compunere a întregului sistem 
mondial capitalist se manifes
tă astăzi cu o intensitate cres- 
cîndă în toate domeniile în 
cadrul crizei generale a capi
talismului, care se agravează.

Economia capitalistă devine 
din ce în ce mai instabilă, 
într-o serie de țări capitaliste, 
și în primul rind în S.U.A., se 
manifestă incapacitatea cres- 
cîndă de a folosi complet for
țele de producție. Șomajul 
cronic de masă ia proporții 
tot mai mari. Militarizarea 
economiei agravează și mai 
mult situația oamenilor mun
cii din țările capitaliste, arun- 
cînd pe spinarea lor noi și noi 
cheltuieli exorbitante alocate 
pentru intensificarea cursei 
înarmărilor.

în goana după profituri tot 
mai mari, după noi surse de 
materii prime și piețe de des
facere, încercînd să recîștige 
pozițiile pierdute, să întârzie 
pieirea capitalismului, cercu
rile monopoliste, militariste 
reacționare, în frunte cu cele 
din S.U.A., duc o politică de 
provocări și agresiuni, de în
cordare a atmosferei interna
ționale, de ațîțare a „războiu
lui rece“.

Dar viața arată că imperia
lismul nu mai poate, ca în 
trecut, să acționeze după bu
nul său plac. împotriva poli
ticii și acțiunilor imperialis
mului, îndreptate spre inten
sificarea exploatării oameni
lor muncii, spre asuprirea po
poarelor, spre subminarea pă
cii se ridică astăzi forțe din 
ce în ce mai puternice. în 
întreaga lume capitalistă are 
loc o puternică creștere a bă
tăliilor de clasă, a mișcării 
greviste, a luptei pentru apă
rarea și cucerirea drepturilor 
și libertăților democratice. 
Nici cînd n-au participat la 
lupta pentru apărarea păcii, 
împotriva provocatorilor de 
război, forțe atît de uriașe ca 
în zilele noastre.

Forțele păcii, democrației 
și socialismului demască și 
resping cu hotărîre uneltirile

Adunări
în regiunea Banat

Simbătă, în amfiteatrul In
stitutului de medicină din Ti
mișoara a avut loc o adunare 
a oamenilor muncii din locali
tate închinată aniversării a 91 
de ani de la nașterea lui V, I. 
Lenin. La adunare au partici
pat numeroși muncitori, oa
meni de știință, cadre didac
tice, studenți, Cu acest prilej 

imperialismului. cauzîndu-i 
înfrângeri după înfrîngeri. O 
nouă dovadă a acestui adevăr 
ni-1 oferă eșecul rușinos su
ferit de imperialismul ameri
can, de cercurile conducătoa
re din S.U.A. care au pregătit 
și organizat mișeleasca agre
siune împotriva poporului 
cuban. a cărui luptă revolu
ționară exercită o mare in
fluență asupra popoarelor A- 
mericii Latine și a altor po
poare aflate sub dominația 
Statelor Unite.

în zdrobirea invadatorilor 
mercenari. Cuba revoluționa
ră a avut de partea cauzei 
sale drepte solidaritatea în
tregii omeniri progresiste, 
sprijinul puternic al Uniunii 
Sovietice, al tuturor țărilor 
lagărului socialist. Poporul 
romîn a înfierat cu indignare 
din primul moment atacul ar
mat împotriva poporului cu
ban și a fost intrutotul alături 
de el în lupta sa nobilă. Oa
menii muncii din țara noas
tră salută cu bucurie și feli
cită din inimă eroicul popor 
cuban pentru victoria strălu
cită repurtată asupra agreso
rilor imperialiști.

Popoarele se conving tot 
mai mult, a spus în continua
re vorbitorul, că este necesară 
sporirea vigilenței, unirea și 
mai strînsă a tuturor forțelor 
păcii, intensificarea acțiunilor 
lor hotărîte pentru demasca
rea și zădărnicirea uneltirilor 
agresive ale imperialismului.

în prezent pe arena mon
dială forțele iubitoare de pace 
devin precumpănitoare. A- 
ceasta creează, pentru prima 
dată în istorie, posibilitatea 
reală de a împiedica punerea 
în aplicare a planurilor agre
sive imperialiste șj a preîn
tâmpina un nou război mon
dial.

Principiile leniniste ale 
coexistenței pașnice stau la 
baza întregii politici externe a 
țărilor lagărului socialist. Co- 
respunzînd intereselor vitale 
ale tuturor popoarelor, aceste 
principii sînt sprijinite de 
masele largi din toate țările 
lumii, de o serie de guverne 
din țările Asiei, Africii, Ame- 
ricii Latine și chiar de unii 
oameni politici din țări capi
taliste. împreună cu Uniu
nea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, țara noas
tră își aduce contribuția acti
vă la lupta pentru slăbirea în
cordării internaționale, pentru 
rezolvarea problemelor liti
gioase pe calea tratativelor, 
pentru dezarmarea totală și 
generală, sub un strict control 
internațional.

In încheiere, subliniind din 
nou uriașa înrîurire ă ideilor 
și activității lui Lenin asupra 
dezvoltării societății, asupra 
mersului istoriei mondiale, 
vorbitorul a spus : Secolul nos
tru este secolul triumfului 
atotbiruitoarei învățături mar
xist-leniniste. Generația noas
tră este pe drept cuvînt mîn- 
dră că trăiește vremurile mă
rețe în care se plămădește și 
prinde viață viitorul luminos 
al omenirii - comunismul.

Slavă nemuritoarelor idei ale 
marxism-leninismului I

(Text prescurtat)

(Agerpres)

Ion Cornea, candidat în știin
țe filozofice a vorbit despre 
„Lenin și progresul științei 
contemporane".

Adunări consacrate aniver
sării a 91 de ani de la naș
terea lui V. I. Lenin au mai 
avut loc la Reșița, Arad. Lu
goj și în alte localități din 
regiunea Banat.

Ședința festivă 
de la Moscova

MOSCOVA 22 (Agerpres), — TASS 
transmite : La 22 aprilie, la Teatrul Mare 
al U.R.S.S. a avut loc ședința festivă con
sacrată împlinirii a 91 de ani de la nașterea 
lui V. I. Lenin.

Prezidiul ședinței era format din condu
cătorii Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și ai guvernului sovietic, din vete
rani ai gărzii leniniste, vechi membri de 
partid.

La ședință au participat numeroși repre

zentanți ai organizațiilor de partid, sovie
tice și obștești, ai întreprinderilor indus
triale din Moscova, oameni de știință și 
cultură.

Ședința a fost deschisă de Mihail Suslov, 
membru al Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Raportul „Leninismul — steagul epocii 
noastre" a fost prezentat de Piotr Demicev, 
prim-secretar al Comitetului orășenesc 
Moscova al P.C.U.S.

Raportul prezentat
de

MOSCOVA 22 (Agerpres).
— TASS transmite : La șe
dința festivă care a avut loc 
la 22 aprilie la Teatrul Mare 
din Moscova cu prilejul îm
plinirii a 91 de ani de la naș
terea lui V. I. Lenin, Piotr De
micev, prim-secretar al Co
mitetului Orășenesc Moscova 
al P.C.U.S., a prezentat rapor
tul „Leninismul — steagul 
epocii noastre".

