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Calda primire făcuta
solilor poporului nostru

Proletari din toate țările, uniți-vă!

în Polonia frățească5

cinteia
Sosirea !a Varșovia a delegației de partid 

și guvernamentale a R. P. Romîne 
condusa de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej
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MUOUSyLS PATRIE!, IM IPI^EAJMA GLORIOASEI

ENTUZIA Ș TII
La Galați, rodnică activitate în

brigăzilor utemiste de muncă patriotică^
(Prin telefon

Tinere fete poloneze oferă membrilor delegației frumoase buchete de flori.
Telefoto : CAF - AGERPRES

Cuvîntarea tovarășului 
W. Gomulka

Cuvîntarea tovarășului
Gh. Gheorghiu-Dej

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej, dragi tovarăși și prieteni 
romîni,

Vă salut călduros in numele Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, al Consiliului de Stat și al 
guvernului Republicii Populare Polone.

Locuitorii capitalei noastre și întregul popor polonez iși 
exprimă bucuria de a avea ca oaspete în țara lor delegația 
Partidului Muncitoresc Romin și a guvernului Republicii 
Populare Romine, pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
prim-seeretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romin șj președintele Consiliului de Stat al R- P. Romine, pe 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romine, și pe toți membrii delegației

Sintem foarte fericiți că ne intilnim din nou. de data aceasta 
în țara noastră, că putenj la rindul nostru să vă primim cu 
aceeași căldură cu care a fost primită în urmă cu trei ani 
delegația polonă în Rominia.

Vizita dv. în Polonia va permite un schimb de păreri Cu 
privire la problemele care ne interesează reciproc și care se 
referă atît la relațiile noastre, cit și la situația internațională. 
Ea va contribui Ia 
prietenie frățească, 
constitui o nouă 
lagăr socialist.

Voi reprezentați, 
și un popor care este fratele nostru. Ne unește internaționa
lismul proletar, comunitatea de idei, comunitatea de luptă și 
țelurile comune spre care năzuim, impreună cu întreaga fa
milie a țărilor socialiste.

Colaborarea noastră de pină acum devine tot mai strinsă 
p." an ce trece, ea se dezvoltă spre satisfacția noastră comună 
șf fiecare întilnire a activiștilor de partid, de stat și pe tărîm 
social aduce noi inițiative, o nouă contribuție la strîngerea 
acestei colaborări spre binele țărilor noastre, spre binele cauzei

strîngerea și mai puternică a relațiilor de 
care unesc popoarele țărilor noastre, va 
expresie a puternicei unități a întregului

dragi tovarăși, un partid leninist frățesc

(Continuare în pag. 4-a)

Scumpe tovarășe Gomulka, 
Dragă tovarășe Zawadzky, 
Dragă tovarășe Cyrankiewicz, 
Scumpi tovarăși și prieteni,
Sosind in Capitala Poloniei populare doresc, înainte de toate, 

să aduc cele mai cordiale mulțumiri Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez și 
Populare Polone pentru prieteneasca 
frumoasa dv. patrie.

Totodată, dragi prieteni, permiteți-mi 
plăcuta misiune de a vă transmite dv., 
popor polonez, un cald și frățesc mesaj de 
partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin, 
a guvernului Republicii Populare Romine, a tuturor oameni
lor muncii din țara noastră. Adresăm cu acest 
fierbinte salut locuitorilor eroicei și mindrei dv. 
Varșovia renăscută.

Noi vedem în primirea deosebit de prietenească 
bucurăm o manifestare a sentimentelor <le profundă simpatie 
pe care poporul polonez le nutrește pentru poporul romin și 
pentru țara noastră, o expresie a prieteniei care leagă po
poarele noastre, a relațiilor strînse, de nezdruncinat dintre 
Rominia și Polonia.

Oamenii muncii din Rominia urmăresc cu viu interes și 
dau o înaltă apreciere marilor succese pe care poporul polo
nez le-a dobindit in construirea socialismului și dezvoltarea 
patriei sale, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez și a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul 
WladisLaw Gomulka.

Alături de toți prietenii Poloniei populare am luat cunoș
tință cu o mare bncurie de rezultatele recentelor alegeri din 
țara dv. Unanimitatea și însuflețirea cu care oamenii muncii 
polonezi și-au dat votul pentru Frontul Unității Naționale, 
pentru socialism, pentru pace și bunăstare constituie o mare 
victorie a poporului polonez, o strălucită manifestare a atașa-
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guvernului Republicii 
invitație de a vizita

să aduc la îndeplinire 
și prin dv. întregului 

prietenie din

prilej un 
Capitale —

de care ne

tir.d-o 
rită zi de pr 
trecind prin sa 
orașe, ce-a st 
și ne-o impre 
in mod deoseb 
tuziasta participare a 
tineretului ia munca 
patriotică. Pe șantie
rele de 
de locuințe, 
diocne, în 
pe străzi, pe 
și pe șosele, steagu
rile roșii a»unțeu că 
acolo cu venit să 
lucreze brigadierii 
muncii pat iot: te.

La Comite;-, re
gional U.T.M. cm 
fost informați că în 
ultrma soptămino 
munca patriotică o 
luat aici un a, -st 
deosebit Brigăzile 
utemiste de muncă 
patriotică vor să ob
țină în „Luna mun
cii patriotice" rezul
tate deosebit de rod
nice pe care să le 
închine cu dragoste 
și recunoștință parti
dului- cu prilejui glo
rioasei ' sale aniver
sări. Am primit aici 
o copie după o scur
tă situație a rezul
tatelor obținute de 
tineri în munca pa
triotică pe ultima 
săptămină. Nu întîm
plător la începutul 
acestei situații se 
vorbea despre cu to
tul altceva. Despre 
acțiunile educative 
organizate de către 
organizațiile U.T.M.

ia 
:ă. Pe 

construcții 
pe sta- 
parcuri. 
izlazuri

iune în aceste 
anume: 94

de adunări generale 
U.T.M. deschise pe 
te-na „P.M.R. - con
ducătorul și ergani- 
xc.orul victoriilor noa
stre" la core au 
participat 14.800 de 
tineri ; viziterea mu
zeelor as istorie din 
orașele Brăila și Ga
lați de către 1800 de 
tineri și de către clți 
• 500 a Do:-, anei și a 
Muzeului ce Istorie a 
Perfidului din Bucu
rești ; 64 de i 
niri cu activiști 
partid, la care 
parii cipot peste 5.000 
ce tineri. Ase~--ea 
ocțiuni educativei 
prin care tinerii cu
nosc mai profund po
litica și trecutul glo
ries ce luptă ol 
partidului nostru de-a 
lungul celor 40 de 
ani de existență ai 
săi cu dus în chip 
firesc ta creșterea 
conștiinței socialiste 
a tinerilor, a patrio
tismului lor socialist 
O dovadă vie și con
cretă este și parti, 
ciparea- de masă, 
mult sporită a tine
rilor la munca pa
triotică.

lată cîteva rezul
tate globale obținute 
de tinerii brigadieri 
din regiune : 450 to
ne fier vechi colectat 
(a plecat spre Hune
doara un tren marș- 
rut încărcat cu 390 
tone, trimis de către 
tinerii din Brăila) ; 
s-au plantat 27.300

indi
ce
au

pomi fructiferi 
ncmentoli ; s-au 
cutat lucră r 
treținere p 
hectare îzlo 
impădurk 61 
teren ; s-cu făa 
crări de 
si moderr 
17,5 km 
drumuri ; 
najat 6 
tive și 4 
in afară 
obiective, cei 58.000 
de tineri din întrea
ga regiune care au 
participe! in aceste 
zile Iq munca patrio
tică au muncit pe 
șantiere de construc
ții de locuințe, la 
demolări, 
ții de școli 
ne culturale, 
frumu setarea 
lor și satelor 
nii.

In reportaj 
față încercăm

tineretului" )

ecrere 
făcut iu- 
rtrednere 
□re pe 

șosele și 
s-cu c~e- 

bcze spor- 
spcții verzi, 
de aceste

locuințe, 
construc- 

că mi
la în- 
crașe- 
regiu-

s

li de 
_ _ ___ _ __ să vă 
redăm ceva din ima
ginea plină de tine
rețe. hărnicie și en
tuziasm care dom
nește pe toate șan
tierele, oriunde este 
ceva de construit, să 
vă vorbim despre 
gîndur.ile și senti
mentele care-i înso
țesc pe tineri la lu
cru, despre entuzias
mul și voia bună a 
celor 58.000 de bri
gadieri gălățeni, să 
redăm ceva din 
experiența organe
lor și organizațiilor 
U.T.M. în organiza
rea muncii patrio-

Insigne pentru toti
membrii brigăzii

150,000 de varșovieni au ovaționat
pe solii poporului romin

77 roica și mîndra Varșovie,
JJj plină de tinerețe, deși 

primele pagini ale istoț 
riei ei au fost scrise în seco-i 
Iul al XIII-lea, a făcut o pri
mire deosebit de călduroasă 
solilor poporului romîn. De la 
gara principală a orașului, de-a 
lungul multor kilometri pină 
la Palatul Belvedere, peste 
150.000 de varșovieni au salu
tat cu dragoste frățească dele
gația de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Ro
mîne condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Stră
zile largi ale Varșoviei renăs
cute au fost martore a unei 
entuziaste manifestări închi
nate prieteniei dintre popoa
rele romîn și polon, popoare 
constructoare ale socialismu
lui strîns unite în marea fami
lie a țărilor socialiste. Flo
rile, drapelele, pancartele cu 
lozinci în romînește și po- 

i lonă precum și limbajul uni-

versat al aplauzelor și ovații
lor exprimau clar profunda 
prietenie față de Rominia so
cialistă, față de poporul și con
ducătorii săi. Gara principală 
a Varșoviei se află in cartierul 
Wola. Mii de tineri împreună 

ceilalți locuitori din cartie-cu

legația română". Cei mai mici 
locuitori ai cartierului nu s-au 
lăsat mai prejos. Ei au adus o 
pancartă pe care cineva poate 
nu tocmai expert in materie 
de desen dar în mod cert plin 
de entuziasm a scris : „Copiii 
din Wola salută pe dragii

PRIN TELEFON
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acesta greu încercat derul
urgia războiului au ținut să 
vină dimineață devreme spre 
a întimpina pe înalții oaspeți. 
Ei și-au confecționat drapele 
românești și poloneze, pancar
te, au venit cu buchete de flori 
spre a le oferi solilor poporu
lui romin. Pe o pancartă era 
scris cu. litere de-o șchioapă: 
„Tineretul din Wola salută de-

deoaspeți". Ne-am apropiat 
un grup de tineri. Tînărul 
muncitor Ianovicz Valente, de 
la Fabrica metalurgică „O- 
byaszdova", ne-a mărturisit 
bucuria de a putea saluta pe 
solii poporului frate romîn.

- Ne leagă o trainică prie
tenie - spune el — și fără în
doială vizita aceasta o va în-

rișada de muncă 
tied condusă de 
Dumitru de la 

cazangerie a Uzinelor 
helm Pieck" din Brăila este 
fruntașă pe uzină, l-am căutat 
dimineața la uzină ca să-i fo
tografiem. Cum blitzul era de
fect am ieșit să facem foto- ■ 
grafiile afară. I-am fotografiat 
unul cite unul. Dar care să fie 
primul ? Belinte i-a zis unuia, 
lui Sandu Anton:

— Treci tu primul, că ai ore 
mai multe.

— Lasă, să meargă Molea că 
e comandant, a răspuns Sandu.

Molea, comandantul, a vrut 
însă să fie ultimul. E un băiat 
înalt, pistruiat și timid. Te și 
miri privindu-l: cum. o fi pu
tut el, așa timid cum se a-

patrio- 
Molea 
secția 
„Wil.

rată, să-și facă brigada frun
tașă ? Dar dacă se apucă Mo- 
lea să-ți povestească (și el po
vestește frumos, cu un accent 
dulce moldovenesc), înțelegi 
totul.

— Noi sîntem specializați, 
ca să zic așa, în ' strânge
rea fierului vechi și în munca 
pe șantierele de construcții. 
Și asta nu întîmplător. La 
începutul anului, un țînăr din 
secția noastră, Saravarenco 
Dumitru, avea peste o sută de 
ore de muncă patriotică. în- 
tr-o adunare generală i s-a în. 
minat insigna de brigadier. Cu 
această ocazie, Saravarenco a 
luat cuvîntul. El -a arătat că a- 
proape toate cele 100 ore de 
muncă patriotică le-a făcut 
la strîngerea fierului vechi. El 
a vorbit tinerilor despre nece
sitatea fierului vechi. „Oțelul 
are în el 50% fier vechi, 
Oțelăriile consumă mii de 
tone de fier vechi în fiecare 
zi. Dacă n-au fier vechi, oțe- 
larii nu pot da șarje. Am stat 
odată, la odihnă, în cameră cu 
un oțelar. De la el am înțeles 
eu atunci ce înseamnă pentru 
oțelăriî fierul vechi. E ca ae
rul pentru om. Or, la noi e 
mult fier vechi. De ce să nu-l 
trimitem oțelarilor ? Noi, ca
zangiii lucrăm cu oțel, 'oțel 
care ne vine de la Hunedoara. 
Deci tot pentru noi lucrăm. 
Uite, pentru asta am muncit 
eu, pentru asta am primit a- 
ceastă insignă",

Apoi am organizat odată o 
vizită la construițiile din cen
trul orașului. Acolo se înalță 
zeci de blocuri noi Am- stat 
de vorbă cu un inginer'. Ne-a 
spus cum va arăta acea parte 
a orașului, cit de frumos va 
fi centrul Brăilei.

Din toate astea, băieții au
I. BĂIEȘU
M. CARANFlL

(Continuare în pag. 2-a)
La marginea orașului Galați, 
pe locul unor foste .maidane 
se construiește un nou sta
dion. Cine sînt constructo
rii ? Drapelul din fotografie 
arată că cei ce mînuiesc au 
hărnicie hîrlețele și Jopețile 
sînt sute de tineri, membrii 
ai brigăzilor utemiste de 

muncă patriotică.

Elevul Marian Warevki este 
fruntaș la învățătură. Are nota 
maximă la toate materiile. As
tăzi împreună cu colegii săi se 
află în piața gării spre a-i 
întimpina pe înalții oaspeți din 
Republica Populară Romînă.

- (Transmiteți salutul nostru 
tineretului romin - ne roagă 
el.

