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Declarația comună romîno-polonă

Muncitor

Duminică 30 aprilie 1961

a sosit in țafă
Simbătă seara trenul oficial 

cu care călătorește delegația 
de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Heroi
ne, care a făcut o vizită in 
Republica Populară Polonă, 
a intrat în țară.

In gările Currie și Arad 
numeroși oameni ai muncii 
in frunte cu conducători ai 
organelor locale de partid și 
de stat au făcut delegației o 
caldă și entuziastă primire.

Tovarășul Gbeorghe Gheor
ghiu-Dej a transmis celor pre- 
zenți salutul frățesc ai po
porului polonez care a găzduit 
delegația țării noastre in a- 
ceste zile.

cu privire la vizita delegației Comitetului Centrai
al Partidului Muncitoresc Romin și a guvernului

Republicii Populare Romine in Republica Populară Polonă
La invitația Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Unit Polonez și 
a guvernul ui Republicii Populare Polone, 
o delegație a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin și a guver
nului Republicii Populare Romine, con
dusă de tovarășul Gheorgbe Gheorghiu- 
Dej. prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romin, 
președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romine, a făcut o virila 
de prietenie in Republica Populară Po
lonă. intre 24 și 38 aprilie 19C1.

Cu acest prilej, delegația de partid si 
guvernamentală a Republicii Populare 
Romine a vizitat Varșovia, Szczecin. Ka
towice, luind cunoștință de realizările 
însemnate pe care poporul polonez le-a 
obținut, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, 
cialismului. Delegația 
menea fostul lagăr de 
Oswiecim.

Primirea călduroasă 
deni delegației, intilnirile cu oamenii 
muncii din Polonia, au prilejuit o puter
nică manifestare a prieteniei frățești și 
de nezdruncinat dintre cele două po
poare.

In timpul vizitei, intre delegația de 
partid ți guvernamentală a Republicii 
Populare Romine și conducătorii Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez și ai gu
vernului Republicii Populare Polone au 
avut Ioc convorbiri la care au participat: 

Din partea romină: Gheorgbe 
Gheorghiu-Dej. prim-secretar al C.G al 
PJUL președintele Consiliului de Stat, 
Ion Gheorgbe Maurer, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P-M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri. Alexandru Birlă- 
deanu, membru al C.C. al P.M.R., vice-

in construirea se~ 
a vizitat de ase- 
exterminare de la

președinte al Consiliului de Miniștri, 
Gheorgbe Gaston Marin, membru al C.C, 
al P.M.R., președintele Comitetului de 
Stat al Planificării. Aurel Mălnăsan, ad
junct al ministrului Afacerilor Externe. 
Dimitri e Praporgescu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Romine in Republica Popu
lară Polona, și. de asemenea. Ștefan 
Voieu, membru al C.C. al P.M.R.. Andrei 
Picurară, membru supleant al C.C. al 
P.MJL

Din partea polonă la convorbirile pe 
inie de partid, membri ai Biroului Po
litic și secretari ai C.C. al P.M.UJ, în 
frunte cu primul-secretar al C.C. al 
P-M.U-P-, Wladyslaw Gomulka, iar la cele 
pe linie de stat: Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
.Aleksander Zauadzki, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.Uf1, președin
tele Consiliului de Stat, Jozef Cyrankie- 
wiez, membru al Biroului Politic al C.C. 
*1 P-M.UP-, președintele Consiliului de 
Miniștri. Ștefan Jedrychowski, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Comisiei de planificare de 
pe lingă Consiliul de Miniștri. Zenon 
Kliszko, membru al Biroului Politic al 
C-C. al P-M.Uf1, Jan Karol Wende. 
vicepreședinte al Comitetului Central a! 
Partidului Democrat. Witold Trampczyn- 
ski. ministrul Comerțului Exterior, Jozef 
Czesak. membru supleant al C.C. al 

șeful Secției relațiilor externe, 
Maria Wierna. ambasador, director ge
neral in Ministerul Afacerilor Externe.

In cursul convorbirilor, care s-au des
fășurat intr-o atmosferă cordială și prie
tenească, a avut loc un schimb de vederi

privind experiența dobindită în constru
irea socialismului, perspectivele dezvol
tării continue a colaborării între cele 
două țări și partide frățești, precum si 
problemele actuale ale situației interna
ționale.

Ambele părți au constatat identitatea 
deplină de păreri în toate problemele 
examinate.

★
In cursul convorbirilor, cele două părți 

au relevat cu deosebită satisfacție că rela
țiile dintre Republica Populară Romină 
și Republica Populară Polonă se carac
terizează prin dezvoltarea multilaterală 
și rodnică a colaborării politice, econo
mice și cultural-științifice, în interesul 
ambelor popoare și al lagărului socialist 
in ansamblul său.

Se constată cu satisfacție că de Ia 
semnarea Declarației comune din 1958. 
cu ocazia vizitei delegației de partid și 
guvernamentale a R.P. Polone în R. P. 
Romină, s-au obținut succese însemnate 
in colaborarea economică dintre cele două 
țări, s-au intensificat schimbul de expe
riență intre diverse ministere și insti
tute de cercetări, precum și contactele 
intre oamenii de știință, specialiști, in
gineri și tehnicieni.

Volumul total al schimbului de mărfuri 
pe anii 1961—1965, prevăzut prin acordul 
comercial și prin protocolul comisiei gu
vernamentale de colaborare economică^ 
va fi de două ori mai mare decît cel rea
lizat in perioada cincinalului precedent.

Această creștere se bazează în princi
pal pe lărgirea nomenclatorului și modi
ficarea structurii listei mărfurilor ce ur
mează a fi schimbate, ca urmare a dez-

TELEGRAMĂ
Brigada utemistă de muncă pa
triotică din secția forje a Fa
bricii de rulmenți din Bîrlad a 
primit pentru 
drapelul de

pe

ION HOREA

Foto :

rezultatele sale 
brigadă fruntașă 
oraș. •

N. STELORIAN

Succese în producție 
ale muncitorilor 

ploieșteni
Muncitorii, inginerii și teh

nicienii din întreprinderile și 
unitățile industriale ale re
giunii Ploiești au intimpinat 
Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc cu 
succese importante în pro
ducție. Petroliștii din rafină
rii au dat în plus aproape 
20.000 tone benzine, motorină 
superioară, uleiuri industriale 
și alte produse petrolifere; 
constructorii de utilaj petroli
fer au livrat cu peste 3 la 
sută mai multe instalații de 
foraj și pentru rafinării față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut; metalurgiștii din Si
naia au realizat peste pian 
aproape 800 bucăți pompe de 
injecție pentru tractoare și 
motoare Diesel.