„Leninismul, a declarat el, 
a devenit steagul epocii noas
tre, și-a găsit întruchiparea în 
realitatea socialistă, este sim
bolul viitorului comunist al 
întregii omeniri.

Cu cît ne apropiem mai 
mult de țelul mult dorit — co
munismul — cu atît mai lim
pede, mai palpabilă devine 
forța geniului leninist care a 
arătat singura cale justă, pe 
care pășește victorios poporul 
sovietic, pe care pășesc po
poarele tuturor țărilor socialis
mului.

Raportorul a subliniat că 
giganticul progres politic, eco
nomic, tehnico-științific și cul
tural al Uniunii Sovietice este 
o dovadă clară a faptului -că 
prevederile leniniste se împli
nesc și sînt transpuse in viață 
uimitor de precis și in mod de
plin.

Piotr Demicev a arătat că 
încununarea acestor remarca
bile realizări in toate sferele 
activității umane este zborul 
în Cosmos ai navei-satelit 
„Vostok", avind un om la bord
— primul rbor de acest fel din 
istoria Pămintului.

P. Demicev a arătat că într-o 
serie de domenii hotărâtoare 
ale științei și tehnicii, Uniunea 
Sovietică a ocupat deja în 
mod trainic primul loc în lu
me. Cu o extraordinară forță 
se confirmă cuvintele profeti
ce ale lui. Lenin că socialismul 
va elibera știința de cătușele 
buțgheze care o țin în kxt'.-.și 
va deschide în fața ei perspec
tivele unei dezvoltări nelimi
tate.

P. Demicev a subliniat că 
în anii puterii sovietice pro
ducția industrială a crescut de 
45 de ori.

Folosind cele mai noi rea
lizări ale științei și tehnicii 
Uniunea Sovietică a întrecut 
principalele țări capitaliste 
din Europa în ce privește 
productivitatea muncii în in
dustrie.

Vorbind despre modul în 
care se îndeplinește planul 
septenal, etapă de cea mai 
mare importanță în crearea 
bazei tehnico-materiale a co
munismului, raportorul a ară
tat că producția industrială a 
crescut în doi ani cu 22,1 la 
sută față de 17 la sută cît 
prevedea planul.

Raportorul a constatat că 
cercurile guvernante din 
S.U.A. nu-și pot asounde în
grijorarea în legătură cu suc
cesele economice ale Uniunii 
Sovietice și, în special, în le
gătură cu faptul că în ulti
mele luni în U.R.S.S. se pro
duce aproximativ aceeași can
titate de oțel ca în S.U.A.

Peste numai cîțîva ani 
Uniunea Sovietică va deveni 
prima putere industrială din 
lume, iar aproximativ în anul 
1970, va depăși cele mai dez
voltate țări capitaliste și in 
ce privește producția pe cap 
de locuitor.

Demicev a relevat marea 
importanță, pentru desfășura
rea cu succes a construcției 
comuniste, a hotărârii Plena
rei C.C. al P.C.U.S. din ia
nuarie a.c. și a cuvîntărilor 
rostite de N. S. Hrușciov la 
Plenară și la consfătuirile pe 
zone ale fruntașilor din agri
cultură.

Relevînd succesele obținute, 
plenara a dezvăluit totodată 
lipsurile din agricultură, a 
fundamentat necesitatea și 
posibilitatea reală a dezvol
tării mai rapide a agricultu
rii și a stabilit programul de 
luptă pentru îndeplinirea a- 
cestor sarcini.

P. Demicev a spus că în în
treaga țară se desfășoară lupta 
pentru sporirea considerabilă 
a producției agricole, astfel 
încît anual cantitatea achizi
țiilor de cereale să ajungă la 
4.200 milioane puduri, de 
carne — la 13 milioane tone, 
de lapte — la 50 milioane 
tone, să se recolteze cel puțin 
un miliard de puduri de po
rumb boabe, în viitorii cîțîva 
ani să se valorifice încă 
8.000.000 de hectare de pă- 
mînturi înțelen-ite și virgine.

P. Demicev a arătat că pe 
măsură ce cresc posibilitățile 
materiale, partidul trasează 
cu și mai multă perseverență 
sarcina creării unei depline și 
permanente bunăstări a po
porului.

Nu este departe timpul cînd 
în Uniunea Sovietică va exis
ta cel mai înalt nivel de trai, 
cînd vom putea spune lumii 
întregi : „Priviți, iată ce în
seamnă comunismul pentru 
viața de zi cu zi a omului

P. Demicev
Așa cum a prevăzut Lenin. 

a spus raportorul, istoria esie 
creată acum în mod liber de 
milioane și zeci de milioane 
de oameni. Are loc o nemai
văzută și impetuoasă dezvol
tare a activității oamenilor so
vietici, crește tot mai mult ro
lul organizațiilor obștești în 
construcția economică și cul
turală.

Urmînd preceptele lui Le
nin, partidul acordă o mare a- 
tenție educării comuniste a 
oamenilor muncit formării o- 
mului nou.

Amintind că Lenin a dezvă
luit uriașa însemnătate a în
trecerii socialiste în cadrul că
reia iau naștere, se dezvoltă și 
înving mlădițele comunismu
lui, trăsăturile viitorului co
munist, raportorul a arătat că 
Ia mișcarea brigăzilor muncii 
comuniste participă deja peste 
10.000.000 de oameni.

Poporul sovietic întâmpină 
cel de-al 22-lea Congres al 
P.C.V.S.. unit ca un monolit, 
strîns rn jurul partidului ți co
mitetului său central. Tinzind 
spre noi culmi, el scoate la 
iveală rezerve nefolosite, își 
întărește lupta pentru îndepli
nirea înainte de termen a pla
nului septenal.

Piotr Demicev a subliniat că 
înaint area popoarelor spre 
mărețul țel indicat de Marx, 
Engels. Lenin - spre comu
nism. a dobîndit in timpurile 
noastre o forță de neînvins.

El a spus că încercările ad
versarilor leninismului de a 
prezenta leninismul ca Pe un 
fenomen pur rusesc s-au dove
dit a fi zadarnice. „Cum nu 
poți stinge lumina soarelui așa 
nu poți opri răspîndirea idei
lor leniniste", a spus raporto
rul.

Popoarele din întreaga lu- 
‘ rrie, a declarat Demicev, văd 
în comunism purtătorul celor 
mai înalte, mai umane idea
luri ale omenirii, în comuniști 
stegarii luptei pentru preîn
tâmpinarea războaielor și pen
tru eliminarea lor pe vecie.

Viața confirmă mereu fap
tul că raportul de forțe pe 
arena mondială se schimbă 
necontenit în favoarea socia
lismului și păcii, a declarat P. 
Demicev. Țările socialiste, a 
adăugat el, exercită o influen
ță asupra evoluției mondiale 
în primul rînd prin construc
ția lor economică, prin succe
sele obținute în întrecerea eco
nomică cu sistemul capitalist. 

. în curînd, sistemul socialist 
va întrece pe cel capitalist în 
ce privește proporțiile abso
lute ale producției.