„Uniunea Tineretului Socia
list salută Uniunea Tineretu
lui Muncitor" - scria în limba 
romînă pe o uriașă pancartă 
roșie purtată de un grup nu
meros de tineri. „Varșovia sa
lută Bucureștiul" — citim pe 
alta.

Ora 9,00 dimineața. Din de
părtare se auzea respirația 
grăbită a locomotivei trenului 
oficial cu care a călătorit de
legația de partid și guverna-

EUGENIU OBREA
Varșovia 24 aprilie 1961. 
(Continuare în pag. 4-a)

Foto : N. STELORIAN

Elevii din clasa a IX-a a Școlii 
medii serale nr. 11 a Atelierelor 
C.F.R. Grivifa Roșie din Capitală, 
rezolvînd împreună probleme de 

matematică Foto : C. MIHAI

AU PRIMIT TITLUL
DE ÎNTREPRINDERI FRUNTAȘE

în întrecerea so
cialistă desfășura
tă anul trecut în
tre uzinele cons
tructoare de utilaj 
agricol, colectivul 
uzinelor „Semănă
toarea" din Capi
tală a obținut cele 
mai bune rezultate, 
trimițînd unităților 
agricole socialiste, 
peste plan, un nu
măr însemnat de 
combine de recol
tat cereale și alte 
mașini. Pentru a- 
ceste realizări Mi
nisterul Metalurgiei 
și Construcțiilor 
de Mașini și Uniu
nea sindicatelor dig

întreprinderile me
talurgice și electri
ce au acordat aces
tor uzine Steagul 
roșu de produc
ție de întreprinde
re fruntașă pe ra
mură. Constructorii 
de combine cerea
liere cuceresc a- 
ceastă distincție 
pentru a 7-a oară 
consecutiv.

Șantierul naval 
din Oltenița, de 
exemplu, a primit 
Steagul roșu de 
întreprindere frun
tașă în domeniul 
construcțiilor de 
nave ; Uzinele me
talurgice „I. C. Frl-

mu“ din Sinaia în 
sectorul producției 
de autocamioane și 
tractoare; 
metalurgice 
helm 
Brăila în 
utilaj 
pentru 
Fabrica
Gottwald”
laj electrotehnic; 
Uzinele metalurgice 
,.21 Decembrie" din 
Capitală — sec
torul mecanicii fine; 
secția de laminoare 
a Combinatului si
derurgic din Hune
doara — în dome
niul producției de 
laminate etc.

Uzinele 
„Wil- 

Pieck" din 
ramura 

chimic și 
rafinării ; 
„Clement 

uti

Erau acolo pe cîmp, în bă
taia soarelui de aprilie. Toți 
membru echipei de tineret 
condusă de candidatul de 
partid Ion Albușoiu de la 
gospodăria colectivă Ghimbav 
regiunea Brașov erau la da
torie. Din graficul pe care îl 
văzusem la sediul gospodăriei 
știam că echipa are 28 de 
membri. I-am numărat. Lip
seau trei. L-am întrebat pe 
șeful echipei care este cauza. 
Mi-a răspuns zîmbind :

— Ei sînt „alimentatorii” 
noștri.

Intr-adevăr, pe un dru
meag de țară veneau două 
căruțe. Nicolae Roșea, Otto 
Schmitd și Sasu Gheorghe au 
tras carele la capătul tarlalei 
și au 
tofii. 
lalți 
neau 
velau 
țat. Făceau lucrul acesta 
îndemînare și iuțeală, dar și 
ca la carte. Pentru că două 
obiective principale stau la 
baza întrecerii socialiste ce se 
desfășoară între echipa de 
tineret și celelalte echipe de 
cîmp din gospodărie, în cins-

început să descarce car- 
Pe rigolele drepte, cei- 
metnbri ai echipei pu- 
cu grijă cartofi și ni- 
pămîntul bine fărămi- 

cu

glorioasei aniversări a 
partidului nostru : partici
parea la muncă șj lucrări de 
calitate superioară, încadrate 
în timpi optimi. Participarea 
cu regularitate la muncă este 
o datorie de onoare pentru 
fiecare membru al echipei. în 
adunările generale U.T.M. se 
discută 
lucru. 
Pentru 
muncă 
campanii agricole utemiștii și 
tinerii din echipă au criticat-o 
aspru pe tînăra Ana Guguia. 
I-au atras atenția că dacă a- 
semenea act de indisciplină 
se mai repetă vor propune 
conducerii gospodăriei să fie 
sancționată. Guguia a înțeles 
că nu-i de glumit cu colecti
vul. De atunci participă cu 
regularitate la muncă, la fel 
ca toți ceilalți membri al 
echipei. Și nu din goană după 
zile muncă, ci din dorința ca 
pe cele 120 ha pe care echipa 
le are în primire să se execu
te numai lucrări de calitate și 
la timp. Din recepțiile făcute 
de conducerea gospodăriei a 
reieșit dar: echipa de tine-

deseori despre acest 
S-au luat și măsuri, 
cîteva zile lipsă de la 
la începutul actualei

ret este o echipă a lucrărilor 
de calitate superioară, 7

Scopul unor asemenea\ lu
crări este limpede : producții 
superioare la ha față de me
dia planificată pe gospodărie, 
în această privință . tinerii 
sînt optimiști.

— Dacă anul trecut, când 
nu aveam atîta experiență — 
spune Albușoiu — am obținut 
cu 150 kg grîu, cu 200 kg or- 
zoaică, cu 4.000 kg cartofi mai 
mult la ha decît media obți
nută pe gospodărie, anul aces
ta musai să obținem, mai 
mult. Am discutat acest lucru 
în adunările generale U.T.M.- 
și ne-am angajat în fața or
ganizației de partid și a con
siliului de conducere al gos
podăriei să muncim mereu 
mai bine, să aplicăm toate 
regulile științei. Ne ajută 
inginerul agronom, brigadierii 
și învățăm și noi mereu.

Pasiune, dragoste și atașa
ment față de gospodăria lor 
milionară pe care o doresc 
mereu mai bogată, iată ce sa 
desprinde din cuvintele Iui 
Albușoiu.

B. NICOLAK



Pe drumurile patriei, în preajma glorioasei
aniversări a partidului

La Galați, rodnică activitate în „luna muncii 
brigăzilor utemiste de muncă patriotică

La Ministerul Afacerilor Externe 
au început discuțhie cu misiunea 

diplomatică și economică a braziliei

Insigne pentru 
toți membrii 

brigăzii
(Urmare din pag. I-a)

tras învățăminte, a mers ceva 
în sufletul lor.

In afară de asta, am organi
zat și noi mai bine treaba. 
Cînd am ieșit la strînsul fie
rului vechi, toiul era organi
zat. Aveam cii noi o macara 
care ridica blocurile grele de 
fier. Imediat se încărca în ca
mioane. Nu se pierdea vremea 
nici o clipă, nu 
ială.

Le-a plăcut 
lor treaba asta, 
muncă patriotică acum ori de 
cite ori îi chemăm. Pînă la 8 
Mai vrem să luăm toți insig
na de brigadieri.

era înghesu-

mult băieți- 
Toți ies la

Cit ne-a vorbit Molea, cei
lalți se fotografiaseră.. Venise 
și rîndul lui. Molea, coman
dantul, și-a aranjat hainele, s-a 
șters pe față de unsoare și și-a 
ales o poziție care să exprime 
cit mai bine mândria lui de 
brigadier al muncii patriotice.

Cum organizăm munca 
patriotica a tineretului

(O „masa rolundă* 
ex isrisnței

serios
Cel mai potrivit

m invitat la această 
imaginară „masă ro
tundă" pentru a împăr

tăși din experiența lor, pe 
primii secretari ai comitete
lor orășenești U.T.M. Galați 
și Brăila și pe primul se
cretar al Comitetului raional 
U.T.M. Făurei.

— Aveți cuvîntul I
— Noi, ne-a spus tov. Cio- 

ran Aurel, prim secretar al 
Comitetului raional U.T.M. 
Făurei, am orientat în aceas
tă perioadă munca patrioti
că a tineretului îndeosebi 
spre două obiective princi
pale, care sînt acum Ia or
dinea zilei : construcția de 
cămti’.e culturale și școli și 

-repararea de drumuri. Ne-am 
angajat ca pînă la 8 Mai -să 
sprijinim terminarea a patru 
cămine culturale și a șoselei 
Făurei—Jirlău. Desigur, sînt 
de făcut și alte treburi, nu 
de mică importanță, dar 
ne-am gîndit că e bine să 
concentrăm asupra acestor 
obiective mai mari forțele 
noastre principale. O altă gri
jă a noastră este ca toate 
brigăzile să lucreze Ia obiec
tive de care se vor folosi în 
viitor brigadierii înșiși. Asta 
stimulează mult munca lor, 
îi face să grăbească 
lucrările.
exemplu în această privință 
sînt tinerii' din comuna Ru- 
șețu, care au executat toate 
muncile necalificate la cons
trucția căminului cultural. Ei 
de-abia așteaptă să dea de 
1 Mai primul spectacol cu 
echipa artistică în noul lo
cal al căminului lor cultu
ral. .Nerăbdarea cu care lu
crează ei este cît se poate de 
firească-

în privința îndrumării con
crete pe care o dăm noi bri
găzilor, fiecare membru al co
mitetului raional U.T.M. este 
obligat să participe de două 
ori pe săptămînă la lucru cu 
cite o brigadă de muncă pa
triotică, să-i sprijine 

meri în organizarea 
să.lucreze alături de 
stimuleze, să-i ajute 
vățarea cântecelor.

— Obiectivul prjpcipal al 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică din orașul nostru, 
a început tov. Zainea Cons
tantin, prim secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. Bră
ila; este la ora actuală amena
jarea parcului Kiseleff, în care 
se va ridica un complex de 
construcții, printre care un 
orășel al copiilor. Ce proble
me se ridică la noi în pri
vința organizării?

Am avut probleme serioa
se de rezolvat în legătură 
cu asistența tehnică și cu a- 
sigurarea uneltelor. Ce se 
întîmpla pînă acum ? I.G.O. 
— întreprinderea care tute
lează această lucrare — ne 
asigura în fiecare zi cîte un 
tehnician. Acesta era însă în 
frecare zi altul. Tehnicienii 
nu luau legătură între ei și 
fiecare schimba locurile de 
muncă după cum credea de 
cuviință, se pierdea mult 
timp, uneori tinerii își mai 
pierdeau și răbdarea aștep- 
tînd. Am discutat asta cu

pe ti- 
muncii, 
ei, să-i 
la în-

tînd. Am discutat asta 
conducerea întreprinderii 
deficiența este îndreptată. De 
altfel, în fiecare zi avem _ 
colo cîte un instructor de di
mineață pînă seara. în pri
vința uneltelor mai avem 
încă greutăți.

Acum, tdiâte brigăzile vin 
la lucru cu steaguri și cu 
cîntec. într-o zi, de pildă, 
cînd o brigadă de la „Lami
norul" a venit fără steag la 
lucru, am adunat pentru câ
teva minute toate brigăzile 
care erau acolo și împreună 
am hotărît să nu-i primim la 
lucru pe tinerii din această 
brigadă. Aceștia au plecat de 
acolo grozav de rușinați, dar 
de atunci n-au mai venit la 
lucru fără steag.

Toate brigăzile sînt, desi
gur, în întrecere între ele 
pentru cucerirea steagului de

a-

„Aici am lucrat și noi
O hârtie se odihnea pe 

din birourile Comitetului 
nai U.T.M. Făurei, o hîrtie pu
țin mototolită, venită de de
parte, purtată prin buzunare și 
pe care din întimplare am ci
tit-o.

unul 
raio-

„Proces-verbal
încheiat între secretarul co

mitetului U.T.M. al comunei 
Galbenu, Tudor Ștefan, preșe
dintele sfatului popular comu
nal, Tanislav Nicolae și pre
ședintele gospodăriei colective, 
Tutulan Costică.

Am constatat că brigăzile de 
muncă patriotică ale tineretu
lui au realizat in primele două 
săptămini din luna muncii bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică următoarele :

1. Boronit izlaz — 75 hec
tare.
2. Transportat pămînt la 
școală și la sfatul popular.
3. Reconstruit o porțiune 
de șosea.
4. Săpat o groapă și repa
rat un zid la moara co
munei.
5. Turnat zece metri cubi 
beton la scocul iazului de 
pește.

Brăila : 
orașele

să cîș-

pentru împărtășirea 
ina.ntate)
fruntaș pe oraș. Noi sin.am 
însă în întrece; e și cu ora
șul Galați. Intre cele două o- 
raȘe șe dă o luptă serioasă. 
Acum un an au cîștigat ei, 
dar cred că acum vom cîș- 
tiga noi.

Tovarășul Ceapă Vasile, 
prim secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Galați a în
ceput cu... ceea ce terminase 
primul secretar de la 
cu întrecerea dintre 
lor.

— Sîntem hotărîți 
tigăm această întrecere. Tine
rii brigadieri din orașul nos
tru muncesc acum, în întâm
pinarea glorioasei aniversări 
a partidului, cu un entuziasm 
cum n-am mai întilnit pînă 
acum la noi. A sporit serios 
și numărul brigadierilor. Față 
de anul trecut, avem în plus 
45 de brigăzi, dintre care 9 
au luat ființă în ultimele 
zile. Au crescut serios și nu
mărul obiectivelor de lucru 
și volumul de muncă. Aceas
ta ne-a obligat să ne orga
nizăm mai bine munca și noi, 
comitetul orășenesc U.T.M. în 
primul rind am reorganizat 
comandamentul pe oraș. Am 
cooptat în acest comanda
ment în general pe conducă
tor,i.i yțșțituțiilor cu. care con
lucrăm. Comandamentul are 
acum o. activitate corespun
zătoare, el stabilește obiecti
vele de lucru și o serie de 
probleme organizatorice im
portante. Aceasta ne-a dat 
și posibilitatea să îmbunătă
țim serios colaborarea între
prinderilor beneficiare și cu 
sfatul popular orășenesc.

Unele comitete raionale și 
orășenești U.T.M. au făcut 
planificarea cu ieșirea la lu
cru a brigăzilor pe cîte două 
săptămîni sau chiar numai pe 
cîte o săptămînă. Noi am făcut 
această planificare pe un an 
întreg. Socotim că acest sis
tem este mai bun, mai ales 
atunci cînd ai multe obiecti
ve de lucru. Aceasta dă po
sibilitatea ca fiecărei brigăzi 
să-i asiguri un singur obiec
tiv de lucru pe întreg anul, 
în așa 
U.T.M. 
precis 
rile 
de i 
alte 
anual noi îl defalcăm apoi pe 
grafice lunare, în care pre
vedem : 
biectivul, 
necesare, 
lucra în 
obiectiv, 
partea
(Noi nu repartizăm în fiecare 
zi cîte un activist care să 
răspundă de munca patrioti
că. Fiecare are răspunderea 
pentru cîte o săptămînă în
treagă).