O atenție deosebită s-a dat 
- îmbunătățirii calității produ- 

selor. Astfel, cifra octanică a 
benzinelor a crescut de la 75 
la 80. A fost îmbunătățit 
punctul de congelare a uleiu
rilor industriale și culoarea 
acestuia. La pompele de in
jecție s-au folosit noi proce
dee de turnare a pieselor.

întreprinderile și unitățile 
industriale din regiunea Plo
iești au obținut în primele 
3 luni ale anului economii 
peste plan în valoare de 
26.460.000 lei.

(Agerpres)

PĂDURI ÎN MAI
Ascurtu boit'e podarii, 
Ascurtc pasărea urând 
In slăvi che monte notau 
Dezlănțuite pe pămint. 
Pădurea de beton ți lina 
Necunoscută oared nd.
Un imn eroilor luminii 
Înalță-n țara mea vibrind. 
Pădurii care te îmbie 
Cu umbra ei, pentru maial, 
Du-i cintecele din cimpie 
Și cerul e< cu tine iad, 
Să fie îndreptățit adaos 
La sărbătoarea ta de azi, 
In ceasurile de repaos 
Printre coloanele de brazi. 
Ci străzile multicolore 
Cu steaguri și lozinci plutind 
Sînt date doar acestor ore 
De purpură ți de argint, 
Cînd munca trece-ncolonată 
Cu oamenii pe străzi cintind 
In frumusețea ei curată 
Dezlănțuită pe pămînt. 
E un triumf al celor care 
Urcați din veacuri ți milenii 
Dau lumii noua-nfățițare 
Și-o-nimeresc in fața vremii, 
Șint florile din ramuri ninse 
Pe cei ce vin de la cuptoare 
Cu fețele de foc încinse 
Cu miini incinse de dogoare, 
E un triumf al celor care 
Se-ntorc de la compas și rigle 
Și-al celor de pe ziduri clare 
Sub cerul verii ca de țiglă, 
Și-al lor, cu focul in cravate 
Și cu argintul in trompete 
Ce duc tribunei așteptate 
Buchetele de flori, ștafete 
Partidului ce dă mulțimii 
Din focul lui intens vibrind 
Și frumusețile luminii 
Necunoscute oarecind, 
Partidului ce dă pădurii 
De brațe ridicate-n vini 
Poemul zborului lui Iuri 
Și-al fericirii pe pămint.

Tovarășului W LADY S LAW GOMULKA
prim-secretar al C.C. al PJd.UJ>.

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ. 
pre/eămiele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone 

Tovarășului ALEKSANDER ZAWADZKl. 
președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone

VarșoviaDragi tovarăși,
Părăsind teritoriul țării dv. vă mulțumim încă o dată pentru 

primirea caldă și prietenească de care ne-am bucurat pretutin
deni cu prilejul vizitei noastre în frumoasa dv. patrie.

Vă dorim din toată inima multă sănătate și noi succese in acti
vitatea dv. neobosită pusă în slujba construirii socialismului in Po
lonia frățească, spre binele și fericirea poporului polonez prieten.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
prim-secretar al C.C. al P-M.R., președintele 

Consiliului de Stat al R- P. Romine
ION GHEORGHE MAURER, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine

Mersul lucrărilor agricole de primăvară
în ultima săptă

mână, deși vremea 
a fost ploioasă, au 
fost semănate dife
rite culturi de pri
măvară pe aproape 
1 milion de hec
tare. Semănatul po
rumbului. se apro
pie de sfîrșit în re
giunile Argeș, Olte
nia, Banat, Mara
mureș, Dobrogea, 
Crișana și Bucu
rești. în întreaga 
țară această plantă 
a fost însămînțată 
în proporție de a- 
proape 85 la sută, 
legumele de 70 la 
sută, cartofii de 
peste 90 la sută, iar 
plantele furajere în 
proporție de aproa
pe 90 la sută.

Potrivit datelor

primite de Ministe
rul Agriculturii pî
nă la 27 aprilie au 
fost însămînțate 85 
la sută din terenu
rile destinate cultu
rilor de primăvară.

în majoritatea re
giunilor au fost 
executate pe supra
fețe însemnate lu
crări de îngrijire a 
culturilor, îndeosebi 
prima prașilă la 
sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui.

Ploile abundenta 
care au căzut în a 
doua jumătate a 
lunii aprilie au îm
bunătățit condițiile 
de «vegetație a cul
turilor și pentru &■ 
fectuarea lucrări
lor agricole din a- 
ceastă perioadă.

Ministerul Agricul
turii recomandă să 
se folosească din 
plin aceste condiții 
și să se grăbească 
semănatul porum
bului pentru boabe 
și siloz, a cartofilor, 
plantatul și trans
plantatul legumelor 
în cîmp. Se reco
mandă de aseme
nea intensificarea 
semănatului fasolei 
și dovleceilor prin
tre porumb.

O atenție deose
bită să se acorde 
lucrărilor de îngri
jire a culturilor și, 
în special, execu
tării prașilelor la 
vreme și ori 
cîte ori este ne
voie.

(Agerpres)
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înțelegi ? - parcă spune tinărul colectivist Marghescu Ion, colegei sale de echipă, Soroiu Speranța. Acesta e răspunsul exact I Să-I spunem așa I Și fiecare, 
după cum i| trădează expresia feței răspunde cu multă certitudine la întrebări Fotografii : VASILE RANGA

SA FII PARTIDULUI OȘTEAM
L upta de patru decenii a

celor mai buni fii ai 
poporului nostru — co

muniștii - tema concursului 
organizat de C.C. al U.T.M. și 
Comitetul de radio și televiziu
ne, a cunoscut o largă popu
laritate în rîndurile tineretu
lui. Mii de tineri, utemiști au 
participat în toate regiunile 
țării cu entuziasm la studierea 
și cunoașterea glorioasei isto
rii de luptă a partidului pentru 
fericirea și bunăstarea po
porului. Tineri muncitori, ță
rani colectiviști, elevi și stu- 
denți, s-au aplecat cu multă 
dragoste peste filele ce vor
besc despre lupta partidului, 
s-au întâlnit cu mărturiile vii 
ale acestei lupte, mărturii a- 
flate în muzeele și casele me
moriale, au ascultat evocările 
celor vîrstnici, au cules din 
paginile atît de' grăitoare ale 
construcției socialiste cunoșr 
tințe și impresii de neuitat pe

care le-a expus cu . multă cla-. 
ritate la finala concursului.