P. Demicev a subliniat că 
încercările de a submina forțe
le socialismului au eșuat com
plet. Țările socialismului sînt 
puternice prin unitatea lor de 
monolit. Lumea socialismului 
este o întruchipare vie a in
ternaționalismului proletar, a 
declarat raportorul.

P. Demicev a relevat că miș
carea comunistă a devenit 
forța politică eea mai influentă 
a timpurilor noastre.

El a declarat că „au apărut 
rtoi posibilități, mai favorabile, 
pentru soluționarea probleme
lor fundamentale ale con
temporaneității în interesul pă
cii. independenței naționale, 
democrației și socialismului".

El a subliniat că procesul 
pieirii colonialismului s-a acce
lerat în mod deosebit după 
crearea sistemului mondial so
cialist.

Ideea leninistă a legăturii 
reciproce dintre revoluțiile so
cialiste și revoluțiile antiimpe- 
rialiste, de eliberare națională 
trăiește și învinge.

Deșj colonialismul a suferit 
înfrîngeri grele, a arătat ra
portorul, el este încă viu și 
constituie c sursă de nume
roase conflicte care creează 
primejdia unui nou război. 
Demicev a arătat că asasina
rea lui Patrice Lumumba, 
crimele săvîrșite in Algeria, 
evenimentele din Laos, inter
venția armată în Cuba sînt 
„explozii ale urei duse pînă 
la nebunie a colonialiștilor".

Piotr Demicev a declarat că 
intervenția împotriva Cubei, 
organizată de S.U.A., a fost 
calificată pe bună dreptate de 
opinia publică mondială ca o 
sfidare fățișă la adresa po
poarelor iubitoare de libertate, 
ca o acțiune provocatoare, pe
riculoasă în regiunea Mării Ca
raibilor, împotriva păcii gene
rale.

Poporul cuban n-a fost și 
nu va putea fi îngenuncheat, 
a spus raportorul. El nu va 
permite să i se pună din nou 
Pe grumaz jugul înrobirii.

Relevînd că statele socia
liste împreună cu toate forțele 
iubitoare de libertate și-au ex
primat solidaritatea cu po
porul cuban, raportorul a spus 
că Declarația guvernului 
U.R.S.S. și mesajul adresat de 
N. S. Hrușciov președintelui 
S.U.A. „au constituit un spri
jin puternic pentru poporul 

cuban in lupta sa pentru inde
pendență, un avertisment se
ries dat agresorilor imperia
liști".

„Nu există forțe care să 
poată stăvili procesul firesc al 
pieirii sistemului asupririi im
perialiste așa cum nu există 
in natură forțe care să poată 
opri rotirea Pămintului", a 
declarat raportorul.

El a subliniat că evenimen
tele din Cuba. Congo, Laos, 
învață popoarele să fie vigi
lente față de uneltirile impe
rialismului, le învață că so
lidaritatea dintre popoarele 
iubitoare de libertate trebuie 
întărită.

Subliniind că imperialiștii 
se străduiesc să adune toate 
forțele reacțiunii sub steagul 
anticomunismului. Demicev a 
spus că anticomunismul în
seamnă de fapt apărarea do
minație-; celor -mai agresive și 
mai hrăpărețe cercuri ale ca
pitalului monopolist, ofensiva 
împotriva tuturor forțelor de
mocratice. instaurarea și spri
jinirea fățișă a unor regimuri 
dictatoriale singeroase.

P. Demicev a subliniat că 
anticomunismul reprezintă 
steagul reacțiunii, militaris
mului și pregătirii războiului. 
Sub steagul anticomunismului 
se desfășoară cursa înarmări
lor, se duce politica de întări
re a blocului agresiv N.A.T.O. 
în care un rol tot mai impor
tant revine revanșarzilor vest- 
germani care transformă Ger
mania occidentală în principa
lul focar al primejdiei de 
război în Europa.

Țările socialiste, pline de în
credere în forța lor. opun po
liticii imperialiste a agresiu
nii și aventurilor militare po
litica leninistă a păcii și 
coexistenței.

Prin eforturile comune ale 
lagărului socialist mondial, 
ale muncitorilor din toate ță
rile, ale mișcării de eliberare 
națională și ale tuturor forțe
lor iubitoare de pace pot fi 
zădărnicite uneltirile agresive 
ale imperialiștilor, iar ei pot 
fi siliți să renunțe la aventuri 
militare.

UNIUNEA SOVIETICA ȘI 
CELELALTE ȚĂRI SOCIA
LISTE, A DECLARAT P. DE
MICEV, PROMOVEAZĂ NE
ABĂTUT ÎN POLITICA LOR 
EXTERNĂ LINIA LENINIS
TĂ DE COEXISTENȚĂ PAȘ
NICĂ, DE REZOLVARE PRIN 
TRATATIVE A TUTUROR 
PROBLEMELOR INTERNA
ȚIONALE LITIGIOASE, DE 
DEZVOLTARE A RELAȚI
ILOR CULTURALE ȘI ECO
NOMICE RECIPROC AVAN
TAJOASE ÎNTRE TOATE 
ȚĂRILE.

Chezășia cea mai sigură a 
păcii este dezarmarea genera
lă și totală pe care Lenin a 
numit-o idealul socialismului, 
a spus raportorul, adăugind că 
guvernul sovietic a elaborat 
programul dezarmării genera
le și totale în condițiile unui 
strict control internațional, a 
prezentat propuneri importan
te urmărind slăbirea încordă
rii internaționale.

Dar, atît timp cît cercurile 
imperialiste duc politica lor 
agresivă, țările socialiste nu 
pot rămîne martori indiferenți 
la pregătirile militare tot mai 
intense ale statelor imperialis
te. Statele socialiste iau mă
surile necesare pentru întări
rea continuă a capacității lor 
de apărare și pentru întărirea 
păcii în întreaga lume.

în încheierea raportului 
său, Piotr Demicev a subliniat 
că „SOCIALISMUL APARE 
ÎN FAȚA OMENIRII CA 
REAZEMUL DE NĂDEJDE 
AL PĂCII Șl LIBERTĂȚII, 
FORȚA CAPABILĂ SĂ APE
RE POPOARELE ÎMPOTRI
VA GROZĂVIILOR UNUI 
RĂZBOI CU ARME NUCLE
ARE ȘI RACHETE".

El a declarat că P.C.U.S. și 
Statul său major de luptă — 
Comitetul Central, in frunte 
cu eminentul leninist, Nikita 
Hrușciov, conduc cu fermitate 
țara sovietică pe calea arătată 
de marele Lenin.

Lupta neobosită a U.R.S.S. 
pentru întărirea sistemului 
mondial socialist și pentru în
tărirea păcii în întreaga lume 
este indisolubil legată de acti
vitatea neobosită, multilatera
lă a Comitetului Central le
ninist și a primului ecretar al 
Comitetului Centrai al parti
dului, Nikita Hrușciov.

Cu prilejul aniversării naș
terii lui Lenin poporul sovie
tic, întreaga omenire progre
sistă se înclină in fața măre
ției geniului leninist, îl cins
tesc cu multă dragoste și re
cunoștință pe conducătorul și 

ascălul lor.

(Text prescurtat)
(Sublinierile aparțin redao» 

ției).