O preocupare serioasă a 
noastră este ca munca tine
rilor să fie cît mai eficace, 
cît mai fructuoasă. Nu ne in
teresează în primul rînd nu
mărul de ore, ci ceea ce s-a 
făcut în aceste ore. Ne gîn- 
dim de aceea din timp să 
repartizăm pe tineri la mun
ca cea ............... ..
puterea 
lor.

La

fel incit comitetul 
să-și poată planifica 

și din 
generale.

învățământ 
acțiuni.

timp adună- 
seminariile 
politic și 

Acest plan

o- 
ore 
vor 

acel 
din 

orășenesc.

ziua respectivă, 
numărul de 
brigăzile care 
ziua aceea la 
cine răspunde 
biroului

mai potrivită pentru 
fizică și priceperea

școala profesională 
UCECOM de pildă, elevii mai 
mici, care nu pot face lu
crări grele au grijă 
parcuri și monumente, 
au amenajat două părcu- 
lețe. Dar nu numai că le-au 
amenajat, dar ei le și... pă
zesc 
calcă

în
țarea
zat un concurs între brigăzi. 
La acordarea steagului de 
fruntaș pe oraș se va ține 
seama și de cîte cîntece știe 
brigada respectivă. Comitetul 
regional U.T.M. ne-a ajutat 
în această privință, editînd 
o broșură cu cîntece și poezii.

de 
Ei

de „delicvenții" care 
iarba și florile.

ceea ce privește învă- 
de cîntece, am organi- 

Tutulan. 
utemiste 
numărul 
situația.

Drept pentru care am înche
iat prezentul proces-verbal..."

Procesul-vcrbal fusese întoc
mit, firește, cu scopul să docu
menteze activitatea brigăzilor 
de muncă patriotică din Gal
benu. E un proces-verbal obiș
nuit. In sertarele comitetului 
raional se găsesc desigur zeci 
și zeci de asemenea procese 
verbale. Noi însă ne-am încă
pățînat să-l privim mai atent 
pe acesta.

O să ne străduim să com
plectăm procesul-verbal cu 
citeva date suplimentare, de 
altfel destul de sumare. îi vom 
da acestui proces verbal ro
manțat și un titlu:
„AICI AM LUCRAT ȘI NOI“

4. „Săpat o groapă și reparat 
un zid la moara comunei".

Sîmbătă, 15 aprilie, morarul 
din Galbenu a venit cu o fi
gură disperată la sfatul popu
lar.

— Tovarăși, ce facem, ne-a 
sosit motorul nou pentru moa
ră. Trebuie săpată o groapă 
pentru apă, trebuie reparată 
spărtura din zid. Dați-mi niște 
oameni, n-am cu cine să fac 
toate treburile astea.

Secretarul comitetului de 
partid și președintele sfatului 
popular au stat să se gân
dească: „De unde să iei oa
meni acum, în toiul campa
niei ?“

— Să vorbim cu Tudor Ște
fan, poate ne pot ajuta băieții.

— Se poate, a spus Tudor 
Ștefan, imediat. O brigadă de 
muncă patriotică are să lu
creze mîine acolo. Am să-i a- 
nunț pe băieți în seara asta.

Simplu. Tudor Ștefan, secre
tarul comitetului U.T.M., l-a 
chemat pe Sandu 
comandantul brigăzii 
de muncă patriotică 
cinci și i-a prezentat

Sandu Tutulan a plecat și a 
anunțat băieții din brigadă. 
Duminică dimineața brigada 
s-a adunat, a luat steagul și a 
pornit la moară. Două ore și 
jumătate au avut de lucru. 
Dar au lucrat din plin. Acum 
moara e gata să intre în func
țiune.

„5. Turnat zece metri cubi 
beton la scocul iazului de 
pește".

O mînrâ făcută nu într-o Zi, 
nu in două, ci in multe zile de 
lucru intens. Brigăzile, pe rind 
sau mai multe odată, au ve
nit aici și au făcut această 
operație specializată. Pentru 
că, oricum, ca să torni beton 
trebuie să ai și oarecare pri
cepere. Și dacă n-o ai o capeți. 
Organizația U.T.M., adunarea 
generală, au hotărît ca brigă
zile utemiste de muncă patrio
tică să execute aceste lucrări, 
să economisească prin aceasta 
fondurile care ar fi trebuit a- 
locate aici.

N-o să mai vorbim aici și 
despre celelalte puncte ale 
procesului verbal. Ele s-au în
făptuit în același fel.

— Utemiștii noștri au prins 
drag de acțiunile brigăzilor de 
muncă patriotică, spunea secre
tarul comitetului comunal 
U.T.M. Pentru că, uite ce 
se-ntîmplă : 
cut niciodată 
nu fie nevoie, 
le folosească 
sat.

Intr-adevăr 
mai bună explicație a promp
titudinii cu care răspund tine
rii brigadieri din Galbenu la 
toate acțiunile brigăzilor.

Moara care va funcționa mai 
repede, iazul de pește care va 
aduce 
hrăni 
șeaua 
t urile 
care era mare nevoie. Oamenii 
din sat spun : „uite ce-au fă
cut utemiștii noștri 1“

Iar brigadierii își spun cu 
mîndrie: „Aici am lucrat 
și noi !“.

comitetului
Pentru că, uite 

noi n-am fă- 
ceva de care să 
ceva care să nu 
oamenilor din

venituri, izlazul care va 
animalele colectivei, șo- 
care va ușura transpor- 
— toate sînt lucruri de

Echipa de basehet-fete a 
Complexului școlar din Bâr
lad, în timpul unei întreceri.

Foto : N. STELORIAN

Fotbal
Etapa a Vl-a a returului 

campionatului categoriei A de 
fotbal, desfășurată duminică, 
a fost dominată de jocul 
C.C.A.—Petrolul Ploiești, con
tînd în lupta directă pentru 
primul loc în clasament, și de 
disputa dîrză a echipelor si
tuate în zona retrogradării. 
Prezentîndu-se mult mai bine 
ca în etapa precedentă, for
mația C.C.A. și-a impus jocul 
său, în special în repriza se
cundă, obținînd victoria cu 
scorul de 3—0 (2—0). Punctele 
echipei militare au fost reali
zate de Tătaru, cel mai bun 
de la învingători, Alexandres- 
cu și Constantin din lovitura 
de la 11 m. în primul meci al 
cuplajului din Capitală, Rapid 
București a dominat jocul eu 
echipa Corvinul Hunedoara, 
scorul final fiind de 3—1 in 
favoarea formației feroviare.

comisiei politico- 
sînt examinate

și economică a

partidului
pentru fericirea și bunăstarea poporului44

In aceste zile din preajma marei sărbători a poporului 
nostru — aniversarea a patru decenii de la Înființarea 
Partidului — sute și sute de tineri, din orașele și satele 
patriei, au luat parte Ia o pasionantă întrecere pentru îm
bogățirea cunoștințelor în cadrul concursului „40 de ani 
de luptă a partidului pentru fericirea și bunăstarea po
porului", concurs organizat de Comitetul Centrai al Uniu
nii Tineretului Muncitor, in colaborare cu Ministerul în
vățământului și Culturii și Comitetul de Radioteleviziune.

Entuziasmul, dragostea cu care tinerii s-au pregătit șl au 
participat la acest concurs dovedesc interesul lor pentru 
cunoașterea drumului glorios Pe care l-a străbătut parti
dul nostru in cele 4 decenii de existentă, pentru cunoaș
terea și insușlrea și mai temeinică a politicii partidului.

Fazele orășenești și raionale ale concursului au desemnat 
concurenți; cei mai bine pregătiți, iar duminică, in multe 
centre de regiune a avut loc faza regională de la care 
publicăm citeva relatări.

Ploiești

Concursul „40 de ani de luptă 
a partidului pentru fericirea 
și bunăstarea poporului", 

s-a bucurat în regiunea Ploiești de 
o mare popularitate. Sub condu
cerea organizafiilor de partid, or
ganizațiile de bază U.T.M. au acor
dat o atenție deosebită concursului 
popularizîndu-l in rino’urile tineri
lor, antrenîndu-i pe aceștia să 
participe în număr cit mai mare. 
Este deajuns să amintim că mai 
bine de 17.000 de tineri muncitori, 
din uzine și fabrici, din rafinării și 
schele petrolifere, țărani colecti
viști, întovărășiți, mecanizatori, 
elevi și intelectuali s-au înscris 
să participe. Buna pregătire a 
concurenților a scos în evidență 
un lucru foarte semnificativ : in
teresul și dragostea cu care tine
retul a primit concursul. Multe or
ganizații de bază U.T.M. din ra
ioanele Buzău, Teleajen, Cimpina, 
orașele Ploiești și Cimpina, in 
vederea alegerii tinerilor cei mai 
bine pregătiți, din propria Ier ir. - 
țiativă au făcut la nivelul o-gan- 
zațiilor U.T.M. o selecție a tutu
ror celor înscriși. Era firesc deci 
ca la infrecerue ce aveau se 
țină ta n,veiul o-eșeior ți ra-oane- 
lor să par-cipe hnent ce: mai 
bine pregă’fi iar pentru faza re
gională să fie selecționați cei mai 
buni dintre cei buni. Și nu gre
șim cînd afirmăm că a*ară do 
concurenjii care au depus st-ăda- 
nii pentru a se prezenta cît mai 
bine și juriile au avut mult do 
muncit pentru a stabili câștigătorii.

Pentru faza reqională au

aceasta este cea Bacău

C. ANDREESCU

de 3-2 (1—1). Cele

apropiere a ac-

Cel mai important joc din 
țară a avut loc Ia Bacău unde 
echipa locală Dinamo a pri
mit replica formației bucureș- 
tene Dinamo. Fotbaliștii bucu- 
reșteni au profitat de slăbi
ciunile apărării adverse, ter- 
îninind meciul învingători cu 
scorul 
două puncte realizate in a- 
ceastă etapă de Dinamo Bucu
rești situează această formație 
în imediata 
tu aiului lider al clasamentu
lui — C.C.A. In lupta pentru 
evitarea retrogradării, Progre
sul București a mai pierdut 
două puncte, fiind învinsă la 
Cluj de Știința cu 2—1 (2—0). 
O altă formație amenințată 
de retrogradare C.S.M.S. Iași, 
jucînd pe teren propriu, a în
trecut cu 4—1 (2—0) echipa 
Farul Constanța, situată și ea 
în această zonă. Știința Timi
șoara a terminat la egalitate, 
1-1 la Arad cu U.T. Arad. 

selecționați 29 
pe strungarul 
tru, de la 
Ion Panait, 
Gura Ocniței 
cui Ion Lupu 
din Cimpina, 
Veronica de la Școala medie Vă
lenii de Munte, tehniciană lulia 
Teodorescu din raionul Ploiești, 
profesorul Constantin Gh. Ursu 
din comuna Gherășeni, raionul 
Buzău și mulți alții care au dove
dit o foarte bună pregătire.

A doua zi, după proba scrisă, 
în fața a peste 2000 de spec
tatori, veniți să asiste la acest 
concurs în marea sală de 
festivități a Uzinelor „1 Mai", a 
început întrecerea mult așteptată. 
Pînă la urmă din cei 6 partici
panți la proba orală s-au clasifi
cat : strungarul Gheorghe C. Du
mitru de la Uzinele „1 Mai", me
canicul Ion Lupu, tehniciană Teo
dorescu lulia.

Dar nu număr concurență erau 
bine pregătiți. După fiecare între
bare pusă de examinator, in sa ă. 
din rindurile celor pesie 2000 de 
tineri care asistau, muifi arătau 
semne de nerăbdare. Ar fi vrut 
ți ei sâ răspundă. Este încă o 

ă a enacsuiui --.-e'es cu 
zser» învață » d* -p-.ă 

panx-U ncs"_ x. rar

de tineri. Amintim
Gheorgna C. Dumi- 

Uzinele „1 Mai", pe 
petrolist la schela 
Tîrgoviște, mecani- 

de la rafinăria nr. 4 
pe eleva Melnic

e< 
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ca.-* '
<

Bu cur ești
Zi de duminică la Oltenița, 

Bătrinul oraș scăldat da 
unduirea domoală a Dunării 

trăiește un eveniment deosebit.

Continuîndu-și turneul în 
țara noastră echipa selecțio
nată de fotbal a Algeriei a 
jucat duminică la Oradea cu 
reprezentativa sindicală loca
lă. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 4—4
(3—2). Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost Mekhloufi, 
care a înscris 4 puncte. Din 
echipa arădeană s-au remar
cat Dulgheru și I-Iarșani.

Box
Duminică pe ringul montat în 

incinta patinoarului artifi
cial din parcul „23 August" s-a 
desfășurat prima reuniune din 
cadrul finalelor campionatelor 
republicane de box. O remar
cabilă performanță a obținut 
tînărul puglilist constănțean 
Ion Dinu, care l-a învins la 
puncte pe D. Done. Maestrul 
sportului Petre Zaharia l-a în* 
trecut la puncte pe Ghețu V«-

nave care lucrează 
motonavelor de 2.000 

se află și 
răspunsuri

Sala clubului Șantierelor Navale 
Oltenița cunoaște o animajie puțin 
obișnuită. Zeci de tineri din oraș 
și de pe cuprinsul regiunii Bucu
rești au venit să asiste la desfășu
rarea fazei regionale a concursului 
cu tema „Patruzeci de ani de luptă 
a partidului pentru bunăstarea și fe
ricirea poporului". Organizat în 
cinstea marii sărbători a poporu
lui nostru, concursul a atras un 
mare număr de participanți oglin
dind însuflețirea cu care tineretul 
patriei intîmpină aniversarea a 40 
de ani de la înființarea Partidului 
Comunist din Romînia.

Ne aflăm într-un moment emo
ționant. Liniștea se statornicește 
ca prin farmec. Concurența, tineri 
muncitori, colectiviști și intelec
tuali de la safe selecționați la 
fazele raionale, urcă pe scenă. 
Printre ei se află și tinărul mun
citor Mihai Băjan de la Șantierele 
Navale Oltenița. Pe fața lui se 
poate citi dorința care-l stăpî- 
nește. Vrea să fie la înălțime. 
Doar reprezintă harnicii construc
tori de nave care lucrează la 
realizarea 
de tone. Alături de el 
•iți doi tineri ale căror 
sînt puternic aplaudate.