Pentru acești tineri care 
și-au trimis reprezentanții pe 
scenă, viața de astăzi e un bun 
cîștigat. Ei nu au cunoscut 
prigoanele, teroarea sîngeroa- 
'ă, doftanele. Ei cunosc viața

funzime lupta de patru dece
nii a comuniștilor, vorbind cu 
pasiune despre diferite mo
mente hotărîtoare pentru po
porul nostru, condus de partid, 
tinerii au participat cu entu
ziasm și răspundere la aceas
tă „întîlnire cu istoria", cum

rită pentru partid. încă înain
te de concurs din piepturile a 
sute de tineri izbucneau urale 
în cinstea partidului nostru . 
Glasurile lor s-au unit cîn- 
tînd :
„Să fii partidului oștean
Gata mereu în gînd și faptă..."

ÎNSEMNĂRI DE IA FAZĂ FINALĂ A CONCURSULUI „40 DE ANI DE LUPTĂ 
A PĂRTIDULUI PENTRU FERICIREA SI BUNĂSTAREA POPORULUI44

liberă de astăzi, participă din 
plin la construcția socialismu
lui, sub gloriosul steag sal co
muniștilor. Dar prin cîte în
cercări au trecut cei mai buni 
fii ai poporului - comuniștii 
pîhă a ajunge la rodnicele zile 
ce le trăim. Cunoscînd în pro

am putea numi concursuj a 
cărei finală s-a desfășurat' la 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul Grivița Roșie. Cu 
fiecare răspuns al concurenți- 
lor veniți din toată țara, tine
retul și-a manifestat odată 
mai mult dragostea nețărmu

Să fii partidului oștean... In 
organizațiile U.T.M. își fac 
ucenicia de soldați ai. partidu
lui cei mai buni tineri ai pa
triei noastre.

Cine ‘ sînt acești tineri eu 
inimă fierbinte, cu ochii lim
pezi, care vorbesc pe scenă.

răspund nu ca la niște simple 
întrebări de istorie ci. dînd 
grai viu unor sentimente pro
funde. răscolitoare, unei mîn- 
drii specifice întregului nos
tru tineret ? Iată-i : Lupu Ion, 
mecanic de utilaj petrolifer la 
Rafinăria nr. 1 Ploiești, Teodo- 
rescu Iulia, planificatoare dis
pecer la o mare uzină din Plo
iești, Cerna Dan, ajustor me
canic la Fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" din Bucu
rești, Radu Simion, inginer 
metalurg la I.C.E.C.H.I.M.,- 
specialist în neferoase, eleva 
Soroiu Speranța de la Școala 
medie nr. 1 „Ecaterina Teodo- 
roiu" din Tg. Jiu, tinărul co
lectivist Marghescu T. Ion din 
G.A.C. Iablenița, Olti Caiman 
și Holom Vasile din regiunea 
Mureș Autonomă Maghiară —

ROMULUS ZAHARIA

(Continuare în pag. 3-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

Aspect de la semnarea Declarației

LAUDĂ 
PRIMĂVERII 1961

Trăim așadar o nemaipome
nită primăvară, nu at't 
prin generoasa explozie 

florală care are loc sub privirile 
noastre, nu atît prin bucuria so
lară sorbită de verdele crud al 
copacilor, nu atît prin calmul e- 
nonm al cîmpunilor care, ascul- 
tind mișcările anotimpului, ocro. 
tesc germinația boabelor în nu
mele marelui triumf al recoltei. 
Primăvara lui 1961 s-a proclamat 
grandioasă și unică incinte de 
toate prin semnificațiile majore 
cu care a fost învestită, prin 
simbolurile social-umane de in
tensă rezonanță pe care le cu
prinde, prin punțile albe pe care 
le aruncă spre viitor, avînd da
rul să sporească nebănuit de 
mult încrederea omenirii in ziua 
de mîine, a păcii.

Sosind pe meleagurile dintre 
Dunăre și Carpați, primăvara lui 
1961 s-a îmbrăcat în mătasea de 
purpură a steagului, să fie de 
față la una din cele mai scumpe 
sărbători ale poporului nostru - 
aniversarea glorioasă a celor 
patru decenii pe care le împli
nește Partidul. Înseamnă că ci
nul acesta avem în Romînia o 
primăvară copleșitor de bogată. 
De fapt sărbătoarea aceasta s-a 
declanșat mult înainte de cea 
de a opta z< a Junii lui mai. Ea 
se afla în noi, și-am descifrat-o 
zi de zi în îndrăzneala oțela ru
lai care stăpînește cumplita fier
bere a șarjei în cuptoarele Hu
nedoarei ; am simțit-o în mina 
de aur a zidarului ce-nalță 
blocurile svelte, aeriene, și ce
tățile de piatră și 'metal ale in
dustriei. socialiste ; am văzut-o 
în hărnicia colectivistului, ieșit 
în pragul primăverii să însufle
țească păimîintul oamenilor slo
bozi. Măirturie pentru aceasta 
sînt roadele dobîndite în eroica 
bătăile a calității, întrecere în
suflețită de inima și mintea co-

Pop Simion

munițiilor pentru mai mult, mai 
ieftin, mai frumos și mai bun. In 
numele tuturor acestora, am 
dreptul să-i spun primăverii așa: 
umple-mi meleagul cu flori roșii 
ca sîngele, cu flori roșii ca stea
gul, să cinstesc după voia ini
mii mele această sărbătoare de 
adiîncă frumusețe și înțelesuri 
înalte la care vibrează simțirea 
întregului nostru popor. Pionierii 
imeî au nevoie de lalelele tale 
mai mu|t pa oricînd., Va fi în țara 
mea o extraordinară risipă de 
primăvară ; o primăvară roșie, 
care sub rîsul enorm al soarelui, 
va celebra bucuriile luptei și 
i zbînziil o r social îsmu lui.