Să înceteze provocările 
imperialiste împotriva CubeiT

Guvernul S. IL k. se angajează

pe o cale periculoasă -•i *

Răspunsul lui N. S. Hrușciov la scrisoarea lui J. Kennedy
Hniii

MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 22 aprilie A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., l-a primit pe 
E. L. Freers, însărcinatul cu afaceri ad-interim

al S.U.A. în U.R.S.S., căruia i-a inmînat textul 
răspunsului lui N. S. Hrușciov la scrisoarea lui 
J. Kennedy din 18 aprilie. •i

24 aprilie—Ziua mondială de luptă 
a tineretului împotriva 
colonialismului, pentru 

coexistență pașnică, pentru pace

Am primit răspunsul dv. din 
18 aprilie, se arată în răspun
sul lui N. S. Hrușciov. Dv. 
scrieți că „Statele Unite nu in
tenționează să comită o inter, 
venție armată împotriva Cu
bei". Dar numeroase fapte cu
noscute întregii lumi, și, firește 
mai bine decît oricui, guvernu
lui S.U.A., denotă altceva. Ori- 
cîte asigurări s-ar da că lucru
rile ar sta altminteri în pre
zent s-a stabilit fără putință 
de tăgadă că pregătirea inter
venției, finanțarea inarmării și 
transportarea bandelor merce
nare care au invadat teritoriul 
Cubei, au fost efectuate de 
Statele Unite. Forțele armate 
ale S.U.A. au luat parte și în 
mod direct la agresiunea tîl- 
hărească împotriva Cubei.

în mesajul dv. v-ați angajat 
pe calea justificării și chiar a 
elogierii agresiunii împotriva 
Cubei.

încercați să justificați orga
nizarea atacului militar îm
potriva Cubei, numai pentru 
că modul de viață ales de po
porul ei nu 
cercurilor 
S.U.A. și al 
nord-americane, care 
fășoară 
Latină.

După 
de față 
guvernului S.U.A. de 
bili în Cuba o „libertate", în 
condițiile căreia această țară 
ar juca după cum i-ar cînta 
vecinul mai puternic, iar mo
nopolurile străine ar putea din 
nou să jefuiască bogățiile na
turale ale Cubei, să se îmbo
gățească din sudoarea și sin- 
gele poporului cuban. Dar toc
mai impotriva acestei „liber
tăți" a săvîrșit revoluția sa po
porul cuban, cînd l-a izgonit pe 
Batista care, a slujit poate 
bine interesele stăpînilor săi 
străini, dar era o grefă străină 
pe trupul națiunii cubane.

Dv. domnule președinte, vă 
preocupați de un pumn de duș
mani, care au fost alungați de 
poporul lor și au găsit ocro
tire sub aripa acelora care în
cearcă să țină Cuba sub gurile 
de tun ale crucișătoarelor și 
contratorpiloarclor tor. Dar 
de ce nu vă frămîntă soarta 
poporului cuban de 6 milioane, 
de ce nu vreți să țineți seamă 
de dreptul său inalienabil la o 
viață liberă și independentă, 
de dreptul său de a-și orindui 
treburile interne așa cum cre
de de cuviință ? Unde sînt nor
mele dreptului 
sau, în sfîrșit, 
mai elementare morale care ar 
justifica o asemenea poziție ? 
Ele pur și simplu nu există.

Poporul cuban și-a expri
mat încă o dată voința cu o 
claritate care n-ar trebui să 
lase nici un fel de indoieli, 
nici măcar celor care preferă 
să ignoreze realitatea, 
popor, judecind, după cele 
timplate, i-a intîmpinat pe 
tervenționiști așa cum se 
vine.

Noi am mal declarat 
multe ori și reafirm : guvernul 
nostru nu caută in Cuba nici 
un fel de avantaje sau privi
legii. Nu avem și nu intențio
năm să creăm nici un fel de 
baze în Cuba. Și acest lucru 
dv. îl știți bine, generalii și 
amiralii dv. il știu.

Cu acest prilej aș dori, dom
nule președinte, să-mi exprim 
părerea în legătură cu decla
rațiile dv. și declarațiile altor 
oameni politiei din S.U.A., care 
pretind că, pe teritoriul Cubei 
ar putea fi amplasate rachete 
și alt arma -nent, care, ar putea 
fi folosit împotriva Statelor 
Unite.

Din aceasta se trage conclu
zia că Statele Unite ar avea 
vreun drept să atace Cuba în 
mod direct sau cu ajutorul tră
dătorilor poporului cuban.

Domnule președinte, vă an

este pe gustul 
guvernante din 

monopolurilor 
își des- 
Americaactivitatea în

cum se vede, 
este vorba de

în cazul 
tendința 
a resta-

internațional 
normele celei

Acest 
in- 
in- 
cu-

de

gajați pe o cale extrem de 
periculoasă. Reflectați la a- 
ceasta. Dv. vorbiți despre drep
turile și obligațiile dv. Se în
țelege că oricine poate pretin
de anumite drepturi, dar a- 
tunci trebuie să admiteți că in 
împrejurări similare și alte 
state iși pot fundamenta acți
unile pe aceleași argumente și 
considerente.

Declarați că Cuba și-ar pu
tea pune la dispoziție terito
riul pentru acțiuni impotriva 
Statelor Unite. Această presu
punere a dv. nu se bazează pe 
nici un fapt.

In unele țări, care se înve
cinează direct cu Uniunea So
vietică pe uscat și pe mare, 
există însă acum guverne care 
duc o politică departe de a fi 
rațională și care au încheiat 
cu Statele Unite tratate mili
tare si și-au oferit teritoriile 
pentru amplasarea unor baze 
militare americane.

Totodată, militarii dv. de
clară în mod deschis că aceste 
baze sînt îndreptate împotriva 
Uniunii Sovietice. Dacă vă 
considerați îndreptățiți să în
treprindeți împotriva Cubei 
acțiuni ca acelea la care a re
curs în ultimul timp guvernul 
S.U.A., trebuie să recunoașteți 
că și alte țări au nu mai pu
ține temeiuri pentru a acționa 
la fe! față de statele pe teri
toriul cărora se efectuează in
tr-adevăr pregătiri reprezentînd 
un pericol fa adresa securită
ții Uniunii Sovietice. Dacă nu 
vreți să veniți în contradicție 
cu logica elementară trebuie, 
bineînțeles, să recunoașteți al
tor state acest drept. în ceea 
ce ne privește, nu sîntem de a- 
ceeași părere.

Considerăm că raționamen
tele care se fac pe această 
temă în Statele Unite repre
zintă nu numai o interpretare 
foarte arbitrară a dreptului 
internațional ci. Ia drept vor
bind, predicarea fățișă a unei 
politici perfide.

Sau să ne referim la ati
tudinea S.U.A. față de China. 
Este îndeobște cunoscut că 
Taivanul constituie o parte in
tegrantă a Chinei. Acest lucru 
a fost 
vernul 
semnat 
ro din
S.U.A. au cotropit Taivanul și 
au declarat că vor folosi for
ța armată pentru a împiedica 
reunirea cu restul Chinei' a 
acestui teritoriu chinez acapa
rat de ele.