Am «vut prilejul să-i 
A - '-doi sire doi v-edn - 
a ogez-e or d> d-~e 
fneri cc- er" vlști. Dragor- . 
a. este de prin părțile Aex 
ei, iar Georgeta Matei 
Lehliu. Doi fii 
nești renăscute sub soarele vieții 
noi. Părinților lor, foști argați pe 
moșiile boierești, nu le-a fost dat 
Înainte vreme să deslușească tai-, 
nele slovelor. Fiii lor au azi posi
bilitatea să se bucure din plin de 
roadele învățăturii, Prezența lor 
în fața juriului concursului are va
loarea unui adevărat simbol. El 
reprezintă gradul de cultură la 
care a ajuns astăzi tineretul din 
mediul sătesc, prin grija părin
tească a partidului.

Cele 20 de întrebări au găsit pe 
tinerii concurenți bine pregătiți. 
Răspunsurile lor le-au adus pre
miile meritate. Pe locul întîi sa 
clasat muncitorul Mihai Băjan, iar 
pe locul doi colectivista George- 
fa Matei.

J. CONSTANTINESCU

cunosc, 
ici meșteri 
i mile de 
-ir Fkxes- 

dri- 
Georget* Matei din 

ai cîmpiei munte-

ani de la înființarea P.C.R., 
tinărul Ion Vornea, muncitor 
în secția turnătorie a Uzine
lor metalurgice din Bacău, 
avea o singură dorință : să a- 
profundeze temeinic cunoștin
țele despre istoria glorioasă 
de luptă a partidului. Timpul 
liber a început să și-l consa
cre pregătirii pentru concurs. 
A studiat cu atenție materia
lul indicat. O parte îl avea în 
biblioteca personală. A mai 
luat cărți de la biblioteca în
treprinderii, a cercetat colec
țiile de ziare și a mers să 
ceară consultații la cabinetul 
de partid. Cînd s-a prezentat 
la faza pe oraș, tovarășii de 
muncă i-au atras atenția: „Să 
ne reprezinți cu cinste". Vor- 

au mai lăsat

licu, iar V. Bogoi a cîștigat la 
puncte partida cu Nicu Con. 
stantin. Dintre învingători o 
impresie bună
C. Dumitru, St. Vituș, V. Ba
dea și M. Cristea.

Rugbi
Cele 12 echipe de rugbi din 

campionatul republican și-au 
disputat victoria în cea de a 
Vll-a etapă. Un rezultat sur
priză a fost înregistrat la Pe
troșani, unde echipa Știința a 
fost întrecută foarte greu de 
C.C.A. cu 9—8, după ce o re
priză rugbiștii din localitate au 
condus cu 8—0. în Capitală', în- 
tîlnirea dintre uehipele Știința 
București și Metalul a plăcut 
prin frumusețea acțiunilor cre
ate de treisferturile ambelor 
formații. A cîștigat la limită 
(5—3) Știința București. în re. 
venire de formă, echipa Ști. 
ința Cluj a cules pe stadionul

Luni dimineața au început 
la Ministerul Afacerilor Ex
terne discuțiile cu misiunea 
diplomatică 
Braziliei.

In cadrul
diplomatice
probleme legate de deschi
derea într-un viitor apropiat 
a misiunii diplomatice a R.P. 
Romîne în Brazilia și a misi-

La Casa de cultură a tinere
tului din raionul „N. Băl- 
aescu" di.n Capitală, s-a 
desfășurat ieri faza raională 
a concursului „40 de ani 

de la înființarea P.C.R."

Foto : V. CONSTANTINESCU

de 
puternic 
această 

căl-

al Rapor
ta cel de al 
il partidului 

Gheorghe

nea a început să aibă emoții. 
Pentru prima dată participa 
la un concurs. Cînd au început 
întrebările și-a recăpătat însă 
calmul, a vorbit sigur, de cu
noștințele sale. Nu mică i-a 
fost bucuria cînd juriul a 
declarat că el a fost clasat 
pentru faza regională a con
cursului împreună cu eleva 
Maria Petru de la Școala me
die nr. 2. Tovarășii săi 
muncă i-au strîns 
mîna. A simțit în 
strîngere de mână atîta 
dură și încredere încât singur 
s-a simțit obligat să le spună : 
mă voi strădui să fiu și de 
astădată la înălțime.

★
E sîmbătă după-amiază. Sala 

Filarmonicii de stat din Ba
cău freamătă de tinerețe. Sute 
de tineri muncitori, elevi au 
venit aici să asiste la faza re
gională a concursului. Pe sce
nă formația artistică a școlii 
pedagogice din oraș prezintă 
un frumos program de cîn
tece și recitări închinat parti
dului. Ion Vornea se afla și 
el în sală. Iată-l alături de 
ceilalți concurenți, veniți de 
la Roman, Adjud. Momești.

In sală s-a făcut Imișt*. Ju
riul anunți începerea con
cursului. Constantin Romaș- 
canu, muncitor la Depoul 
C.F.R. Adjud, prin răspunsu
rile pe care le dă cu privire 
la planul de șase ani dovedește 
un studiu temeinic ~ 
tului prezentat I_ 
III-lea Congres al 
de către tovarășul 
Gheorghiu-Dej. Maria Cercel, 
elevă în clasa a Xl-a de la 
Școala medie din Momești 
nu-și găsește locul de emoție, 
întrebările care i-au revenit 
se referă la anii cînd partidul 
lupta în ilegalitate. Răspunsu
rile sale sînt răsplătite cu vii 
aplauze. Una din întrebările 
ce i-au revenit 
Maria Petru se referă la 
monstruosul proces de la Cra
iova intentat conducătorilor 
comuniști de autoritățile bun, 
ghezo-moșierești. Știe aproape 
pe de rost asprul rechizitoriu 
al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej prin care sînt 
demascați adevărații vinovați 
pentru mizeria în care se zbă- 
tea poporul. Iată-l Și pe tână
rul Ion Vornea. Răspunsul 
său la întrebarea cu privire la 
prevederile Congresului al 
III-lea despre construirea noi
lor întreprinderi și moderni
zarea celor existente, stîmețte 
de asemenea vii aplauze.

Toți concurența au dat răs
punsuri bune. Iar cei mai bine 
pregătiți s-au dovedit a fi! 
utemista Maria Petru, elevă 
în clasa a Xl-a de la Școala 
medie nr. 2 din Bacău și tâ
nărul muncitor Ion Vornea 
de la Uzina metalurgică Ba
cău. Juriul a hotărît ca ei să 
reprezinte regiunea Bacău la 
faza pe țară a acestui con
curs.

utemisfei

Giulești din București o fru
moasă victorie, întrecînd cu 
8—6 pe Rapid. Campioana ță
rii, C.F.R. Grivița Roșie, a pri
mit replica echipei C.S.M.S. 
Iași pe propriul său teren. 
Luptînd cu multă ambiție pen
tru fiecare balon rugbiștii oas
peți au dat de lucru formației 
feroviare. Scor final 8--0 (0—0) 
pentru C.F.R. Grivița Roșie, 
întâlnirea dintre echipele 
bucureștene Progresul și 
I.T.B. s-a încheiat cu victoria 
primei formații cu scorul de 
3-0 (3—0).

Volei
In sala de sport Dinamo se 

va desfășura astăzi cu înce
pere de la ora 18,30 întilnirea 
retur de volei dintre echipele 
feminine Dinamo București 
și Dinamo Moscova, contînd 
pentru „Cupa campionilor eu
ropeni".

unii diplomatice a Braziliei td 
R.P. Romînă.

în cadrul comisiei culturale 
se examinează încheierea unui 
acord cultural între R.P. Ro
mînă și Brazilia.

★

în aceeași zi în cadrul co
misiei pentru acordurile eco
nomice au început Ia Minis
terul Comerțului discuțiile cu 
misiunea diplomatică și eco
nomică a Braziliei cu privire 
la stabilirea listelor de măr
furi care se vor exporta din 
R.P. Romînă în Brazilia și 
din Brazilia în R.P. Romînă, 
în vederea 
cele două 
comercial 
a unui 
tehnică.

încheierii între 
țări a unui acord 

pe termen lung și 
acord de asistență

(Agerpres)

„Cu locomotivele 
noastre putem 

transporta mai mult*
„Cu locomotivele noastre pu

tem transporta mai mult" — 
aceasta este lozinca sub car 4 
se desfășoară întrecerea în 
cinstea aniversării partidului, 
între mecanicii și fochiștii an* 
trenați în acțiunea de remor- 
care a trenurilor cu tonaj spo
rit. Rezultatele acestei acțiuni, 
la care participă aproape toa- 
te echipele de locomotivă din 
țară, arată că în trimestrul I, 
pe rețeaua căilor noastre fe- 
rate a fost transportat în plus, 
față de plan, un tonaj 
lent cu încărcătura a 
trenuri de marfă.

Pentru obținerea 
realizări, ceferiștii au 
valoare noi rezerve
care le-au permis să utilizezi 
mai bine puterea de tracțiuni 
a locomotivelor. Pe unele sea* 
toare de linie unde remor- 
carea trenurilor grele se fă* 
cea cu cîte două sau trei loco* 
motive, mecanicii și fochiștii, 
sprijiniți de ceferiștii de la 
mișcare, au reușit să conducă 
trenuri cu cîte o locomotivă 
mai puțin, respectând totoda* 
tă orarul de mers. ' ,

(Agerpres)

echiva*
450 de

acestor, 
pus în 
interni

Produsele întreprinderii „Kle- 
«nent Gottwald1' din Capitală 
sînt de. mult cunoscute și 
peste hotarele țării. In foto
grafia noastră se face mon
tajul la un nou lot de grupuri 
electrogene destinate expor

tului
Foto : AGERPRES

Un nou sistem 
de extragere 
a minereului

La minele Ghelar s-a intro
dus recent un nou sistem de 
extragere a minereurilor care 
constă în extracția combinată 
a minereului prin înmagazi- 
nare și surpare în etaje. Prin 
aceasta se asigură condițiile 
pentru o mai bună selectare a 
minereului. In același timp 
productivitatea muncii la ex
tracție crește cu aproximativ 
15 la sută. Calculele întocmite 
arată că acest nou procedeu 
asigură obținerea unei econo
mii anuale în valoare de peste 
1.000.000 de lei.

De la începutul 
pînă la 15 aprilie 
din Ghelar au fost 
de inovații și
față de 30 cite s-au aplicat in 
întreg anul trecut. Economiile 
antecalculate ce se vor reali
za pe seama acestor inovații 
se ridică la aproape 2.000.009 
tei.

anului și 
la minele 

aplicate 32 
raționalizări,



Viață de organizație

fiecare brigadă
S-a încheiat campania 

de recoltare 
a stufului

un colectiv de muncă fruntaș
Brigăzile de producție joacă 

un rol însemnat în antrena
rea tineretului în muncă. 
Ele urmăresc îndeplinirea 
planului de producție și 
asigurarea unei calități su
perioare a fiecărui produs, ri
dicarea continuă a calificării 
profesionale a tineretului, for
marea unei atitudini socialiste 
față de muncă a tinerilor.

Ținând seama de rolul im
portant pe care îl au brigă
zile de producție ale tinere
tului, comitetul nostrru U.T.M. 
le acordă o atenție deosebită, 
analizează în ședințele sale 
diferite aspecte din munca 
lor, organizează schimburi de 
experiență între ele, urmă
rește rășpîndirea metodelor 
înaintate folosite de acestea.

In uzina noastră activează 
28 de brigăzi de producție 
ale tineretului care sânt antre
nate în întrecerea socialistă, în 
bătălia pe care o duce între
gul colectiv al uzinei pentru 
îmbunătățirea calității produ
selor, pentru obținerea unor 
însemnate economii peste 
plan,

Datorită sprijinului pe care 
l-am primit din partea orga
nizației de partid, nu mai 
avem în uzină brigăzi ale ti
neretului care să nu-și înde
plinească planul de produc
ție la toți indicii, nici chiar 
tineri izolați - membri ai bri
găzilor ~ care să nu-și înde
plinească sarcinile profesio
nale.

Una din măsurile care au 
contribuit la îmbunătățirea 
activității brigăzilor de pro
ducție a fost repartizarea pe 
lîngă fiecare brigadă a unui 
tînăr inginer. Trebuie să spun 
că această inițiativă a comi
tetului U.T.M. s-a bucurat de 
un larg sprijin din partea co
lectivului de tineri ingineri, 
care folosindu-și priceperea și 
cunoștințele, ajută brigăzile 
din punct de vedere tehnic. Și 
dacă nu citez aici un nume 
n-o fac pentru că e dificil să 
stabilești dintr-un grup de 
utemiști care-și fac bine da
toria, pe cei mai bunt

Pentru a generaliza meto
dele cele mai bune folosite de 
brigăzile de producție ale ti
neretului noi organizăm de
seori schimburi de experiență 
foire ele. In aceste schimburi 
de experiență noi urmărim 
să scoatem la lumină cele 
mai bune metode folosite în 
direcția ridicării calității pro
duselor, calificării profesio
nale a tineretuhii. imbunără- 
tățirea disciplinei in muncă 
și altoie. Așa, de pildă, la o 
consfătuire a responsabililor 
de brigăzi tovarășul Marin

Mălăeru, responsabilul unei 
brigăzi de strungari, a vorbit 
despre felul în care-și întoc
mește brigada sa programul 
de lucru. După expunere s-au 
purtat discuții. Multe brigăzi 
si-au îmbunătățit activitatea 
m urma acestui schimb de 
experiență. Printre acestea 
se numără și brigada condusă 
de Sabin Bușcă care avea 
multe lipsuri în ceea ce pri
vește organizarea muncii și 
care, aplicînd experiența bri
găzii lui Mălăeru, s-a ridicat 
la nivelul celor fruntașe.