Istoria n-are alt mod de a 
consemna primăverile decît po
trivit cu ecoul și dimensiunea e- 
venimentelor care se fixează în 
splendid^ lor frumusețe. De a- 
ceea, mai mult ca oricînd, pri
măvara lui 1961 se înscrie dura
bil în fila istoriei prin intensi
tatea și verdictul unor eveni
mente care țin trează atenția 
popoarelor. Cuba liberă a în
vins cu prețul sîngelui agresiu
nea bandelor de mercenari im
perialiști care au cotropit plan
tațiile de tutun și de zahăr unde 
se simte boarea oceanului, ora
șele cu nume viguros și cîntat 
unde fabricile abia au început 
să producă bunuri pentru Cu
ban i. Asemenea evenimente au 
făcut să crească nebănuit de 
mult prestigiul internațional al 
acestei năvalnice primăveri în 
fața popoarelor ce iubesc liber
tatea. Asta înseamnă că întiiul 
de Mai muncitoresc care, potri
vit tradiției, își va purta fluviile 
de oameni, pe sub arcurile de 
triumf împletite din proaspetele 
flamuri ale primăverii, va fi în
suflețit mai mult ca oricînd de

La Șantierul naval Oltenița

Noi vase puse în construcție
Constructorii na

vali din Oltenița 
au început să pro
ducă în serie un 
nou tip de ceamuri 
de 1.000 de tone, 
destinate transpor
turilor de mine
reuri și cereale.

Noile ceamuri au o 
construcție îmbună
tățită față de ve
chiul tip produs

pînă acum. Pentru 
ușurarea operațiilor 
de încărcare și des
cărcare ele sînt pre
văzute cu capace 
glisante care sînt 
manevrate automat. 
Ca urmare a utili
zării pe scară mai 
largă a maselor plas
tice și a moderni
zării unor suban-

samble. noile cea
muri au o greutate 
proprie mai mică 
decît vechile con
strucții de acest 
fel. Cabinele desti
nate echipajului 
sînt confortabile, a- 
sigurînd marinari
lor condiții optime 
de muncă.

(Agerpres) 1

generoasa idee a desființării 
sistemului colonial, marile lui 
serbări populare fiind incendiate 
de lozinca solidarității în lupta 
pentru libertatea și independen
ța popoarelor lumii. Colonialis
mul își trăiește ultima și ru
șinoasa lui aventură ; el trebuie 
să piară din viața societății, fiind 
condamnat de judecata multise
culară a istoriei. Nouă ne plac 
buchetele ce adună laolaltă 
flori albe, flori roșii, flori gal
bene, flori de toate culorile, 
cum de toate culorile e pielea 
celor Ce formează oceanul de 
oameni al acestui pămint De 1 
Mai muncitorii planetei noastre 
vor ridica pe brațele lor viguroa
se un asemenea buchet uriaș, 
simbolizînd marea solidaritate 
frățească de luptă a oamenilor 
muncii din toată lumea. Și fap
tul acesta nu încape îndoială că 
a intrat în prevederile primă
verii lui 1961. jl

In sfîrșit, în primăvara aceasta 
s-a produs cel mai grandios e- 
veniment al tuturor timpurilor. 
Iuri Gagarin a inaugurat era 
cosmică prin călătoria pe care 
a făcut-o cu nava „Vostok“ in 
jurul pămîntului. Dacă în dimi
neața zilei de 12 aprilie a aces
tui an nu am fi privit cu ochii 
minții și sensibilității noastre atît 
de stăruitor înspre astre, am fi 
observat că în jurul nostru, aici, 
pe pămînt, merii și migdalii și li
liacul sălbatic au înflorit într-o 
oră și douăzeci și nouă de mi
nute, încît din acea memorabilă 
clipă, oamenii au avut revelația 
mîndriei, puterii și nemuririi lor. 
înfăptuită în zilele primăverii, 
deschiderea porților Cosmosului 
capătă putere de simbol. Zborul 
cosmic al omului este întruchi
parea cea mai vie a izbînzilor 
revoluției socialiste inaugurate 
prin salvele „Aurorei", este glo
rificarea puterii și vitalității so
cialismului, a Uniunii Sovietice, 
țara comunismului biruitor spre 
care sînt îndreptate privirile lu
mii întregi. In numele acestui e- 
veniment care s-a înscris pentru 
totdeauna în cartea de aur a o- 
menirii, avem dreptul să-i spu
nem primăverii așa : copleșește 
mai intens splendida și fertila 
scoarță a Terrei cu florile de cu
loarea speranței și păcii, ca as
trul nostru rotund să fie din ce 
în ce mai albastru, așa cum l-a 
văzut Iuri Gagarin într-o zi de 
primăvară.

Să respirăm, tovarăși, prin toți 
porii ființei noastre grandoarea, 
mireasma, optimismul și tinere
țea acestei primăveri'.înflăcărată 
de geniul îndrăznelilor omului.



Pe drumurile patriei, tn preajma glorioasei aniversări a partidului

Pentru tot ce ne-a dăruit partidul
L a Cluj am străbătut, vre

me de aproape două 
zile, orașul întreg. Am 

mers prin întreprinderi, 
cultiți, școli, instituții 
cultură. Am stat de vorbă cu 
zeci, și zeci de tineri, am adu
nat multe impresii, numeroa
se fapte.

Aici la Cluj, ca de altfel și 
in alte locuri pe unde am tre
cut, aniversarea partidului, a- 
propierea acestei mari sărbă
tori, a adus în gîndurile și în 
preocupările zilnice ale tine
rilor din cele mai diferite 
ramuri de activitate o atmos
feră de muncă activă.

Fapte, inițiative, idei 
apar și vin să ilustreze 
reu dragostea tinerilor 
jeni față de partid. Seara 
ne-am așezat la masa de lu
cru ca să ne scrim reporta
jul.. In clipa aceea însă tele
fonul subredacției noastre din 
Cluj a sunat prelung. Ne cău
ta redacția.

- La telefon secretariatul de 
redacție, ni se spune. Facem 
schița ziarului. Ce ne transmi
teți. Ați găsit material inte
resant în Cluj ?

Facem repede o recapitula
re a faptelor.

■— Am găsit.
- Ce?
— Păi să vă povestim. La 

Uzinele „Janos Herbak", azi, 
a avut loc o adunare generală 
U.T.M. pe tema : „P.M.R. —
conducătorul și inspiratorul 
victoriilor noastre". Adunarea

fa
de

-noi 
me- 
clu-

a început la ora 14. după ter
minarea schlnfbului. Noi am 
sosit puțin mai tîrziu. N-am 
ascultat referatul ținut de Ște
fan Lazăr, secretarul comite
tului U.T.M. Am ascultat in 
schimb luările de cuvint ale 
cîtorva tineri. Au spus lucruri 
deosebit de interesante. De 
pildă, Reghina Copaciu, o ți
ntiră muncitoare, rihtuitoare 
din secția cusut, a povestit 
adunării ce a însemnat pen
tru ea partidul. Ea s-a născut 
într-un sat de lingă Jibou. Pă
rinții ei.
cum 
gure 
n-ar