Domnule președinte, simpa
tiile dv. sînt una, iar acțiu
nile împotriva securității și in
dependenței altor popoare, în
treprinse în baza acestor sim
patii — cu totul alta. Se în
țelege că dv vă puteți expri
ma simpatiile față de țările 
imperialiste și colonialiste : a- 
cest lucru nu va surprinde pe 
nimeni. Dv, de pildă, votați 
alături de ele Ia O..N.U. A- 
ceăsta este o chestiune care 
privește morala dv. Dar ceea 
ce s-a făcut împotriva Cubei 
nu se mai poate numi morală. 
Acestea sînt acțiuni tîlhă- 
rești.

Declarațiile făcute cu prile
jul ultimei dv întîlniri cu re
prezentanții presei, arată în 
răspunsul său N. S. Hrușciov, 
stîrnesc o mare neliniște in 
întreaga lume. în fond dv vor
biți pur și simplu despre 
dreptul dv de 
militară atunci 
de necesar și de a reprima alte 
popoare ori de 
considera că manifestarea vo
inței acestor popoare înseam
nă „comunism". Dar ce drept 
aveți dv, ce drept are în ge
neral cineva, de a priva un 
popor de posibilitatea de a-și 
alege singur orînduirea socia
lă și politică? Nu v-ați gîndit 
nici o dată că și alte țări ar 
putea cere același lucru, ar

aprecia acest lu- 
ca o expresie a 
a ocoli problema 
agresiunea împo-
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recunoscut și de gu
statelor Unite care a 
Declarația de la Cai- 

1943. Ulterior, insă,

a folosi forța 
cînd veți ere-

cite ori veți

putea declara că la dv, în 
S.U.A. există o orînduire care 
generează război, se duce o 
politică imperialistă, o politică 
de amenințări și agresiune îm
potriva altor țări ? Există toa
te temeiurile pentru aseme
nea învinuiri. Și dacă s-ar 
porni de la considerentele 
proclamate acum de dv, s-ar 
putea cere schimbarea rîn- 
duielilor interne din Statele 
Unite.

După cum știți, noi nu vom 
porni pe această cale. Sîntem 
partizanii coexistenței pașnice, 
a tuturor statelor și ai nea
mestecului în treburile inter
ne ale altor țări.

Ați considerat oportun ca 
in răspunsul dv să abordați 
unele probleme care nu au 
nici o legătură cu tema me
sajului pe care vi l-am tri
mis, între care, într-o inter
pretare proprie, problema ine
vitabilității istorice a revolu
ției comuniste.

Aș putea 
cru numai 
dorinței de 
principală :
triva Cubei. Sîntem de acord 
ca, în condiții corespunzătoa
re, să facem un schimb de 
păreri și în problema căilor 
de dezvoltare a societății o- 
menești, deși o asemenea pro
blemă nu se rezolvă prin dis
pute între grupuri de oameni 
sau între indivizi, oricît de 
mare ar fi funcția pe care ar 
ocupa-o în stat. Istoria, po
poarele însele sînt cele care 
vor hotărî ce sistem este mai 
bun.

în prezent, guvernul State
lor Unite ale Americii tună 
și fulgeră împotriva Cubei. 
Aceasta nu denotă 
un singur lucru — 
rea dv. în propriul 
politica promovată 
Unite. Acest lucru este 
țeles, întrucît aceasta 
politică de exploatare, 
robire economică a 
slab dezvoltate. Nu aveți în
credere în sistemul dv. și, de 
aceea, vă temeți că exemplul 
Cubei poate fi molipsitor pen
tru alte țări. Acțiunile agre
sive, banditești, nu vă pot 
insă salva sistemul.

Referindu-se la exemplul 
Uniunii Sovietice. N. S. Hruș
ciov arată că el este intr-a
devăr molipsitor și că cu eît 
întreaga omenire va înțelege 
mai repede necesitatea de a 
trece la acest sistem, cu atit 
mai repede va ajunge ea Ia 
o societate cu adevărat dreap
tă. Prin aceasta se va pune 
capăt pentru totdeauna și 
războaielor.

Dacă datoria fiecărui stat și 
a conducătorilor lui este, în 
vremurile noastre mai mult 
decît oricind, de a nu îngădui 
acțiuni capabile să primejdu
iască pacea generală, acest 
lucru este cu atit mai valabil 
pentru conducătorii marilor 
puteri. Acesta este sensul a- 
pelului pe care vi-1 adresez, 
domnule președinte !

Poziția guvernului sovietic 
în problemele internaționale 
rămîne neschimbată. Vrem să 
ne organizăm relațiile cu 
S.U.A. astfel incit Uniunea 
Sovietică și Statele Unite — 
cele mai puternice state din 
lume — să nu zăngăne arme
le, să nu pună pe primul plan 
superioritatea tor militară sau 
economică, deoarece aceasta 
nu ar duce la îmbunătățirea 
situației internaționale, ci la 
agravarea ei. Dorim în mod 
sincer să ne ințelegem cu dv 
și cu celelalte țări în proble
ma dezarmării, precum și în 
alte probleme a căror soluțio
nare ar contribui la asigura
rea coexistenței pașnice, la 
respectarea reală a voinței 
popoarelor și la neamestecul 
în treburile lor interne.

însă decît 
neîncrede- 
sistem, în 
de Statele 

de în- 
este o 
de în
tăritor

il
Apărători ai revoluției cubane.

Popoarele lumii înfierează
pe agresori

In fiecare an 34 aprilie 
este Ziua mondială 
de luptă a tineretului 

împotriva colonialismului, 
pentru coexistență pașnică, 
pentru pace. In această zi, 
tinăra generație din lumea 
întreagă își demonstrează 
hotărîrea de a lupta cu toa
tă energia pentru grabnica 
lichidare a colonialismului, 
pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale și totale, pentru 
statornicirea între state de 
relații de prietenie și bună 
înțelegere, pentru apărarea 
și consolidarea păcii.

Numeroase sînt acțiunile 
înflăcărate de luptă ale ti
neretului lumii împotriva 
imperialismului, a colonia
lismului. Agresiunea preme
ditată și organizată de că
tre imperialiștii americani 
impotriva eroicului popor 
cuban a stîrnit minia tine
rei generații de pretutin
deni. Tineretul din America 
Latină, Asia, Africa, Europa, 
în uriașe manifestații de 
protest a condamnat cu ho- 
tărire politica provocatoare 
a S.U.A. împotriva Cubei li
bere, și și-a exprimat de
plina solidaritate cu lupta 
poporului și tineretului cu
ban pentru apărarea cuce
ririlor revoluționare, a pa
triei sale libere și indepen
dente. Aventurile nesăbuite 
ale imperialismului ameri
can, care continuă să unel
tească și să amenințe liber
tatea poporului cuban, se 
lovesc de hotărîrea dîrză a 
tineretului din întreaga lu
me de a pune frîu poftelor 
nesățioase de dominație și 
subjugare ale imperialis
mului.

Tineretul lumii și-a ridi
cat puternic glasul împo
triva complotului colonia
liștilor în Congo, impotriva 
războiului impus de colo
nialiștii francezi în Algeria,

impotriva amestecului fățiș 
al imperialiștilor în Laos.