De curînd noi am extins în 
toată uzina experiența bri
găzii de la turnătorie, condusă 
de tovarășul Ilie David care

TRIBUNA 
SECRETARULUI

se preocupă îndeaproape de 
îmbunătățirea calității produ-’ 
selor. în această brigadă se 
fac discuții operative pe mar
ginea pieselor executate. în a- 
ceete discuții sînt criticați cei 
care au dat piese de o 
calitate inferioară, ori re
buturi, se fac numeroase pro
puneri pentru remedierea lip
surilor semnalate și îmbună
tățirea continuă a calității 
produselor. Cu prilejul aces
tor discuții s-a născut iniția
tiva : prima piesă dintr-un 
anumit reper este prezen
tată responsabilului brigă
zii care controlează dacă la 
execuția ei s-a respectat de
senul, procesul tehnologic. A- 
cest procedeu este în prezent 
aplicat în toate brigăzile, cu 
ajutorul lui se asigură o bună 
calitate a pieselor respective. 
Și tot în urma acestor dis
cuții s-a hotărît și se con
trolează foarte riguros obli
gativitatea fiecărui membru 
din brigadă de a lucra fie
care piesă după desenul teh
nic. Acest lucru a fost ne
cesar la no: pentru că. lucric- 
du-se de foarte mulți ani 
aceleași produse, oamenii s-au 
obișnuit cu ele și le execută 
din ^nemorie* fără să țină 
seama că pe parcurs anumi
tor piese li s-au adus modifi
cări, fanbunătățiri.

Dar schinRrari de experien
ță s-au organizat și în afara 
uzinei. Astfel brigăzile de la 
turnătorie au vizitat turnăto
ria Uzinei .Semănătoarea", 
strungarii au mers la ..Grivița 
Roșie* și la Uzina ..Mao Țze- 
dun". Am primit și noi vizita 
unor brigăzi de la I.O.R., 
Uzina „23 August". Toate a-

Informații
Ambasadorul R. P. Ungare 

la București, Bela Nemety, a 
oferit luni seara la sediul 
Ambasadei ua program de fil
me documentare despre arta 
plastică maghiară.

Au participat funcționari 
superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Ministeru
lui învățământului ți Culturii, 
oameni de artă și cultură, zia
riști.

Duminică au luat sfârșit lu- 
a 

.Asociației Juriștilor din R. P.
crările Adunării Generale

★
Ambasadorul R. S. Ceho

slovace la București, JcțrosTav 
Sykora, a oferit luni la locuin
ța sa o seară muzicală cu pri
lejul celei de-a 150-a aniver
sări a Conservatorului din 
Praga și al Festivalului „Pri
măvara la Praga 1961“.

★
în zilele de 21-23 aprilie 

au avut loc în Capitală cea 
de-a doua conferință și se
siune științifică de comunicări 
și referate a Societății de 
științe naturale și geografie 
din R.P. Română. Dezbaterile 
au avut ca obiect activitatea 
societății pe ultimii 4 ani, 
sarcinile pentru etapa urmă
toare, precum și o serie de 
probleme de cercetare știin
țifică, sprijinire a procesului 
de învățămînt în cadrul pre
dării științelor naturale, geo
logiei și geografiei etc.

A fost ales noul consiliu de 
conducere al Societății de 
științe naturale și geografie 
din R P. Romînă.

R o mină.
Partiripanții la lucrări au 

dezbătut și *u adoptat noul 
statut ai Asociației Juriștilor. 
In continuarea lucrărilor a 
fost ales Consiliu] central al 
Asociației juriștilor din care 
fac parte 63 de membri. A 
fost aleasă, de asemenea, Co
misia de revizie.

In prima ședință, plenară. 
Consiliul central a ales Co
mitetul executiv al Asociației. 
Președinte a fost ales tov. 
Stelian Nițulescu, vicepre
ședinți tovarășii Ion Constant 
Manoliu și Constantin Paras- 
chivescu-Băiăceanu.

în 
va 
tî- 
la 
se

Concentrat asupra formei 
care peste puțind vreme 
curge șuvoiul de metal, 
nărui Cornel Op rețea n de 
Uzina „Unirea" din Cluj
îngrijește să nu-i scape nici 
un amănunt pentru ca piesa 
să iasă de cea -mai bună 

calitate.

★
Prof. univ. Jean Imbriotis și 

Leon Coucoulas, președintele 
Asociației oamenilor de litere 
din Grecia, reprezentanți ai 
Consiliului Elen pentru destin
dere internațională și pace, ne 
vizitează țara la invitația Co
mitetului național fientru a- 
părarea păcii din R- P. Romi- 
nă. Oaspeții vor participa la 
sărbătorirea în țara noastră, in 
cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consi
liul Mondial al Păcii, a mare
lui filozof grec Heraclit.

★
Sâmbătă seara a plecat din 

Gara de Nord primul „tren 
al prieteniei" din acest an, or
ganizat de Consiliul General 
A.R.L.U.S. și O.N.T.-Carpați, 
pe ruta Kiev-Leningrad-Mos- 
cova.

Turiștii romîni vor vizita 
locuri și monumente istorice 
din aceste orașe și vor parti
cipa la demonstrația oameni
lor muncii din Moscova cu 
prilejul zilei de 1 Mai.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

Foto ; S. NICULESCU

Întâlnire jn întuneric: 
tria (16,45 ; 19,15 ; :
București (10 ; 12,15 ; 
16,45; 19; I 
(14,15 ; 16,30; 18,45;
Șapte mirese pentni' 
frați: Patria (9,45 ; 12 ; 14,15). 
Drumul spre înalta societate: 
Republica (9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30;
19 ; 21,30). Elena Pavel (9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30 ;
20.30 — grădină), Gh. Doja (10;
12,10 ; 14,15 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), 
23 August (9; 11,15), 16 Fe
bruarie (14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21), Olga Bancic (10,30 ; 14,30; 
16,45; 19; 21,10). Volga-Volga: 
Magheru (10; 12,15; 14; 18,30; 
21). V. Roaită (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), Libertății (10; 12; 
16,30; 18,30; 20,30; 20 - gră
dină). Războiul vesel : Vasile 
Alecsandri (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Toată lumea ride, ciută și 
dansează: I. C. Frimu (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15;
20 — grădină). Al. Sahia (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Mio
rița (10; 12; 16,30; 18,45; 21),

: Pa- 
21,30), 

V , , 14,30 ;
21,15). 23 August 

21).
șapte

cestea au contribuit la îmbu
nătățirea activității brigăzi
lor, la cunoașterea și aplica
rea celor mai bune metode în 
muncă.

în luna februarie noi am 
analizat într-o ședință a co
mitetului U.T.M., activitatea 
resortului producție și califi
care. în această analiză, ac
centul a căzut firește pe ac
tivitatea brigăzilor. Pe baza 
observațiilor făcute de mem
brii comitetului — și trebuie 
să spun că ele au fost foarte 
bogate — s-au făcut nume
roase propuneri pentru îmbu
nătățirea activității acestora. 
Dintre ele am să citez doar 
aceea de a ajuta birourile or
ganizațiilor de bază să ana
lizeze în ședințele lor activi
tatea unor brigăzi, de a pune 
in discuția unor adunări ge
nerale anumite aspecte legate 
de munca brigăzilor, lucru pe 
care nu l-am urmărit sufi
cient în activitatea noastră de 
pînă atunci.

Firește, nu 
că am făcut 
face în ceea
drumarea brigăzilor de pro
ducție ale tineretului- Chiar 
și faptul că pînă acum numai 
4 brigăzi de producție au fost 
declarate colective fruntașe 
de muncă, este o mărturie in 
acest sens De aceea în pre
zent atenția noastră este în
dreptată in direcția transfor
mării fiecărei brigăzi intr-un 
colectiv de muncă fruntaș.

putem afirma 
tot ce se putea 
ce privește în-

COKSEL N1CODA 
secretarul coautehdxi U.T3I. 

Uzinele -Timpan Noi' - 
București

—•—
Evocînd momente 

din trecutul 
de luptă 

a partidului
intimpinarea marii săr-In

bători de la 8 Mai, în orga
nizațiile U.T.M. din întreaga 
țară au loc în aceste zile a- 
dunâri deschise în cadrul că
rora tinerii se întâlnesc cu 
activiști de partid și de stat, 
cu muncitori fruntași - mem
bri de partid, care le înfăți
șează aspecte din lupta dusă 
de partid.

In Capitală asemenea adu
nări s-au organizat pînă a- 
cum la Uzinele „23 August" ( 
Atelierele C.F.R. „Grivița Ro
șie*. întreprinderea de con
strucții metalice și aparataje 
din raionul „23 August", Fila
tura ..Dacia", școlile medii nr. 
4 ți 6 și în multe alte între
prinderi și instituții.

(Agerpres)

B-a încheiat campania de 
recoltare a stufului pe anul 
1960—1961. Muncitorii din 
unitățile Trustului de amena
jări și valorificare a stufului 
din Tulcea au recoltat în a- 
ceastă campanie aproape 
120.000 tone de stuf, adică de 
peste două ori mai mult de- 
cît în campania precedentă. 
La acest succes au contribuit 
dotarea unităților stuficole cu 
noi mașini și agregate de re
coltare, introducerea noii for
me de organizare a muncii în 
coloane de lucru, desfășura
rea largă a întrecerii socialiste 
pe unități, coloane, echipe și 
pe profesii, precum și aplica
rea unor noi forme de cointe
resare a muncitorilor stuficoli 
la obținerea unor rezultate 
superioare în producție.

Producția de stuf recoltată 
în această campanie a fost 
realizată la un preț de cest 
mai redus decît anii trecyți. 
Astfel, prețul de cost mediu 
pe tona de stuf recoltat 
primul 
1961 a 
100 lei 
aceeași 
1960.

în 
trimestru al anului 

fost mai mic cu peste 
față de cel realizat în 

perioadă a anului

Un nou
uzină 

de in -' 
utilaje.

„Tehno-
Cluj a 
nou tip 

de

Principala 
producătoare 
staiații și 
frigorifice, 
frigr din 
realizat un 
de compresor 
150.000 kilocalorii pe 
oră pentru instalații 
frigorifice industri
ale. In același timp 
la celelalte tipuri de

impui «c_ 
ui din Cap -

Simpozion: 
„ Partidul 

în creația mea"
In întîmpinarea celei de-a 

40-a aniversări a înființării 
Partidului Comunist. din 
Romînia, Societatea pentru 
răspîndirea științei și culturii 
a organizat luni seara la Lec
toratul Central din Capitală 
Simpozionul „Partidul în crea
ția mea". Au luat cuvîntul 
scriitorul Demostene Botez, 
dramaturgul Aurel Baranga, 
compozitorul Alfred Mendel
sohn, și sculptorul Boris Ca- 
ragea, Dina Cocea, artistă 
emerită, Mircea Săucan, regi
zor cineast.

(Agerpres)’

-------- ••

Solidari cu lupta popoarelor,
/a colonial a tineretului lumii împotriva colonialismului,

tsp de compresor
compresoare, de ca
pacități mai mici. 
care se fabrică în 
uzină de mai mult 
timp, au fost aduse 
> serie de imbună- 
:ățiri, fapt care a 
fus la reducerea 
jreutății lor și a 
tonsumului de ener
gie.

în prezent colec
tivul uzinelor .,Teh- 
nofrig^ pregătește 
fabricația de serie 
a altor tipuri noi 
de'utilaje și insta
lații pentru indus
triile frigului, uleiu
lui, prelucrarea căr
nii și laptelui.

(Agerpres)

pentru coexistență pașnică
Adunarea tineretului din Capitală consacrată 

„Zilei mondiale de luptă a tineretului împotriva 
colonialismului, pentru coexistență pașnică"

diimn

festivități a Casei 
•tura a tineretului 
naaul Tudor Vla- 

u a găzduit o entu-
iur.are tinerească. Ti- 
bucureștoan s-a adu-

Au sporit indicele de 
masei lemnoase

utilizare
a

Brigăzile com
plexe de la Între
prinderea forestieră 
Gura Humorului, 
care lucrează la 
exploatarea fagu
lui, au obținut in 
întrecerea în cin
stea celei de-a 40-a 
aniversări a parti
dului cel 
indice de 
a masei
realizat pînă acum 
în exploatările fo
restiere din nordul 
Moldovei. Din can
titatea de masă 
lemnoasă exploa-

mai înalt 
utilizare 

lemnoase

tată, peste 80 la 
sută este lemn de 
lucru. Aceasta a 
fost posibil datorită 
organizării muncii 
în brigăzi complexe 
cu acord global, în 
care se urmărește 
specializarea și cre
șterea calificării 
muncitorilor și fo
losirii din plin a 
mijloacelor mecani
zate.

In prezent, în 
pădurile din regiu
nea Suceava lu
crează la exploata-

rea fagului mai 
bine de 70 brigăzi 
complexe. Aplicind 
metoda exploatării 
fagului in trun
chiuri și catarge și 
sortării lemnului fn 
depozitele interme
diare și finale, 
muncitorii din a- 
ceste brigăzi au 
realizat de la înce
putul anului și pînă 
acum un indice de 
utilizare a fagului 
de 68,3 la sută, de
pășind indicele pla
nificat cu 17 
sută.

la

în campania agricolă de primăvară
Mecanizatorii din 40 de sta

țiuni de mașini și tractoare 
și-au depășit sarcinile de plan 
în campania agricolă de pri
măvară. Printre acestea se nu
mără stațiunile Cefa, Curtici, 
Poșta-Cilnău, Grădiște, Cocioc,

în vizit-â Ia Muzeul Doftana.

Comișan și Sihlea. In regiu
nile Crișana și Ploiești, stațiu
nile de mașini și tractoare au 
depășit cu 10 și respectiv 3 
la sută planul campaniei agri
cole de primăvară.

Ca urmare a înzestrării sta
țiunilor cu noi tractoare și 
mașini agricole, bunei întreți
neri și exploatări a parcului, 
S.M.T. din întreaga țară au 
executat pînă la 20 aprilie a- 
rături pentru însămînțări, se
mănături și lucrări de între
ținere a ogoarelor și semănă
turilor care totalizează peste 
3.500.000 hectare arătură nor
mală. Această întindere re
prezintă 80 la sută din planul 
campaniei agricole de primă
vară. Volumul de lucrări e- 
fectuat pînă în prezent depă
șește cu 1.100,000 hectare ară
tură normală pe cel realizat 
în perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

Mecanizatorii au început de 
cîteva zile și lucrările de în
grijire a semănăturilor de 
primăvară. Ei execută anul a- 
cesta prășitul pe o suprafață 
cu peste 60 la sută mai mare 
decît în anul trecut.

Sprijinite de S.M.T., gospo
dăriile agricole colective au 
însămînțat 83 la sută din te
renurile prevăzute în primă
vara acestui an.

(Agerpres)

ziasia < 
neretui 
nat aci cu prdejul zile: de 24 
aprilie, zi care a intrat in tra
diția mișcării democrate a ti
neretului de pretutindeni ca 
„Ziua mondială de luptă a ti
neretului Împotriva colonialis
mului, pentru coexistență paș- 

. nică*.
încă cu mult timp insiste 

de a se deschide adunarea, au 
venit aici numereș. tineri 
muncitori fruntași din fabrici
le și uzinele Capitalei, din in
stituții, studenți români și 
străini care învață in țața 
noastră, elevi.