S-O 

uit 
ti

țărani, n-ar fi avut 
întrețină și să-i asi- 
viitor. dacă partidul 

creat condiții de

duce exact. Oricum, ea și-a 
exprimat concret acaste sim
țăminte. tn întrecerea pentru 
calitate ea a reușit să elimine 
defectele sută la sută. în a- 
dunare au spus lucruri ase
mănătoare și cu tot atîta pa
tos și alți tineri. Nouă ne-au 
plăcut mai mult cuvintele 
simple ale tînărului Augus
tin Cîmpeanu. Am vrea și 
despre el să scrim. Impresia 
generali t că în această fa
brică in întrecerea pentru ca
litate s-au 
i mportante. 
relatat aici 
succese. în 
de la „Janos Herbak".

obținut succese 
Aproape toți au 

despre asemenea 
sfîrșit asta avem

le-am făcut din dorința de a 
cunoaște cit mai bine activi
tatea partidului care ne crește 
și ne dăruiește un viitor lumi
nos". Semnează pionierii Sco
lii medii „Gheorghe Barițiu'.

Școala „Gheorghe Coșbuc", 
Școala medie nr. 3, Școala me
die „Emil Racoviță", iată 
doar cîteva locuri pe unde a 
trecut albumul și a adunat 
asemenea inscripții. Acest o- 
magiu simplu și sincer adunat 
pe filele unui album este și 
el o dovadă a exprimării în
tr-un chip foarte original a 
dragostei pe care o poartă 
pionierii părintelui nostru iu
bit. partidul. Albutjiul, după

Prin telefon de la brigada „Scînteii tineretului"
învățătură tuturor tinerilor. Ea 
a făcut școala elementară, 
după care a venit cu școala 
intr-o vizită Ia Uzinele ..Janos 
Herbak". Aici a îndrăgit me
seria de rihtuitor și după 
școala elementară s-a înscris 
la școala profesională a uzine
lor. A învățat meseria acea
sta fără nici o greutate, a 
avut condițiile cele mai bune. 
Acum e muncitoare fruntașă, 
își dorește să continue studiile 
școlii medii, la cursurile se
rale. în adunare. Reghina a 
vorbit în cuvinte calde și emo
ționante despre dragostea față 
de partid. Nu le putem repro-

Numeroși turiști străini 
vizitează țarane

în creste zile țara 
noastră este vizita
tă de peste 360 de 
turiști din Uniunea 
Sovietică. R.P. Bul
garia. R-S. Cehos
lovacă. R.P. Polonă. 
Oaspeții străini vi
zitează Capitala și 
orașele Timișoara. 
Arad, Cluj. Sibiu. 
Iași, Constanța. în 
zilele următoare vor 
sosi în țară alți 370 
de turiști din Uniu
nea Sovietică, R.P.

Bulgaria și R. P- 
U ngară.

Aproape 
oameni ai 
din țara

de700 
muncii 

noastră 
vor sărbători 1 Mat 
la Moscova. Praga. 
Budapesta 
Plevna și 

în 
mai 
grupuri 
romini 
viziteze
Sovietică. R.D. Ger
mană, R.S. Ceho-

Sofia. 
Tîrnovo. 

cursul lunii 
aameroazc 
de turiști 

urmează să 
Uniunea

slovacă, 
pară, R.P. Bulgaria.
R.P. Polona. în lu
nile mai și iunie 
vor începe excursii 
de sfîrșit de săptă- 
mînă (două zile) la 
Sofia, cu avionul. 
iar in cursul lunii 
iulie se cor organi
za pentru motoct- 
cliștt execursii de 
s zii* in R. P. 
Bulgaria.

(Agerpres)

A doua sesiune a Comisiei Mixte 
pentru aplicarea convenției de pescuit 

în Marea NeagrăNeagră
între 25 și 29 aprilie 1961 a 

avut loc la București ■ cea de-a 
Il-a sesiune a Comisiei Mixte 
pentru aplicarea convenției de 
pescuit în Marea Neagră.

La sesiune au participat de
legația Republicii Populare 
Romîne, delegația Republicii 
Populare Bulgaria și delegația 
U.R.S.S.

Cea de-a II-a sesiune a dez
bătut pe larg și adoptat măsu
rile corespunzătoare in ceea ce 
privește :

— activitatea părților con
tractante in domeniul pescui
tului în Marea. Neagră intre 
cele două sesiuni ;

— îmbunătățirea măsurilor

legate de protecția fondului 
piscicol în Marea Neagră ;

— rezultatele cercetărilor 
științifice efectuate în anul 
1960 și modul de desfășurare 
a acestor lucrări în anul 1961 ;

— elaborarea planului coor
donat de. cercetări științifice 
in Marea Neagră pe anul 1962.

Sesiunea a fixat data ținerii 
celei de-a IlI-a sesiuni și a 
ales pe reprezentantul Uniunii 
Sovietice în funcția de preșe
dinte al Comisiei Mixte pe pe
rioada 1961- 1962.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat în spiritul înțelegerii 
depline și al unei calde prie
tenii.

l

Noua secție de mase plastice a Întreprinderii timișorene Guban. 
Foto : V. RANGA

în continuare am mers P® 
urmele unui Album ștafetă al 
pionierilor. Asta e ceva chiar 
foarte interesant. Prin școlile, 
prin unitățile de pionieri din 
oraș a început să circule un 
album.

Un album pe care scria 
așa : Casa pionierilor organi
zează trimiterea acestui 
bum ștafetă în unitatea 
stră și sinteți rugați să 
semnați aid u< scurt 
ric al activității pionierilor cit 
și acțiunile pe care le între
prindeți in întâmpinarea celei 
de a 40-a aniversării a parti
dului".

Cum am mai spus albumul 
circulă și ne-a fast greu să-i 
dăm de urmă. Am urmat 
drumul străbătut de album, 
lnsfirșit, l-am găsit la Școala 
medie „Nicolae Bălcescu", 
L-am răsfoit.

Pionierii din fiecare unita
te și-au așternut aici, odată 
cu enumerarea a tot ce a creat 
partidul pentru ei. alături de 
toată realizările lor, și dragos
tea lor fierbinte și sinceră 
față de partidul care le asigu
ră un viitor atit de strălucit. 
Iată doar cîteva spicuiri.

„Intre pionierii romini 
maghiari s-au stabilit strinse 
legături de prietenie pe care 
le-au adîncit și consolidat o 
serie de acțiuni comune cum 
sint : îngrijirea mormintului 
eroinei comuniste Haia Lif
shitz, organizarea unor spec
tacole. vizite la casele memo
riale ale partidului, excursiile. 
Semnează pionierii unității din 
Școala medie ,*Ady — Șincai".