Tînăra generație de pretu
tindeni, luptă cu înflăcărare 
pentru realizarea dezarmă
rii generale și totale fiind 
conștientă că aceasta ar 
permite lichidarea înapoie
rii în care se află o serie 
de țări din Africa, Asia, A- 
merica Latină. Dezarmarea 
generală și totală este ce
rința vie a tineretului lu
mii care este conștient de 
faptul că aceasta este sin
gura cale de a exclude de
finitiv războiul din viața 
societății.

Glasurile milioanelor de 
tineri din lumea întreagă 
cer să se pună capăt defini
tiv și imediat jugului colo
nial, să înceteze uneltirile 
imperialiștilor împotriva 
popoarelor care și-au cuce
rit libertatea și indepen
dența, să înceteze războiul 
rece, să triumfe principiile 
coexistenței pașnice între 
state.

în această luptă eroică 
tineretul lumii are un spri
jin de nădejde din partea 
țărilor puternicului lagăr 
socialist. Tineretul romîn, 
alături de întregul popor, își 
afirmă solidaritatea cu 
lupta eroică a popoarelor și 
tineretului asuprit de colo
nialiști, cu eroicul popor cu
ban, cu poporul congelez, 
cu toate popoarele care 
luptă pentru apărarea li
bertății și independenței, 
împotriva imperialismului.

Cu prilejul zilei de 24 a- 
prilie, tineretul romîn tri
mite un cald salut de soli
daritate tuturor tinerilor de 
pretutindeni, care luptă cu 
hotărire pentru împlinirea 
năzuințelor de libertate și 
pace ale popoarelor lor, îm
potriva imperialismului și 
colonialismului, pentru tri
umful păcii în lume.

S. U. A.
NEW YORK 22 (Agerpres). 

— TASS transmite : Comite
tul de luptă pentru o atitu
dine justă față de Cuba a 
dat publicității o scrisoare a- 
dresată de Stanley Falkner, 
juristconsultul acestui comi
tet, lui Robert Kennedy, mi
nistrul Justiției al S.U.A. 
Scrisoarea arată că, după pă
rerea instanțelor judiciare, or
ganizarea unor expediții în
dreptate împotriva vreunui 
stat străin constituie o încăl
care a legilor în vigoare în 
S.U.A.

După ce subliniază că în ca
drul Cartei OJi.U. 
Unite și-au asumat 
de a nu se amesteca 
blemele interne sau 
ale vreunui alt stat, 
soarea lui Falkner se arată de 
asemenea: „Indiferent cum

fa evolua situația din Cuba, 
dacă nu vor fi luate mășuri 
imediate, vom apare în fața 
întregii lumi ca o țară care 
nu numai că nu respectă acor
durile sale cu alte țări, ci și 
refuză să urmărească pe cei 
care încalcă propriile ei legi".

BRAZILIA

--------

Statele 
obligația 
in pro- 

externe 
in scr:.-

Invadatorii Cubei au fost
pregătiți în armata S.I.A.

HAVANA 22 (Agerpres). - 
în seara zilei de 21 aprilie te
leviziunea și radiodifuziunea 
din Havana au transmis di
rect din Palatul Confedera
ției oamenilor muncii din 
Cuba interogatoriul luat unui 
grup de prizonieri 
durile mercenarilor 
voluționari.

Prizonierul Julio 
Montero a dezvăluit că mulți 
dintre mercenarii care au in
vadat Cuba au fost pregătiți 
în tabere de antrenament ale 
armatei nord-americane. El a 
explicat că s-a înscris în ban
dele mercenare în primele 
zile ale lunii martie din acest 
an în orașul Louisiana, Ro
driguez a declarat, de aseme
nea, că familia sa care se gă
sește în S.U.A. urma să pri
mească lunar 150 de dolari 
și că, după părerea lui, acești 
bani erau plătiți de guvernul 
Statelor Unite.

din rîn- 
contrare-

Rodriguez

BIOGRAFIE VARȘOVIANĂ
rx rimăvara, proaspăt musafir 

al Varșoviei, subliniază no
ta de optimism pe care 

ți-o inspiră orașul de pe malurile 
Vistulei. Numai puțini ani sînt de 
cînd, aci, pe străzile cu o^ largă 
respirație pe care ne plimbăm as
tăzi, ruine fumegînde aminteau 
tragicul destin al capitalei polo
neze nimicite de barbaria hifleris- 
tă. $i privești Varșovia anului 1961 
plină de prospețime, cu fața surî- 
zătoare, luminată de un soare dar
nic. Kilometrii întregi, indilerenf 
de punctul cardinal către care te 
îndrepți, vei întîlni siluetele masi
ve ale noilor clădiri înalte. Ziduri 
proaspete, schele metalice și ma
carale care sfidează înălțimile — 
iată elementele cele mai des în- 
tîlnite ale peisajului varșovian. 
Treizeci de cartiere noi s-au con
struit în anii de după război.

Inginerul Zbigniew Sobczyk, di
rectorul tehnic al Uzinelor „Huța 
Warszawa" ne spițnea :

— Biografia uzinei noastre esle 
scurtă. Ea este mai tînără decît 
oricare dintre noi, poate chiar de
cît copiii noștri...

Avea dreptate. Sînt doar puțini 
ani de cînd la marginea Varșo
viei pe un teren pustiu din care 
răsărea doar firul plăpînd al ierbii, 
au început lucrările de construcție 
a unei mare uzine siderurgice. 
Ritmul a fost rapid. In 1959 au in
trat în funcțiune o serie de secții,

iar un an mai tirziu, uzina lucra 
din plin. In acest an „Huța Wars
zawa” va da țării 250.000 de tone 
de oțel.

Uzina crește mereu. Săprămîna 
viitoare va intra in funcțiune lami
norul de piese mari. Sobczyk ne 
asigură însă că dacă peste cîțiva 
ani — puțini la număr — vom re- 
vizîta uzina, n-o vom mai recu
noaște. Atunci ea va produce 
600.000 de tone de oțel anual.

însă insuficient. Soluția a fost 
aceea de a ne crește cadrele ne
cesare. lată, chiar și acum avem 
o școală profesională proprie cu 
200 de elevi. In viitor se va mări 
pînă la 800 de elevi...

Cu unul dintre tinerii muncitori 
ai uzinei am sfat de vorbă puțin 
mai tirziu. Tocmai observam o 
lozincă prinsă de o conductă : 
„țara întreagă așteaptă oțelul 
varșovian”.

Oțelarul Ștefan Ryfa a ascultat

(Prin telefon de la trimisul 
nostru special)

Această uzină varșoviană ne 
oferă un exemplu concludent al 
rodnicei colaborări polono-sovie- 
fice.

80 la sută din utilaj este sovie
tic — ne spune directorul tehnic. 
O altă parte a utilajului a fost 
produs în Polonia.

— Sîntem tineri nu numai din 
pricina vîrstei întreprinderii — 
arată inginerul Sobczyk Majorita
tea 
sînt 
gie n-am avut prea mulți în Varșo
via.
calificate. E adevărat, am 
ceva tovarăși din provincie. Era

celor care lucrează în uzină 
tineri... Specialiști în siderur-

Ne trebuiau de aceea cadre 
adus

cum interpretul tălmăcea cele ci- 
teva cuvinte înscrise pe pinza ro
șie. A ținut să sublinieze :

— Tara așteaptă oțelul varșo
vian iar noi nu înșelăm așteptă
rile...