La adunare au participat 
membri ai Biroului și ai C.C. 
al U.T.M., activiști ai Comite
tului Central și ai Comitetu- 
lui orășenesc U.TJd. București

Despre' semnificația zilei 
mondiale de luptă a tineretu
lui împotriva colonialismului, 
pentru coexistență pașnică, a 
vorbit tov. Anghel Paraschiv, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.M., redactor șef al ziaru
lui „Scânteia tineretului". Vor
bitorul a arătat că alături de 
popoarele lumii, tineretul care 
luptă pentru definitiva lichi
dare a rușinosului sistem co
lonial, pentru apărarea păcii, 
împotriva primejdiei războiu
lui își manifestă în această zi 
solidaritatea cu lupta eroică a 
popoarelor, a tineretului 
țările care mai suferă de 
urma colonialismului.

Cu prilejul acestei zile 
luptă, tineretul romîn alături 
de întregul nostru popor își 
exprimă încă o dată calda sim
patie și solidaritate frățească 
cu lupta eroică a popoarelor 
și tineretului din colonii, în- 
credințîndu-i că va fi și de 
acum înainte întotdeauna ală
turi de lupta lor dreaptă pen
tru libertate națională, împo
triva imperialismului și colo
nialismului.

După ce a arătat că țările 
lagărului socialist sprijină cu 
fermitate lupta popoarelor pen
tru consolidarea independenței 
lor naționale, vorbitorul a 
spus că țările socialiste acordă 
tot ajutorul acestor popoare în 
înaintarea lor pe calea pro
gresului, în dezvoltarea și în
tărirea economiei naționale, 
colaborează cu ele în lupta 
pentru pace în lumea într eagă, 
împotriva agresiunii imperia
liste. Vorbitorul a arătat în 
continuare că guvernul Repu
blicii noastre populare s-a 
aflat printre primele guverne 
care a recunoscut noile state 
și a hotărât să stabilească cu 
ele relații diplomatice, econo
mice și culturale. Țara noas
tră acordă ajutor moral și ma
terial statelor de curînd eli
berate de sub jugul colonialist 
pentru a-și construi o viață 
nouă, prosperă.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare, că puterile coloniale nu 
oferă în dar libertatea

pozelor din colonii, și nu pă
răsesc de bună voie țările ex
ploatate de 
principal al 
contemporan 
Unite ale Americii.
liștii, in frunte cu S.U.Ă. de
pun eforturi disperate pentru 
a menține prin metode și for
me noi, exploatarea colonială 
a popoarelor din fostele colo
nii. Imperialiștii uneltesc și 
caută să golească de conținut, 
să submineze suveranitatea 
națională a țărilor eliberate;

Cel mai recent și grăitor 
exemplu de rapacitate agre
sivitate al colonialiștilor îl 
constituie recenta agresiune 
organizată de Statele Unite 
împotriva Cubei libere. Ome
nirea a aflat uluită și indig
nată că mica insulă din apro
pierea coastelor SU.A. a fost 
invadată de pe teritoriul nord 
american de către bandele de 
contrarevoluționari pregătite și 
subvenționate in Statele Unite, 
în țara noastră ca și în lumea 
întreagă, în uriașe mitinguri 
a răsunat glasul mâniei po
porului : „Jos mâinile de pe 
tuba !“ Alături de întregul 
popor, tineretul patriei noas-

eie. Reazemul 
colonialismului 
sint Statele 

Imperia-

din 
pe
de

1 Mai (10,15; 12,15; 16,45; 19,45; 
21). Socoteli greșite : Lumina 
(10,15—14 in continuare ; 15,45; 
18,15; 20,30), Al. Popov (10-21 
în continuare). Volga (15,30; 
18; 20,30), N. Bălcescu (16; 
18,15; 20,30). Insula fără nu
me : Central (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Grivița (15; 
17; 19; 21). Sinha Moca ; Vic
toria (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30; 21,30). Garibaldi : 
Maxim Gorki (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), înfrățirea în
tre popoare (11; 15,30; 18; 20,30) 
Arta 11,45; 16,30; 18,45; 21).
Prietena noastră Indonezia —
Lucrările sesiunii Marii Adu
nări Naționale din 20—22 mar
tie 1961 : Timpuri Noi (10—21 
în continuare). Program spe. 
cial pentru copii: 13 Septem
brie (10—14,30 în continuare). 
Mexicul cîntă: 13 Septembrie 
(15 ; 17; 10; 21). Visuri spulbe-

rate : Tineretului (11; 16; 18,15; 
20,30). Pas cu pas : 8 Martie 
(11; 15; 1.7; 19; 21), Floreasca 
(19), Pas cu pas, în comple
tare „Mândru fiu al Africii**: 
Moșilor (16; 18,15; 20,30; 20 - 
grădină). Odată în viață: 8 
Martie (orele 20 — grădină). 
Mîndrie : Cultural (14; 18,15;
20,30). 30 Decembrie (15; 17;
19; 21). Floarea zăpezii: C-tin 
David (15; 17; 19; 21). Pîine și 
trandifiri: Unirea (16 ; 18,15 ; 
20,30). Taina cetății: T. Vladi- 
mirescu (15; 17; 19; 21). Fata 
din Kiev seria I-a : Munca (16; 
18,15; 20,30). Cîritărețul mexi
can (cinemascop : Popular
(10,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21).
Trapez : Donca Simo (11 ; 13 ; 
15; 17; 19; 21). Romeo și Ju- 
lieta : Flacăra (15,30; 18; 20,30). 
Nu vreau să mă însor : M. E- 
minescu (15; 17; 19; 21). Două

etaje de fericire, în comple
tare „Sărbătoarea Cubei revo
luționare" : Ilie Pintilie (15,30; 
18; 20,30). Prichindelul: 8 Mai 
(15; 17; 
fericire, 
dru fiu 
(15; 17; 
vraciul:
19; 21). Vaca și prizonierul : 
Drumul Serii (16; 18,45; 20,30). 
Dama de pică : Aurel Vlaicu 
(15; 17; 19; 21). Urmașii, în 
completare „Sărbătoarea Cu
bei revoluționare; B. Dela- 
vrancea (16; 18; 20).

19; 21). Două etaje de 
în completare „Min

ai Africii" : G. Coșbuc 
19; 21). Medicul și
G. Bacovia (15; 17;

TELEVIZIUNE
Orele 19,00. — Informațiile 

după-amiezii. 19,05 — Emisi
unea pentru copii „Gânduri de 
pionieri", montaj pe versuri.

19,20 — Emisiunea de știință 
și tehnică : „Călătorie în lu
mea electrdnică". 19,40 — Jur
nalul televiziunii. 20,00 — 250 
de ani de la încheierea 
tatului dintre Petru cel 
și Dimitrie Cantemir.
— Filmul documentar :
grii". 20,45 — Artiști amatori 
în studio: program de cîn- 
tece și dansuri românești și 
ale minorităților naționale. în 
încheiere : sfaturi pentru tele
spectatori și ultimele știri.

TIMPUL PROBABIL
Timpul probabil pentru zi

lele de 26, 27 și 28 aprilie, 
1961. Vreme instabilă cu ce
rul variabil, temporar noros. 
Ploi intermitente și sub for
mă de averse, însoțite local 
de descărcări electrice, vor 
cădea în toate regiunile țării. 
Vînt potrivit din sectorul nor
dic. Temperatura în ușoară 
creștere.

state, să se înfăptuiască de
zarmarea generală și totală.

Vorbitorul a arătat că sub 
conducerea Partidului Munci
toresc Ro-min, mobilizat de 
Uniunea Tineretului Munci
tor, tineretul patriei noastre, 
ca și întregul nostru popor, 
întâmpină cu noi și importan
te succese -în muncă și învă
țătură împlinirea a 40 de ani 
de la crearea Partidului Co
munist din România, manifes- 
tîndu-și dragostea și devota
mentul față de mărețele idei 
ale. comunismului. ' ,

La tribună se urcă studen
tul algerian Ould Rouis Ami
ne care a vorbit cu mîndrie 
despre lupta eroică pe care o 
duce de 7 ani eroicul popor al 
Algeriei împotriva colonialiști
lor francezi. Această luptă, a 
arătat vorbitorul, nu va putea 
fi slăbită sau oprită de acțiu
nile disperate ale cercurilor 
ultracolonialiste "care n-au în
țeles nimic din desfășurarea 
normală a istoriei.

Studentul columbian Anibal 
Veiez a vorbit cu căldură des
pre lupta popoarelor din țări
le Americii Latine pentru 
pace și suveranitate națională, 

. Vorbi- 
revoluția 

cubană este revoluția tuturor 
popoarelor din America Lati
nă. Agresiunea imperialiștilor 
americani împotriva Cubei a 
făcut ca popoarele Americii 
Latine să fie tot mai, strîns 
unite, solidare cu poporul 
cuban.

Studentul Reda Jamil din 
Irak a vorbit despre lupta po
porului irakian pentru 
tărirea independenței sale na
ționale, pentru democrație și 
condiții de viață mai bune. El 
a arătat că poporul irakian 
luptă împotriva forțelor impe
rialiste, pentru zdrobirea odio
sului Sistem colonial.

Aplauze repetate care au 
durat minute în șir au subli
niat solidaritatea tineretului 
romîn cu popoarele, cu tine
retul de pretutindeni care 
luptă im,potriva colonialismu
lui, pentru coexistență pașnică.

în încheiere s-a dat citire 
unui mesaj adresat F.M.T.D. 
și U.I.S., prin care se reafii-mă 
încă odată solidaritatea tine
retului patriei noastre cu lupta 
justă dusă de popoarele și ti
neretul din colonii, pentru cu
cerirea și consolidarea inde
pendenței țărilor lor. Prin a- 
plauze furtunoase, îndelungate 
participanții și-au afirmat de
plina lor aprobare 
cest mesaj.

După adunarea 
urmat u>n program

tre solidar ppyorqhji, , .. libertate și democrație,
tineretului cuban -ți-a mani- ' .torul a arătat că re
festat în cadrul a numeroase 
mitinguri sprijinul deplin pen
tru cauza dreaptă a poporului 
cuban.

După ce a relatat numeroa
se fapte despre situația din 
țările ce mai îndură încă jugul 
colonialist, despre viața de 
groaznică mizerie a acestor 
popoare, vorbitorul a arătat că 
F.M.T.D. și U.I.S. acordă în 
permanență un sprijin activ 
luptei împotriva colonialismu
lui.

Tineretul muncitor din Re
publica Populară Romînă în
suflețit de ideologia interna
ționalismului proletar, educat 
de partid în spiritul solidari
tății cu cei asupriți și exploa
tați își exprimă din nou în a- 
ceastă zi mondială de luptă a 
tineretului împotriva colonia
lismului, pentru coexistență 
pașnică, deplina solidaritate 
cu popoarele, cu tânăra gene
rație care mai suferă de pe 
urma jugului colonial. Alături 
de întregul nostru popor, tâ
năra generație a patriei noas
tre 
cel 
din 
ror 
se
deauna jugului colonial, să 
se respecte dreptul la liber
tate a popoarelor subjugate de 
colonialiști, să înceteze răz
boiul rece, să triumfe spiritul 
tratativelor în relațiile dintre.

își alătură glasul de 
al milioanelor de tineri 

lumea întreagă, și al tutu- 
popoarelor care cer să 

pună capăt pentru tot-

în-

față de a-

festivă a 
artistic

ÎN CURÎND PE ECRANE

Noului film romînesc

SETEA

I E

O producție cinemascop a studioului 
cinematografic „București

Tra- 
Mare 
20,25 
„Ti-

L. BOLEA

GEORGE CALBOREANU, COI.EA RĂUTU, ILARION 
CIOBANU, FLAVIA BUREF, JULES CAZABAN, 
sandu STICLARU, MIRCEA BALABAN, ION BESOIU, 
ȘTEFAN CIUBOTĂRAȘU, TOMA DIMITRIU, VIRGIL 
PLATON, VAS1LE TOMAZIAN, ELIZA PETRĂCHESCU 
Scenariul : TITUS POPOVICI Regia : MIRCEA DRĂGAN 
Imaginea : AUREL SAMSION, ALEXANDRU ROȘIANU 
Muzica: THEODOR GRIGORIU, Decoruri și costume: 

Arh. LIVIU POVA



Recepție în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale 

a R. P. Romine
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne.

La recepție au asistat con
ducători de partid și de stat: 
Stefan Jedrychowski, Zenon 
Kliszko, Ignacy Loga-Sowin- 
ski, Adam Rapacki. Marian 
Spychalski, Roman Zambrow
ski, Aleksander Zawadski, Wi
told Jarosinski, Ryszard Str
zelecki, Oskar Lange, Boleslaw 
Podedworny, Piotr Jarosze- 
wicz, Zenon Nowak, Julian 
Tokarski, Eugeniusz Szyr, Kon- 
stanty Dabrowski, membri ai

C.C. al P.M.U.P., membri ai 
Consiliului de Stat, miniștrii, 
conducători ai organizațiilor 
obștești, generali, reprezentanți 
ai vieții culturale și științifice, 
ziariști.

Erau de asemenea prezenți 
șefi și membri ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Po
lonia.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
foarte cordială, Wladyslaw 
Gomulka și Gheorghe Gheor
ghiu-Dej au rostit toasturi.

Să înceteze uneltirile S. U. A.
împotriva poporului

O cuvin tare
cuban!

VARȘOVIA 24 (Agerpres). 
w PAP transmite: In seara 
de 24 aprilie, Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, și Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone au ofe
rit în saloanele Palatului Con
siliului de Miniștri, o recepție 
cu prilejul vizitei în Polonia 
a delegației de partid și gu
vernamentale a R. P. Romine, 
condusă de Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al

Vizita la
VARȘOVIA 24 (Agerpres). 

— P.A.P. transmite : în dimi
neața de 24 aprilie delegația 
de partid și guvernamentală a 
R. P. Romîne care se află la 
Varșovia, alcătuită din tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, 
conducătorul delegației, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi-

C. C. al P. M. U. P.
niștri, Gh. Gaston Marin, pre-, 
ședințele Comitetului de Stat 
al Planificării, Aurel Mălnă
șan, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe și Dumitru 
Praporgescu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Varșovia, au 
făcut o vizită tovarășilor 
Wladyslaw Gomulka, prim-se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Alexander Zawadzki, 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone și Jozef Cyran
kiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone.