„Am vizitat Muzeul Doftana. 
Am organizat un concurs eu 
tema ..Din lupta- partidului" și 
unul eu tema : „Realizări ale 
regimului democrat-popular". 
Am organizat adunări pionie
rești pe temă în care s-a vor
bit despre a 40-a aniversar* a 
partidului. Toate acestea noi

«i- 
voa- 
eon- 
isto-

ce va fi trecut prin toate șco
lile orașului, va fi trimis co
mitetului regional de partid 
ca semn al recunoștinței pe 
care o poartă pionierii partidu
lui.

Asemenea lucruri, am mai 
spus, am intîlnit pretutindeni. 
E parcă o întrecere in a găsi 
cea mai directă cale de a 
mulțumi partidului pentru 
grija pe care o poartă tine
retului. în a cunoaște mai în 
profunzime lupta și politica 
partidului. Tot astăzi am a- 
sistat la turnarea unui film. 
Este un film documentar cu 
titlul „Ce ne-a dăruit parti
dul. Stați să vă povestim. Ne 
ducem la Casa de cultură' a 
studenților. Era ce-i drept o 
oră cam nepotrivită. Nu era a- 
proape nimeni. Totuși de un
deva de la etaj am auzit o 
voce. „Atențiune, motor !“ Un 
pocnet de clachetă și zumzetul 
unui aparat de filmat. Și în- 
tr-adevăr se filma. Cineclubul 
studenților, acest modest, dar 
laborios studiou cinematogra
fic nu poate avea odihnă a- 
cum cind filmul acesta trebuie 
să fie gata pînă la S Mai. 
Regizor Conic Valentin, asis
tent. Asistent de regie, Țanțoș 
Savina, studentă. Operator : 
Florică Ion, student la mate
matici. Iată ce va apare pe 
genericul filmului.

Filmul vorbește despre tot 
ce a dăruit partidul studenți
lor clujeni. Sint filmate scene 
din căminele noi studențești, 
din laboratoare, săli de curs, 
scene din viața obișnuită a 
studenților. Se turna tocmai un 
cadru din ultimele secvențe 
ale filmului. O fată închide fi
lele unui album de fotografii, 
album care este luat ca pretext 
pentru călătoria pe care o fa
ce aparatul de filmat. Despre 
asta am putea să scrim. am 
putea să prezentăm un mo
ment din munca acestor stu-

denți cineaști, a acestor entu
ziaști și neobosiți creatori ai 
frumosului. Despre un deta
șament de pionieri care va 
purta numele „A 40-a ani
versare a partidului* și va fi 
format din pionieri care vor 
fi primiți în promoția ,.A 40-a 
aniversare a partidului", am 
vrea iarăși să scrim. E un fe
nomen mai simplu, el vor
bește despre efervescența deo
sebită care domnește acum în 
școlile orașului,

Am sosit la școala medie 10 
exact cînd micii școlari care 
se pregătesc să intre în or
ganizația de pionieri erau 
in fierbere. Se vorbea des
pre pregătirile pe care le 
fac. Tocmai atunci pionierii 
mai mari care au primit în
sărcinarea să se ocupe de 
viitorii pionieri iși luaseră 
în primire... elevii. Totul se 
petrecea într-o atmosferă gra
vă. solemnă.

- Bine, ne-a răspuns se
cretarul de redacție. E sufi
cient. Scrieți repede. E nevoie 
urgentă de materialul vostru. 
întocmiți un material înche
gat care să dea o imagine 
amplă a pregătirilor pe eare 
le face tineretul orașului Cluj 
pentu întîmpinarea glorioasei 
aniversări. Așteptăm I

Și telefonul s-a închis.
— Alo! Alo!
în zadar, n-am 

restabili legătura, 
vrut să anunțăm 
despre un alt fapt interesant. 
Păcat! Am fi putut să scriem 
lucruri foarte interesante des
pre convorbirea pe care am 
avut-o cu tînărul Vasile To
fan maistru mecanic la Uzi
nele „Janos Herbak". clasat 
pe locul III la faza regio
nală a concursului cu tema „A 
40-a aniversare a partidului". 
El ne-a vorbit despre emoțiile 
avute înainte și in timpul 
concursului, despre seriozita
tea cu care s-a pregătit, des
pre cit-de mult l-au ajutat a- 
cum la concurs cunoștințele 
căpătate la lecțiile învățămîn- 
tului politic U.T.M.

Dar ce mai puteam face ? 
Vom scrie totuși și despre el. 
E doar un fapt reprezentativ. 
Concursul acesta a procurat 
multe emoții și multe bucu
rii tinerilor din Cluj, care vor 
să-și demonstreze și în acest 
fel dragostea față de partid.

- Repede la lucru. Avem de 
scris un reportaj nu 
ușor, pentru că nu e 
ușor să scrii într-un _ . 
restrins despre zilele sărbăto
rești pe care le trăiește tine 
retul clujean, acum în preaj 
ma marii aniversări a part: 
dului.

ION BĂIEȘL 
MIHAI CARANF1L
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Pentru concursul cultural-sportiv al t -eretului din orașul Ploiești tineri petroliști au pregătit 
in comun un fragment din opereta „Crai Nou“.

Foto ; S. NICULESCU

mai putut 
Am mai 

redacția fi

prea 
prea 

xpaflu

0 delegație economică 
a R. P. Romîne 

a plecat spre Roma

încheierii 
de lun- 
Romînă

Sîmbătă dimineața a plecat 
spre Roma o delegație eco
nomică a R.P. Romîne, con
dusă de tov. Mihiai Ptetri, ad
junct al ministrului Comer
țului. Delegația va duce tra
tative. în vederea
unui acord comercial 
gă durată între R.P. 
și Republica Italia.

Membrii delegației 
salutați la plecare, 
portul Qtopeni. de membri ai 
conducerii Ministerului Co
merțului, precum și de func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au fost de față dr. Alberto 
Paveri Fontana, ministrul 
liei la București, și Manlio 
Santi, secretar comercial 
Legației Italiei.

au fost 
pe aero-

Utemisra Păduroru Violeta 
din secția de asamblare a 
Fabricii de rulmenți din Bir- 
lad lucrează io aparatul de 
control al rulmenților. Rul
menții verificați de ea sin* 
de cea mai bună calitate.