Tînărul oțelar ne-a vorbit des
pre eforturile pentru a da tării o 
producție cit mai mare.

— Vă rog să transmiteți un sa
lut tovărășesc tinerilor de la Uzi
nele „23 August” din București — 
ne rugă el.

Am rămas puțin surprinși. De 
unde cunoștea tînărul oțelar din 
Varșovia această uzină bucureș- 
teană. A fost cumva la noi în vi
zită l Nu I Cauza era alta. Tinerii

NEW YORK 22 (Agerpres). 
- După cum transmite agen
ția UPI, Ministerul Afacerilor 
Externe al Braziliei a dat pu- 

o notă adresată 
care se subliniază 
din Cuba pun în 
pacea i-n

blicității 
O.N.U., in 
că luptele 
primejdie 
lume.

In notă te arată că Brazihs 
..este profund neliniștită' in 
legătură cu evenimentele din 
Cuba și că reprezentantul Bra
ziliei in OAI.U. a primit in
strucțiuni de a cere efectuarea 
unei anchete tn legătură cu 
invazia in Cuba.

INDIA

rit

DELHI 22 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la 21 aprilie 
în parlament, primul ministru 
al Indiei, Nehru, a condam
nat din nou agresiunea arma
ta împotriva Cubei. Majorita
tea poporului cuban, a spus 
Nehru, nu sprijină pe inter- 
venționiști. Este cu neputință 
ca autoritățile americane să 
nu știe despre atacul care s-a 
pregătit împotriva Cubei.

Valul de indignare față de 
agresiunea armată a S.U.A.

de la „Huța Warszawa" întrețin 
legături cu cei de la „23 August". 
Fac schimb de scrisori, de foto
grafii, au stabilit o prietenie trai
nică.

— Noi cunoaștem succesele po
porului frate romîn și ele ne bu
cură sincer — ne declară tînărul 
oțelar strîngindu-ne călduros mîi
nile.

înainte de a părăsi uzina, ingine
rul Sobczyk ne spune :

— Ceea ce vedeți acum terenuri 
virane vor oferi peste 5 ani un 
peisaj industrial. Ne vom apropia 
continuu de oraș. Nici măcar 
măfate de kilometru nu ne 
mai despărți de capitală.

Cu un gest larg ne invită 
fereastră.

— lată cartierul Zolibroz 
lany. Locuitorii sînt cu toți mun
citori, unii chiar din uzina noastră.

Se zăreau ca o țesătură multi
coloră șiruri nesfîrșife 
noi, cu multe etaje.

— Capitala noastră

ju-
va

la

Bie-

de blocuri

o isto
rie care se pierde în secolul al 
Xlll-lea spunea inginerul. Dar ma
joritatea construcțiilor pe care 
le-ați văzut și le veți vedea în 
Varșovia sînt tinere. Le-am con
struit în anii din urmă. Biografia 
lor este simplă. Cred că tocmai 
acest fapt este plin de semnifi
cație...

EUGENIU OBREA

are

Varșovia 22 aprilie 1961.

împotriva Cubei a cuprins în
treaga Indie. „Jos mîinile de 
pe Cuba!“, „Trăiască revo
luția cubană !“ — aceste lo
zinci au fost scandate de mii 
de locuitori din Calcutta care 
s-au adunat în fața clădirii 
consulatului american.

„Să înceteze intervenția a- 
merîcană împotriva Cubei!“ 
au cerut participanții la de
monstrația de protest care a 
avut loc în fața clădirii Bi
bliotecii serviciului de infor
mații al S.U.A. din Lucknow.

JAPONIA
TOKO 22 (Aoerpres). - „Eșe

cul -nrezje: reoe ■:* anbcos- 
t--șu in Cube, venind iffltediat 
după pasarea cu succes pe or
bită a unui om de către Uniunea 
Sovietică, este considerată ca a 
doua gravă pierdere de presti
giu pentru Statele Units

Referindu-se ta amenințarea 
președintelui Kennedy privind o 
eventuală intervenție în Cuba, 
corespondentul spune că „In A- 
sia glasul realizărilor comuniste 
răsună mai puternic decît cuvin
tele lui Kennedy" și citează in 
acest sens reacții nefavorabile 
Statelor Unite din partea cercu
rilor politice din India, Fîlipine 
și alte țări: „La New Delhi pre
mierul indian, Nehru, nu a lăsat 
nici o îndoială asupra faptului 
că el consideră Statele Unite ca 
fiind implicate în aventura cu
bană... Și în celelalte țări neu- 
traliste sou neangajate din sud- 
estul Asiei situația di-n Cuba și 
realizările sovietice au produs 
o impresie puternică".

Dezvelirea unui bust
al lui Nicolae Bălcescu

ia Palermo
PALERMO 22 (Agerpres). - 

Intre 15 și 20 aprilie au avut 
loc la Palermo festivitățile în 
legătură cu împlinirea a 100 
de ani de la unificarea Italiei 
și mișcarea „Risorgimento". 
In cadrul acestor festivități a 
avut loc dezvelirea unui bust 
al marelui patriot și istoric 
romîn Nicolae Bălcescu. Bus
tul este așezat în parcul Ga
ribaldi din piața Marina, ală
turi de monumentul marelui 
Garibaldi. La solemnitatea 
dezvelirii bustului au parti
cipat Rosario Lanza, deputat, 
vicepreședintele guvernului 
Siciliei, Pompeo Colajanni, de
putat, vicepreședintele parla
mentului Siciliei, dr. Carlo 
Gerlini, prefectul provinciei 
Palermo, profesorul Tommaso 
Aillo, rectorul universității 
din Palermo și numeroase 
alte personalități ale vieții 
politice și culturale. A fost de 
față prof. Pompiliu Macovei, 
ministrul R.P. Romîne la 
Roma.

Luînd cuvîntul la solemni
tate, primarul orașului Paler
mo, Salvo Lima a relevat le
gătura dintre idealurile lui 
Bălcescu și cele ale revoluțio
narilor italieni contemporani 
cu el. Vorbitorul a subliniat 
că orașul Palermo este mîndru 
să cinstească astăzi memoria 
acestui mare romîn, stins pe

pămîntul Siciliei în vremuri 
vitrege. Salvo Lima a trans
mis poporului romîn un salut 
frățesc.

A luat de asemenea cuvîntul 
ministrul R.P. Romîne la 
Roma, Pompiliu Macovei, care 
a mulțumit organizatorilor Și 
celor prezenți și a scos în 
evidență personalitatea revo
luționarului N. Bălcescu și 
legătura dintre mișcarea „Ri- 
sorgimento" din Italia și 
lupta poporului romîn pentru 
independență, unitate și drep
tate socială.

Ceremonia dezvelirii bustu
lui lui N. Bălcescu a fost 
transmisă prin posturile ita
liene de radio și televiziune, 
iar ziarele „Tempo", „Gior- 
nale dTtalia", „Giornale di 
Sicilia", „Unita" și „Ora" au 
publicat articole însoțite de 
fotografii de la ceremonia 
dezvelirii monumentului 
N. Bălcescu.