Au fost de asemenea, de față 
tovarăși; Ștefan Jedrychowski, 
Zenon Kliszko, Ignacy Loga- 
Sowinski, Edward Ochab, A- 
dam Rapacki, Marian Spychal- 
ski. Roman Zambrowski, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. și Ryszard Strzelecki, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
pracum și Marian Naszkowski, 
adjunct al ministrului Afaceri
lor Externe, și Januse Zam- 
browicz, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

Cuvintarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. l-a)

mentului său față de orinduirca democrat- 
populară, a hotăririi sale de a obține noi și 
noi realizări pe calea luminoasă pe care 
înaintează Republica Populară Polonă.

Avem sincera satisfacție că relațiile prie
tenești dintre partidele și popoarele noastre, 
colaborarea multilaterală romino-polonă sînt 
mai trainice ca oricînd și se dezvoltă conti
nuu, spre binele reciproc al țărilor noastre, 
in interesul întăririi lagărului socialist in an
samblu. Unitatea și coeziunea marii familii 
a statelor socialiste este izvorul forței noas
tre, constituie garanția independenței și în
floririi tuturor țărilor socialiste, apărării pă
cii și securității popoarelor din întreaga 
lume. De aceea întărirea acestei prietenii 
este pentru noi o îndatorire supremă.

Umăr la umăr cu marea noastră prietenă 
comună și sprijinitoare de zi cu zi — Uniu
nea Sovietică — cu toate țările socialiste și 
toate popoarele iubitoare de pace, Romînia și 
Polonia contribuie activ la lupta pentru salv
gardarea păcii, militează cu hotărire pentru 
rezolvarea pașnică a problemelor internațio
nale litigioase, pentru preîntîmpinarca unei 
noi conflagrații, pentru înfăptuirea idealului 
întregii omeniri — excluderea războiului din 
viața societății. Creșterea continuă a puterii 
economice, politice, morale a lagărului socia
list, a forțelor păcii din întreaga lume, eșecu
rile suferite de forțele războiului ne întăresc 
încrederea in victoria acestei cauze nobile.

Popoarele romin și polonez merg cu hotă- 
rîre ca frați și buni tovarăși, pe același drum 
și spre același țel, luptind sub steagul comun 
al învățăturii marxist-leniniste. Tot mai clar 
apar acum perspectivele spre care conduce 
acest drum, vedem ridieîndu-se mereu mai 
sus edificiul socialismului în Romînia, în Po
lonia, ca și în celeialte țări socialiste, le ve
dem devenind țări dintre cele mai avansate 
economic, popoarele lor bucurîndu-se de o 
viață fericită și îmbelșugată, de un înalt ni
vel de trai material și spiritual.

Un proverb al poporului nostru spuue că 
atunci cînd pornești la drum lung e bine să 
ai alături un prieten bun. Poporul romin știe 
că el are alături asemenea prieteni — popoa
rele țărilor socialiste, în riadul cărora se află 
și poporul frate polonez.

Sîntem încredințați, dragi tovarăși și prie
teni, că vizita noastră în Polonia ne va da 
prilejui să afirmăm și mai puternic hotărîrea 
noastră de a întări neîncetat prietenia romî- 
no-poloneză și de a dezvolta mai departe re
lațiile rodnice dintre țările noastre.

Noi dorim din toată inima harnicului și 
talentatului popor polonez, conducătorului 
său de nădejde — Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez — noi succese, cît mai mari, în cons
truirea vieții noi, socialiste.

Trăiască și înflorească Polonia populară 1
Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre 

poporul romin și poporul polonez !
Trăiască marele și invincibilul lagăr al 

socialismului !
Trăiască pacea în lumea întreagă !

Cuvintarea tovarășului W. Gomulka
(Urmare din pag. l-a)

noastre comune, cauza socialismului și a pă
cii.

Vă salutăm cu multă bucurie în Polonia. 
Veți vizita țara noastră, veți vedea munca 
poporului nostru, frumoasele realizări din 
anii puterii populare și rănile încă deschise 
ale capitalei noastre și altor orașe din țara 
noastră, crunt lovite de Germania hitleristă 
în anii războiului și ocupației.

Vă doresc o vizită plăcută în țara noastră. 
Vizita dv. va aduce o nouă și prețioasă con
tribuție la strîngerea prieteniei noastre reci
proce, va contribui la o nouă dezvoltare a re
lațiilor între țările noastre în toate domeniile. 
Ea va constitui totodată o nouă contribuție 
la unitatea și solidaritatea lagărului socialist, 
Ia lupta noastră comună pentru pace și so
cialism.

Trăiască Republica Populară Romînă!
Să trăiască și să se întărească prietenia 

frățească între popoarele polonez și romin I

Presa poloneza saluta vizita delegației de partid 
șî guvernamentale a H P. Romîne

VARȘOVIA 24 (Agerpres). 
— P.A.P. transmite: Presa po
loneză din 24 aprilie acordă o 
deosebită atenție vizitei dele
gației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Romîne condusă de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R. 
și președinte al Consiliului de 
Stat. Ziarele subliniază în ar
ticolele lor de fond că vizita 
delegației poporului frate ro- 
mîn în R. P. Polonă va con
stitui, fără îndoială, o contri
buție rodnică la întărirea prie. 
teniei polono-romîne și a uni
tății întregului lagăr socialist.

150.000
(Urmare din pag. I-a) 

mentală a Republicii Populare 
Romîne.

In întimpinarea delegației 
romîne au venit Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Aleksander Za- 
wadzki, președintele Consiliu
lui de Stat, Jozef Cyrankie
wicz, președintele Consiliului 
de Miniștri, membri ai Birou
lui Politic și ai C.C. al 
P.M.U.P., membri ai Consiliu
lui de Stat și guvernului, con
ducători ai organizațiilor poli
tice și obștești, ai instituțiilor 
centrale, personalități ale vie
ții culturale și științifice, ge
nerali, ziariști polonezi și 
străini.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Varșovia, precum și mem
brii Ambasadei R. P. Romîne.

Trenul a intrat în gară. Din 
tren coboară membrii delega
ției romîne. Delegația este al
cătuită din tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, conducătorul delega
ției, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Gh. Gaston Ma
rin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Aurel 
Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe. Din 
delegație face parte, de ase
menea, tov. Dumitru Prapor- 
gescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Varșovia.

Ziarele publică pe prima pa
gină biografia tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej, înșoțită de 
fotografie.

„Trybuna Ludu" scrie :
,,Salutăm călduros pe oaspe

ții noștri dragi, soli ai poporu
lui romin, de care poporul po
lonez este legat printr-o prie
tenie frățească, bazată pe uni. 
tatea ideologică și politică a 
țărilor noastre care constru
iesc socialismul".

în articolul de fond al zia
rului „Dziennik Ludowy", se 
spune :

,,Ne bucurăm sincer de vizita 
pe care o fac conducătorii po
porului și statului romîn prie-

de varșovieni
Delegația este însoțită de 

consilieri, experți și ziariști, 
împreună cu delegația a sosit 
și ambasadorul R. P. Polone la 
București, Janusz Zambro- 
wiez.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Wladyslaw Gomul
ka s-au îmbrățișat călduros. 
Răsună solemne imnurile de 
stat ale Republicii Populare 
Romîne și Republicii Popu
lare Polone. Tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și Wlady
slaw Gomulka au trecut în re
vistă garda de onoare. In ova
țiile miilor de varșovieni con
ducătorii romîni și polonezi 
s-au îndreptat apoi spre piața 
gării.

De la tribuna instalată în 
fața gării tovarășul Wladyslaw 
Gomulka a salutat călduros 
delegația de partid și guver
namentală a Republicii Popu
lare Romîne. Cuvintele sale au 
fost subliniate de puternice a- 
plauze. Cuvintarea de răspuns 
a tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a fost primită cu 
multă căldură.

Convoiul de automobile a 
pornit către Palatul Belvedere. 
Pe tot traseul se afla o uria
șă mulțime care ovaționa în
delung pentru prietenia trai
nică dintre cele două popoare, 
pentru unitatea de monolit a 
țărilor lagărului socialist, pen
tru pace în întreaga lume.

Lozinci în românește purtau 
inscripțiile: „Salutăm din ini
mă pe scumpul nostru oaspete

ten și aliat, ca răspuns la vi
zita conducătorilor noștri. De 
Republica Populară Romînă ne 
unesc legături de prietenie și 
colaborare frățească în sinul 
lagărului socialist".

„Glos Pracy" scrie :
„Cu prilejul acestei vizite 

între conducătorii țărilor noas
tre vor avea loc convorbiri de 
o importanță deosebită pentru 
dezvoltarea relațiilor între cele 
două țări. Sîntem convinși că 
aceste convorbiri vor fi rod
nice și că ele vor contribui la 
strîngerea și mai puternică a 
relațiilor de prietenie și cola
borare între popoarele noastre 
frățești".

au ovaționat

a lui Fidel Castro
HAVANA 24 (Agerpres). - 

Agenția Prensa Latina a a- 
nunțat că la 23 aprilie primul 
ministru al Cubei, Fidel Cas
tro, a ținut o cuvîntare de 
cinci ore, care a fost trans
misă de toate posturile de ra
dio și televiziune din Cuba. 
Cuvântarea a fost consacrată, 
în principal, actualei situații 
din Cuba în lumina eșecului 
intervenției trupelor merce
nare imperialiste și posibili
tății unei noi agresiuni arma
te, de data aceasta directe, a 
Statelor Unite ale Americii. 
Castro a analizat, de aseme
nea, în mod amănunțit opera
țiile de debarcare ale trupelor 
mercenare și cele de zdrobire 
a lor.

Castro a subliniat că după 
eșecul intervenției mercenari
lor crește pericolul unei agre
siuni directe a S.U.A., înfuria
te de noul lor insucces și de 
situația ridicolă în care s-au 
pomenit în fața întregii lumi. 
In continuare Castro a spus că 
imperialismul stă în fața alter
nativei — a muri forțat sau 
de moarte firească. Dacă im
perialiștii vor dezlănțui un 
război, acesta va fi pentru ei 
egal cu o sinucidere. Noi pre
ferăm ca imperialismul să 
sucombe de moarte firească 
potrivit legilor dezvoltării so
cietății umane.

Fidel Castro a subliniat că 
imperialismul american a adus 
lumea în pragul războiului din 
cauza tendinței cercurilor con
ducătoare de a găsi pe calea 
războiului o soluție pentru 
contradicțiile interne și pen
tru ieșirea din criza econo
mică.

Amintind despre acțiunile 
de sabotaj ale monopolurilor 
petrolifere, despre refuzul 
S.U.A. de a cumpăra zahăr 
cuban și în general de a men
ține relații comerciale cu Cu
ba, care în trecut era strâns 
legată de piața americană, 
Castro a declarat că Cuba a 
ieșit cu succes din situația 
grea, grație eforturilor uriașe 
întreprinse de Uniunea Sovie
tică și de celelalte țări socia
liste în acțiunea de ajutorare 
a Cubei revoluționare. Castro 
a subliniat că planul imperia-

list de a sugruma revoluția cu 
ajutorul agresiunii economice 
și de a sili poporul cuban să 
se predea, a fost dejucat, de 
asemenea, grație noii politici 
economice a guvernului cuban.

In prezent imperialismului 
american nu i-au rămas pentru 
lupta împotriva Cubei nici un 
fel de alte mijloace în afară 
de agresiune directă - a subli
niat Castro.

In fața întregii lumi Cuba 
are datoria de a se împotrivi 
dușmanului - a spus Castro. 
Acum noi apărăm aici pacea 
în lumea întreagă.

Chemând poporul să întă
rească apărarea țării, primul

ministru a subliniat că Havana 
trebuie să fie cel mai puternic 
centru de rezistență. De la im
perialiști trebuie să ne aștep
tăm la orice. Ei fac mari gre
șeli de caicul și o dovadă în 
acest sens o constituie inter
venția organizată a mercena
rilor.

In încheiere, Castro a de
clarat că acea parte a umani
tății care se pronunță pentru 
pace este uriașă. Astăzi Cuba 
este o parte a întregii lumi și 
în cazul unei agresiuni a im
perialismului american împo
triva Cubei, acesta din urmă 
va fi nevoit să intre în con
flict cu întreaga lume.

Mărturii semnificative 
ale prizonierilor
HAVANA 24 (Agerpres). — In 

seara zilei de 22 aprilie postul 
de televiziune Havana a continuat 
să transmită direct din palatul 
Confederației oamenilor muncii 
din Cuba interogatoriul luat unui 
alt grup de mercenari contrare
voluționari luați prizonieri de tru
pele revoluționare și unitățile mi
liției populare.

Printre prizonierii care au a- 
părut în fața anchetatorilor se a- 
flau fiul unuia din liderii contra
revoluției cubane, Manuel Antonio 
de Varona, fiii foștilor senatori și 
mari latifundiari Jose Manuel Gu
tierrez și Millo Ochoa, precum și 
alte elemente cunoscute pentru 
legăturile lor strînse cu dictatorul 
Batista și cercurile reacționare 
cubane.

Prizonierii au dezvăluit că în 
timp ce se allau într-o tabără de 
pregătire din Guatemala merce-

contrarevoluționari
narii au fost vizitați de președin
tele acestei țări, Ydigoras Fuentes. 
Ei au recunoscut că trupele con
trarevoluționare erau înzestrate cu 
tancuri americane „Sherman" și 
au arătat că în timp ce se pre
găteau în Guatemala, mercenarii 
erau transportați în camioane în
chise pentru ca să nu fie văzuți 
de guatemalezi.

în cursul interogatoriului prizo
nierii au dezvăluit, de asemenea, 
că una din navele lor de transport 
a încărcat arme și tancuri în por
tul New Orleans din S.U.A.

★

HAVANA 24 (Agerpres). — 
Pînă în seara zilei de 23 apri
lie numărui mercenarilor luați 
prizonieri care au participat la 
agresiunea armată împotriva 
Cubei era de 743 oameni.

In orașul american Miami 
bandiți!or contra revoluționari 
li se confecționează unifor
me... americane. Această ima
gine a fost transmisă de A- 
genția americană Associated 
Press în preajma invadării 

Cubei

ln jurul Cubei 
sînt concentrate 
noi forțe militare 

americane
NEW YORK 24 (Agerpres). 