Foto : N. STELORIAN

UNDE MERGEM
Manifestări cultural - artistice în zilele 

de 1 și 2 mai

Spectacole pe 
estradele din parcuri, 

piețe și păduri
Pe estrada amenajată in 

Piața Republicii, programul 
zilei de 1 Mai va fi deschis 
la ora 17 de o fanfară. Iși mai 
dau concursul în continuare 
Filarmonica de stat „George 
Enescu" și numeroase forma
ții artistice de amatori din 
raionul I. V. Stalin.

La Teatrul de vară din 
Parcul de cultură și odihnă 
„I. V. Stalin" vor fi prezente 
formațiile actorilor amatori 
de la Ministerul Sănătății, 
I.T-B.. întreprinderea „Ilie 
Pintilie". Programul se va 
sfîrși la ora 22 ; în încheiere 
îți va da concursul ansamblul 
ELA.I. Un bogat program al 
formațiilor artistice de ama
tori de la numeroase între- 

din raionul Stalin va 
și pe estrada de ama- 
Parcul de cultură și

brigada artistică de agitație a 
Direcției regionale C.F.R. 
București. Pe această estradă 
iși vor mai da concursul ta
rafuri. formații coregrafice, 
coruri, orchestre etc.

La Teatrul de vară „Nico
lae Bălcescu" programul va 
începe la ora 17. Vor fi pre
zente aici formațiile actorilor 
amatori de la Atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie", „Ta
bleta”, „Tehnometal". In în
cheierea programului își vor 
da concursul actori ai Teatru
lui de Operă și Balet. O altă 
estradă amenajată în acest 
raion este cea din Parcul Mo- 
goșoaia. In Piața Banu Manta, 
de la ora 20, va rula film.

La programul ce se va des
fășura pe estrada amenajată 
în parcul Vitan își vor da 
concursul actori ai Teatrului 
satiric muzical „C. Tănase", 
coruri, orchestre, soliști, for
mații de dansuri, brigăzi artis
tice de agitație. Printre actorii 
amatori ce se vor prezenta pe 
această estradă se află și for
mația feminină de folclor a 
Ministerului Industriei Petro-

la Ib- 
roșAJ’4- 
Feren- 

rula

coregrafică șj soliști de 
treprinderea ..Steagul

In piețele Rahova și 
tari, de la ora 20, vor 
filme.

Pe scenele căminelor cultu
rale din raioanele Nicolae 
Bălcescu. 23 August, 1 Mai, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, V. 
I. benin vor avea loc nume
roase programe cultural-artiș- 
tice la care își dau concursul 
formațiile ‘de artiști amatori 
din raion.

Carnavaluri 
ale tineretului

In seara zilei de 1 Mai la 
casele de cultură ale tinere
tului din raioanele Tudor Vla- 
dimirescu, 23 August. Grivița 
Roșie, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Nicolae Bălcescu și la 
Casa raională de cultură 1 
Măi, între orele 19 și 5 di
mineața vor avea loc carna
valuri ale tineretului.

Dans de masărecitatori.

■M I

corul

Piața 
Băl-

dansurile 
artistică de agitație 

Mao Țze-dun", brigada 
stică de agitație, formația

,1. V. Sts ide U 
ora 19—24), in Parcul ..8 Mai“ 
din raionul 1 Mai (incepind- 
de la ora 21), in parcul Izvor 

raionul V. I. Lenin (de la
iui s 
Pros 
ansamc

Form 
și orch 
Vladim 
de ar 
cursul 
Progresul 
cescu).

Ansamblul M.F.A..
Uzinelor ..Republica", formații 
coregrafice, orchestre cu so
liști etc. vor susține în ziua de 
1 Mai programul lor la Tea
trul de vară „23 August", în- 
cepind de la ora 17.

Pe estrada din parcul „8 
Mai" din raionul 1 Mai își vor 
da concursul actori ai Teatru
lui muzical „C. Tănase", o 
fanfară, corul, orchestra cu 
soliști și formația coregrafică 
de la întreprinderea „Electro
nica”. Cu muzică interpretată 
de fanfară va începe și pro
gramul ce se va desfășura în 
pădurea Andronache.

Cu un frumos program de 
brigadă se va prezenta pe estra
da Parcului copilului, din raio
nul Grivița Roșie, la ora 18,

174 : Concert express — ora 20.
Teatrul Național „I. L. Ca

ragiale’' sala Comedia: Poveste 
din Irkuțk — ora 19,30; Tea
trul Național ,J. L. Caragiale” 
sala Studio: Maria — ora 19,30; 
Teatrul „C. Nottara“ sala Ma- 
gheru : Pygmalion — ora 19,30; 
Teatrul „C. Nottara", sala Stu
dio: Viori de primăvară — ora 
20; Teatrul de Comedie: „Ce
lebrul 702” — ora 20; Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. Giulești: 
Vecini de apartament — ora 
19,30; Teatrul pentru tineret și 
copii, sala C. Miile: Prima în- 
tilnire — ora 19,30; Teatrul de 
tineret și copii sala Liberta
tea: Marțienii — ora 19; Tea
trul Satiric-Muzical „C. Tă- 
nase" sala Savoy: Cu concer-
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aistrul nostru — așa-l nu
mesc simplu, eu dragoste 
și respect, tinerii din sec

torul turnătorie de fontă a Uzi
nelor „Ernst Thâlmann" pe mais
trul Dobre Marin. Prestigiul de 
care se bucură comunistul Dobre 
Marin în rîndul tinerilor săi to
varăși de muncă, atenția pe 
care o acordă zi de zi educă
rii acestora, ne-au îndemnat să 
notăm în carnetele noastre de 
corespondenți voluntari multe 
lucruri interesante. Să citim îm
preună cîteva din aceste în
semnări.

... Azi la consfătuirea de pro
ducție a luat cuvintul maistrul Do
bre Marin. Brigada de producție 
nr. 3 pe care o conduce e frun
tașă. Maisfrul însă nu s-a referit 
la brigada sa, ci la brigada de 
producție a tineretului nr. 4 — 
care de luni de zile este codașă. 
El s-a oferit să preia conducerea 
acestei brigăzi. După consfătuire 
secretarul de partid și inginerul 
șef al sectorului au discutat pînă 
seara tîrziu cu maistrul Dobre 
Marin propunerea sa.

...Prima zi de lucru o mai
strului Dobre Marin în brigada 
nr. 4. înainte de începerea lu
crului, meșterul a făcut o călă
torie imaginară cu tinerii tur
nători pe meleagurile patriei, 
pe întinsele ogoare ale agricul
turii noastre socialiste unde 
tractorul rominesc este mult •- 
preeiat de mecanizatori |l «e- 
iectivițti. Po urmă maistrul e 
discutat in porta cu fiecare

membru c>l brigăzii planurile 
tehnologice ale reperelor.