La 20 aprilie, guvernul 
lian a oferit un prînz în 
stea ministrului R.P. Romîne 
la Roma la care au luat par
te numeroase personalități din 
Sicilia. In seara aceleiași zile, 
ministrul R.P. Romîne a ofe
rit un dejun la care au parti
cipat membri ai guvernului și 
parlamentului Siciliei și re
prezentanți ai vieții publice,

lui

sici- 
cin-

Puci fascist în Algeria
® Ultracolonialiștii anunță că au preluat puterea. • Legăturile telefonice și telegrafice 
intre Franța și Alger au f * * ' ““
excepționale. ® Nu au

fost întrerupte. • Guvernul francez a hotărît decretarea stării 
fost luate măsuri eficace pentru arestarea

colonialiste.
căpeteniilor ultra

PARIS 22 (Agerpres). - La 
22 aprilie 
izbucnit o 
litară.

Agenția 
nunță că 
în urma unei întrevederi 
președintele de Gaulle, primul 
ministru francez Debre a dat 
publicității următorul comu
nicat al guvernului: „Un act 
grav și premeditat de indis
ciplină a fost comis în Alger 
unde elemente militare împin
se de generali în retragere, 
care și-au călcat jurămîntul, 
au încercuit sediile instituții
lor oficiale și au împiedicat 
comunicațiile între Alger și 
metropolă.

In tot restul teritoriului Al
geriei situația este normală 
din toate punctele de vedere. 
Guvernul ia măsurile necesare 
pentru menținerea legalității”.

în orașul Alger a 
nouă rebeliune mi-

France Presse a- 
sîmbătă dimineața 

cu

22 (Agerpres). - 
anunță agențiile 

legăturile telegra-

(Generalul Challe care, 
cum se știe, a fost între 

1960 comun- 
din

PARIS 
După cum 
de presă, 
fice și telefonice între Franța 
și Alger au fost întrerupte, 
ca și toate comunicațiile Al
gerului cu Tunisia și Marocul.

într-un „comunicat" trans
mis de postul de radio Alger, 
ocupat de rebeli se anunță că 
„armata a preluat puterea în 
Algeria și în Sahara", și că 
starea de asediu a fost in
staurată în Algeria din 
dinul „comandamentului 
litar". Potrivit postului 
radio, comandamentul
alcătuit din generalii Challe, 
Salan, Jouhaut și Zeller, toți 
cunoscuți pentru pozițiile lor 
favorabile cercurilor colonia-

or- 
mi- 

de 
este

liste, 
după 
1958 și martie 
dantul forțelor franceze 
Algeria, a fost demis din ul
tima sa funcție oficială de 
comandant al trupelor N.A.T.O. 
din Europa centrală, ca ur
mare a divergențelor față de 
politica de tratative cu repre
zentanții populației algeriene. 
Generalul Salan, conducător 
al organizației ultra-colonia- 
liste „Uniunea franceză pen
tru apărarea Algeriei" și care 
se află în ultimele 
„exil voluntar" în 
este cunoscut pentru legătu
rile sale cu organizatorii pu
ciului fascist din ianuarie 
1960 din Alger).

In cursul dimineții, postul 
de radio Alger a transmis un 
nou comunicat 
mentului 
se spune 
civili și 
supunere 
comandamentului' 
atribuțiile autorităților civile 
în Algeria trec în întregime 
în mîinile 
tare.

Intr-un 
transmis 
spune că 
dispus constituirea „de 
tă" a unui tribunal 
care urmează să judece 
toți cei „care au participat 
rect la părăsirea Algeriei 
Saharei", 
care se 
politicii 
„Algeriei

La Paris, unde în cursul 
dimineții a avut loc un prim

luni în
Spania,

al „comanda- 
militar" prin care 

că toți funcționarii 
militari „datorează 
absolută ordinelor 

și că toate

autorităților mili-

alt comunicat re
de radio Alger se 
„comandamentul" a 

inda- 
militar 

pe 
di- 

și 
ceiadică pe toți 

pronunță împotriva 
aultracolonialiste 

franceze".

consiliu de miniștri, ministrul 
de Interne ad-interim, Roger 
Frey, a anunțat că delegatul 
general al guvernului în Al
geria, Morin, comandantul tru
pelor franceze din Algeria, 
generalul Gambiez, precum și 
ministrul francez al Lucrări
lor Publice, Buron, aflat în 
vizită în Alger, au fost „puși 
sub pază" de către militari. 
La Paris s-a anunțat că gu
vernul francez a luat o serie 
de măsuri în vederea spriji
nirii legalității, „care vor fi 
anunțate ulterior", pentru mo
ment declarîndu-se J 
„pe teritoriul Franței 
politane au fost luate 1 
măsurile de securitate" 
Marsilia, principalul port 
legătură cu Africa de 
întregul trafic maritim și ae
rian cu Algeria a fost între
rupt.

Primele detalii transmise 
de agențiile de presă — care 
citează în acest sens și o de
clarație a ministrului Frey - 
arată că principalul nucleu al 
insurgenților este alcătuit din 
regimentul I de parașutiști, 
„a cărui lealitate față 
vern - amintește 
France Presse - era 
îndoielnică încă din 
răscoalei baricadelor din 
nuarie I960 din Alger".

In cercurile ziaristice 
Paris se subliniază că 
puci fascist al militariștilor 
din Alger constituie o urmare 
firească a îngăduinței prelun
gite a autorităților guverna
mentale față de adepții „Al
geriei franceze".

doar că 
metro- 

toate 
Din 

: de 
Nord,

de gu- 
agenția 

foarte . 
timpul 

ia-

din 
noul

PARIS 22 (Agerpres). = Din 
relatările agenției France Pres
se, reiese că în Algeria rebelii 
își. consolidează pozițiile. în 
orașul Alger, centrul rebeliu
nii, au fost împărțite arme 
elementelor ultracolonialiste, 
iar un convoi al legiunii străi
ne, a fost trimis să ocupe ora
șul Oran.

Persoanele care s-au întors 
în Franța, venind din Oran, 
declară că în acest oraș au 
continuat în tot cursul zilei, 
cu îngăduința autorităților, 
manifestații ale ultracolonia- 
liștilor. Forțele armate nu au 
fost puse în stare de alarmă 
iar permisiile militarilor 
au fost anulate.

nu

PARIS 22 (Agerpres). - 
cursul după-amiezii a avut 
o ședință a Consiliului de Mi
niștri sub președinția genera
lului de Gaulle. In comunica
tul dat publicității după a- 
ceastă ședință se spune că 
Consiliul de Miniștri a hotă
rît decretarea stării excepțio
nale și trimiterea generalilor 
rebeli în fața tribunalelor mi
litare.

Acești generali se află însă 
deocamdată în siguranță, iar 
autoritățile nu au luat pînă 
acum vreo măsură eficace 
pentru arestarea lor.

Fruntașii ultracolonialiști 
Jacques Soustelle și generalul 
Massu sînt liberi și au primit 
la locuințele lor ziariști că
rora le-au acordat interviuri.

In 
loc
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