- După cum transmit agen
țiile americane de presă, în 
jurul coastelor Cubei sînt con
centrate în prezent mari forțe 
maritime aeriene și terestre 
ale Sta'eior Unite, o activitate 
suspectă sc desfășoară îndeo
sebi la baza militară ameri- 
«cană Guantanamo, unde sosesc 
fără întrerupere nave de 
război și sînt debarcate trupe.

Potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, aproximativ 
30 de nave de război, printre 
care mai multe vase port-a- 
vion. distrugătoare și subma
rine, se găsesc în prezent la 
mai puțin de o zi distanță de 
coastele Cubei. S-a anunțat că 
nava portavion .Shangri-La11 
se îndreaptă în prezent din 
Mediterana spre această regiu
ne. Unii corespondenți de pre
să anunță că alte două nave 
portavion. „Independence11 și 
„Boxer", se află, de asemenea, 
în regiunea mării Caraibilor, 
însă flota maritimă militară a 
S.U.A. ține în secret acest 
fapt.

Agenția UPI transmite din 
Guantanamo că în noaptea de 
vineri spre sîmbătă au debar
cat aici 400 de soldați din in
fanteria marină, aduși din 
Porto Rico. Sîmbătă. vasul 
purtător de avioane „Ran- 
dolph“ a sosit la Guantanamo 
și a debarcat 3000 soldați, pre
cum și 85 pînă la 100 avioane 
cu reacție. Alți 200 soldați au 
fost debarcați de pe bordul 
navei „Cambria".

Referindu-se la situația de 
la baza Guantanamo, cores
pondentul agenției Associated 
Press, B. Price, scrie că acolo 
„domnește o tensiune mai 
mare decît la începutul anului. 
Măsurile de alarmă sînt mult 
mai evidente. Aerodromul este 
împânzit cu avioane cu reac
ție, toate înarmate cu rachete, i 
Deasupra bazei patrulează ' 
continuu avioanele".

Se pare - scrie agenția - că ■ 
aici au fost adunate jumătate 
din distrugătoarele flotei ame
ricane din Atlantic. Din port 
șl pînă la orizont pot fi văzute 
distrugătorul „Farragut" 8 e-
chipat cu rachete și alte 6 pînă 
la 10 distrugătoare. Au fost 
descărcate, de asemenea, mari 
cantități de napalm folosite de 
obicei pentru sprijinirea ac
țiunilor terestre.

ACORD 
SOVIETO- BRITANIC 

ÎN PROBLEMA 
LAOSULUI

MOSCOVA 24 (Agerpres).— 
TASS transmite : Tratativele 
duse între guvernul sovietic 
și guvernul Marii Britanii — 
cei doi președinți ai Conferin
ței de la Geneva din 1954 pen
tru Indochina — s-au înche
iat prin adoptarea de comun 
acord a următoarelor trei me
saje :

— Mesajul cu privire la în
cetarea focului în Laos.

— Mesajul adresat guver
nului indiei cu privire la con
vocarea Comisiei internațio
nale de supraveghere și con
trol în Laos.

— Mesajul adresat țărilor 
participante la Conferința in
ternațională pentru reglemen
tarea problemei Laosului.

La 24 aprilie aceste mesaje 
au fost trimise adresanților.

--- «----

LAOS: Localitatea 
Vang-Vieng 

a fost eliberată
Rebelii se retrag 

în grabă în spre sud
HANOI 24 (Agerpres). — La 

23 aprilie detașamentele Patet 
Lao, sprijinite de populație au 
eliberat localitatea Vang-Vieng 
— ultimul punct de sprijin im
portant al rebelilor, situat la 
nord de Vientiane. Anterior, 
au fost eliberate punctele Fa 
Horn și Fa Tang. Inamicul se 
retrage în grabă spre sud, în 
direcția localității Hin Hop.

Postul de radio „Vocea* Pa
tet Lao“ a anunțat că detașa
mentele Patet Lao au capturat 
numeroase trofee printre care 
două obuziere, camioane și 
mașmi blindate. Ei au luat 
prizonieri peste 80 de soldați 
și ofițeri printre care un con
silier american.

în partea centrală a Laosu
lui detașamentele Patet Lao 
dau lovituri puternice rebeli
lor care supun populația unor 
crunte represalii.

La Moscova 

Deschiderea 
Teatrului studențesc 

internațional

După cum o-vjnțo Tcss, 
ta 23 aprilie ta Univer
sitatea de Stat din 

Moscova s-a deschis Teatrul 
studențesc internațional la 
care participă 1.200 de per
soane din 32 de țări.

Ideea creării unui teatru 
care să poată prezenta arta 
națională a multor popoare 
s-a născut acum cîteva luni. 
Artiștii teatrului au fost aleși 
dintre studenții și aspiranții 
de la Universitate și de la 
alte instituții de învățămînt 
superior din Moscova.

lt

Puciul fascist in Algeria
• Rebeliunea militară se extinde în Algeria • Rebelii pregătesc 

acțiuni pentru acapararea puterii în Franța
• Stare excepțională în Franța

poporului romin
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R. și președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne", „Trăias
că și înflorească prietenia fră
țească polono-romînă", „Salu
tăm cordial pe dragii noștri 
prieteni romîni“. Pe ambele 
părți ale străzilor străbătute, 
mulțimea era compactă. Metru 
de metru pe o distanță de câți
va. kilometri, locuitorii orașu
lui de pe Vistula își ovaționau 
oaspeții. Varșovienii înălțau 
zeci de portrete ale tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Pe strada Koszykowa, la nr. 56 
se află un bloc în construcție. 
Pe o platformă de la primul 
etaj muncitorii constructori 
fluturau o pancardă de salut 
în romînește : „Salut cordial". 
La o răspîntie de drumuri se 
găseau elevii de la școala nr. 
13. Aveau numeroase drapele 
ale țării noastre. Un elev, pa- 
re-se din clasa I-a, și-a luat 
însă și acordeonul, cîntînd în 
cinstea oaspeților. Un gest 
spontan dar plin de semnifi
cație. Terasele complexului de 
clădiri M.D.M. erau înțesate 
de mii de oameni. Pînă și Pe 
stîlpii din vasta piață a Con
stituției se cățăraseră nu
meroși tineri avînd în mină 
steagul romînesc. Pe aleia 
Wyzwolenia, pe un bloc în 
construcție, muncitorii au așe
zat un portret uriaș al tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. In fața parcului Lazienki 
o fanfară a muncitorilor fero
viari venise special spre a-i

saluta pe înalții oaspeți ro
mîni. Copiii varșovieni au 
adus cu ei insigne ale pionie
rilor romîni pe care le purtau 
plini de mândrie.

Emoționanta manifestare la 
care am fost martori a de
monstrat trăinicia legăturilor 
ce unesc poporul romîn și po
lonez în lupta pentru pace și 
socialism.

Spre ora prinsului, convoiul 
de automobile străbătea din 
nou străzile capitalei poloneze. 
Primul popas a fost făcut la 
mormântul soldatului necunos
cut unde delegația noastră a 
depus a coroană de garoafe 
albe și roșii. Pe coloanele mo
numentului se pot vedea urme 
de schije. Bombele au retezat 
partea superioară a monumen
tului. Un ofițer polonez îl 
arată tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej urnele ce stră
juiesc mormîntul soldatului 
necunoscut. In aceste urne se 
află pămînt de pe cîmpurile de 
luptă stropite, cu sîngele vite
jilor ostași polonezi șt ale 
neînfricaților partizani. Placi 
de marmoră neagră amintesc 
de bătăliile la care au partici
pat ostașii polonezi. O inscrip
ție : Lenino 12-13 octombrie 
1943. Acolo, cot la cot, au 
luptat împreună pentru prima 
dată soldații polonezi și so
vietici.

La marginea Varșoviei, în 
eartierul Mokotow, delegația 
de partid și guvernamentală a 
țării noastre a depus o coroa-

nă la monumentul eroilor so
vietici. Un obelisc înalt de 35 
metri se profilează din depăr
tare. Grupuri sculpturale ce 
redau emoționant eroismul 
ostașilor sovietici străjuiesc 
zveltul obelisc. In apropiere 
morminte ale celor care au că
zut pentru libertatea Varșoviei 
și a întregii Polonii. Morminte 
în care își dorm somnul de 
veci 22.000 de ostași sovietici. 
Pe aceste morminte putem citi 
lapidare inscripții. Lt. A. So- 
kolow. Alături, o altă inscrip
ție. Lt. major Grigori Sus- 
trov, născut în 1925, mort la 
29 august 1944. Avea deci doar 
19 ani cînd un glonte pornit 
dintr-o pușcă, sau schijele unui 
obuz, sau o rafală de mitra
lieră i-a curmat firul vieții. 
Era poate un comsomolist. Po
porul polon ca și poporul ro
mîn poartă o recunoștință veș
nică glorioșilor noștri elibera
tori. Gîndurile ne poartă spre 
eroicii ostași sovietici ce au 
luptat pentru ca Varșovia să 
fie liberă, pentru ca aci, pe 
malurile însîngerate ale Vistu- 
lei, din îngrozitoarele ruine lă
sate de barbaria hitleristă să 
renască un oraș mîndru, mai 
frumos ca oricînd, un oraș că
ruia îi percepi din prima clipă 
în care îl cunoști teribila lui 
vitalitate, inepuizabilul opti
mism.

In cursul după-amiezii de 
luni, delegația romînă a vizi
tat cartiere din Varșovia oprin- 
du-se la Palatul Culturii șî 
Științei și la Uzina metalurgi
ci „Huța Warszawa".

PARIS 23 (Agerpres). — 
După garnizoana de la Alger, 
garnizoana celui de-al doilea 
oraș mare din Algeria — Oran 
- s-a alăturat rebelilor. Ziarele 
din Paris anunță că sub presi
unea pregătirilor de extremă 
dreaptă generalul Pouilly, co
mandantul corpului de armată 
din Oran, care a refuzat să se 
alăture rebelilor, a fost nevoit 
să părăsească în grabă acest 
oraș cu un grup de ofițeri cre
dincioși și să-și mute Statul 
major în regiunea orașului 
Tlemcen. Trupele execută or
dinele conducătorilor rebeli
unii.

Subunități ale legiunii stră
ine franceze au ocupat la sfâr
șitul zilei de 22 aprilie toate 
instituțiile din Oran.

Postul de radio „Europa 
nr. 1“ anunță că rebelii au o- 
cupat, de asemenea, orașul 
Constantine. Ziarele pariziene, 
care au apărut în ediție spe
cială duminică, relatează că 
ultracolonialiștii și elementele 
extremiste de dreapta din 
Franța se pregătesc să se o- 
pună măsurilor guvernului

pentru lichidarea rebeliunii 
din Algeria.

PARIS 24 (Agerpres). — 
Duminică la miezul nopții șe
ful guvernului francez, M. De- 
bre, a făcut la posturile de 
radio o declarație în care a 
spus că rebelii din Algeria 
pregătesc debarcarea unor 
trupe aeropurtate în regiunea 
Parisului cu scopul de a pune 
mina pe putere.

„Numeroase informații pre
cise, și care coincid între ele, 
permit guvernului să creadă — 
a declarat el — că organizatorii 
loviturii de stat din Algeria 
proiectează intr-un viitor foarte 
apropiat acțiuni prin surprin
dere și cu folosirea forței în 
metropolă și îndeosebi în re
giunea Parisului. Avioanele lor 
sînt gata să parașuteze sau să 
debarce pe diverse aeroporturi 
unități de desant pentru a pre
găti acapararea puterii".

Debre — a declarat că guver
nul a luat măsuri pentru a îm
piedica o astfel de acțiune.

La Paris a fost întărită paza 
instituțiilor oficiale. Forțe ma
sive de poliție și jandarmerie,

echipate cu posturi de radio, 
au fost concentrate îndeosebi 
în jurul palatului prezidențial 
și în fața Ministerului Afaceri
lor Interne.

Pe străzile Parisului au a- 
părut tancuri, unități de jan
darmerie, și autocamioane mi
litare cu mitraliere.

Aviația de vînătoare fran
ceză a primit ordinul de a des
chide focul asupra oricărui a- 
vion care nu va răspunde la 
semnalizări.

PARIS 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : Potrivit le
gilor franceze, declarînd sta
rea excepțională în țară (ho
tărîrea cu privire la introdu
cerea stării excepționale a 
fost luată la ședința din 22 
aprilie a Consiliului de Mini
ștri), guvernul capătă dreptu- ' 
rile largi în scopul menține
rii ordinei și securității. La a- 
ceste drepturi se adaugă in
stituirea unor măsuri supli
mentare de control asupra 
presei și oricărei publicații, a- 
supra emisiunilor de radio și 
televiziune etc.

Poporul Franței âși manifestă mima 

față <le fasciștii ultracolonialiști

PARIS 24 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează 
următoarele în legătură cu 
uriașa grevă a oamenilor 
muncii din Franța, declarată 
în semn de protest împotriva 
puciului militarist din Alge
ria: „Zece milioane de sa- 
lariați au încetat la 24 apri
lie lucrul între orele 17 și 18. 
Prin această grevă, cea mai 
masivă pe care a cunoscut-o 
Franța, oamenii muncii au 
răspuns apelurilor organiza
țiilor sindicale și politice care 
i-au chemat să demonstreze 
pentru apărarea republicii...

Pe plan politic toate orga
nizațiile, cu excepția inde
pendenților, au anunțat că 
aprobă greva de protest îm-

potriva loviturii din Alger, 
grevă care a primit și spri
jinul nenumăratelor ligi și 
organizații cetățenești, dori
toare să-și manifeste atașa
mentul lor față de republică...

în afară de aceasta, greva 
a fost însoțită în numeroase 
localități și în special în îm
prejurimile Parisului, de ma
nifestații de stradă, cortegii 
se formau spontan și mani- 
festanțiî strigau iozinci ca : 
„Ultracolonialiștii — la spân
zurătoare „Pace în Alge
ria !“, „Jos generalii trădă
tori!11.

PARIS 23 (Agerpres). — In 
legătură cu rebeliunea militară

din Algeria Biroul Politie al 
C.C. al P. C. Francez a dat pu
blicității o declarație în care 
cheamă clasa muncitoare și 
poporul Franței să dea o ri
postă imediată colonialiștilor, 
să realizeze unitatea de acțiune 
pentru înăbușirea cit mai grab
nică a rebeliunii.

In declarație se subliniază 
că clasa muncitoare franceză 
și întregul popor trebuie să 
conteze în primul rind pe pro
priile lor forțe pentru a-i a- 
duce la ordine pe rebeli și a 
obține tratative cu guvernul 
provizoriu al Republicii Alge
ria privitoare la restabilirea 
păcii în Algeria.
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