... Cela 480 de minute de mun
că au luat sfîrșit. in sala colțului 
roșu, maistrul a rămas să discute 
cu tînărul Rusen Gheorghe. El 
calculează pe hîrtie Valoarea în 
lei a pieselor rebutate în acea zi 
de Rusen. Cifrele la fiecare piesă 
sînt mici. Adunate însă la toate 
piesele rebutate într-o zi și ra
portate la producția lunară rezul
tă o sumă care-l face pe tînăr să 
roșească de rușine. Comunistul 
Dobre Marin îi vorbește cu vo
cea lui txlîndă : _
oare cită pagu
bă aduci uzinei 
prin rebuturile 
pe cere le dai? 
Ești un muncitor 
calificat 
crezi 
jent..“.

.... Nu

,,Te-ai g indii

drum spre dormitor, Rață Gheor
ghe s-o destăinuit unui prieten :

— Maistrul a trimis o scrisoare 
mamei și una tinerilor din orga
nizația U.T.M. a comunei. Le-a 
scris că nu mă fin de muncă, 
că-mi pierd timpul liber tocind 
străzile orașului, că am apucat-o 
pe un drum greșit. Mustrările ma
mei și cele ale ulemiștilor din 
sat, prieteni din 
pus pe ginduri...

Din acea lună, 
se numără printre fruntașii 
muncă din sector.

... De cîteva săptămînî, Du-

pentru exa- 
în clasa a

Gheorghe,Dumitrescu 
alfi 12 tineri muncitori 
de maistrul comunist

Rată Gheorghe 
în

periooră. Mai gindește-te. Tre
buie să te pregătești 
menul de admitere
Vlll-a.

Curînd 
la fel ca 
îndemnați
Dobre Marin, a devenit elev la 
cursurile serale ale școlii medii 
de cultură generală.

...Azi a fost consfătuirea 
producție. S-a încheiat un
trimestru. Brigada de producție 
nr. 4, condusă de maistrul Dobre 
Marin s-a situat 
fruntașe. Tînărul

de 
nou

dec lu- 
negli-

Material sosit în cadrul concursului 
organizat în cinstea aniversării 

partidului

ne de
ranjați - sînte.m 
Anunțul scris de 
pe ușa colțului 
nit nedumerire, 
nu era planificaiă 
„Secretul" l-a dezvăluit un mun
citor mai vîrsfnie care, zîmbind, 
informa pe curioși : „Tinerii din 
brigada lui Dobre Marin învață. 
Maistrul a inițiat o adevărată școa
lă. Acum studiază în colectiv car
tea „Defectele de turnare".

...Azi s-a întors din concediul 
de odihnă pe care și l-a petrecut 
in satul său natal de pe malurile 
Moldovei tînărul Rață Gheorghe. 
Cînd s-a Infilnif eu maistrul, în 
loc de salut i-a spus deschis : „Iți 
mulțumesc, meștere". Seara, In

în ședință !" 
mină, lipit 

roșu a stîr- 
in acea zi 

nici o ședință.

mitrescu Gheorghe e supărat. Nu 
mai rîde, nu mai glumește. A 
pierdut examenul de admitere la 
școala de maiștri. Mai supărat 
decît Dumifrescu Gheorghe e însă 
comunistul Dobre Marin, in tim
pul unei pauze de masă i-a spus 
lui Dumitrescu :

— Oare să mă fi înșelat în 
privința ta ? Credeam că ești om 
cu voință, care nu se sperie de 
greutăți. Ai căzut la examen. Nu-i 
bine I Dar asta nu înseamnă să-ți 
iei adio, de la învățătură. Pe lingă 
uzină funcționează o școală medie 
serală. Ai toate posibilitățile să 
înveți. Ești tînăr. Uzina «re nevoie 
de muncitori cu o pregătire su

prinfre brigăzile 
Rusen Gheorghe 
a luat cuvintul: 
„Succesele noa
stre le datorăm 
in primul 
:omunistului 
bre Marin, 
exempl u.1 
sonal in produc- 

prin capa- 
organiza- 

de muncă mais- 
ridice 

brigăzilor 
stimu-

rind 
Do. 
Prin 
per-

citatea so de 
tor ol locului 
tru< nostru a reușit, să 
brigade la nivelul 
fruntașe, o reușit să 
leze la fiecore tînăr dim brigadă 
pasiunea de a produce mai mult, 
mai bine și mai ieftin".

... Aprilie 1961. în întîmpinarea 
glorioasei aniversări — 40 de ani 
de la înființarea Partidului Comu
nist din Romînia — schimburile 
conduse de maiștrii comuniști Do
bre Marin și Buterchi Constantin 
se află în întrecere. Obiectivele : 
depășirea sarcinilor de plan cu 
10 la sută, reducerea rebuturilor 
au 5 la sută sub cifre admisă, nici

o piesă produsă să nu necesite 
remanieri. Cine va ciștiga între
cerea încă nu se știe. Ieri schim
bul condus de maistrul Buterchi 
Constantin a depășit planul doar 
cu 8 la sută.

Și totuși maistrul Buterchi era 
tare supărat : se îmbolnăvise un 
om care lucra la un reper impor
tant.

— Și necazul cel mare, ii spu
nea el comunistului Dobre, e că 
va lipsi o săptămînă încheiată. 
După cîteva clipe tovarășul Do
bre i-a răspuns :

— De mîine Ion Topilescu 
din schimbul meu îl va înlo
cui pe tovarășul bolnav. Avem 
posibilitatea să organizăm pro
cesul de producție ;n așa fel, 
incit tim-p de o săptămînă 
să putem lucra cu un om mai 
pufin. Amîndouă schimburile tre
buie să-și îndeplinească angaja
mentele luate în întrecere.

Tinerii din schimbul condus de 
maistrul Dobre Marin au fost întru 
totul de acord cu hotărîrea sa. 
Exemplul în muncă și-n viaja 
personală a comunistului Dobre 
Marin constituie pentru tinerii 
turnători de la Uzinele de trac
toare „Ernst Thâlmann" un în
demn de a munci și a trăi într-un 
chip nou, înaintat.

BUCUR TOMNIUC
ajustor

OȚELEA TRAIAN 
strungar

(membri ai postului de 
corespondenți voluntari 

ai „Sclnteii tineretului" 
din uzină)

3 Mai.
Teatrul de Operă și balet al 

R.P.R.: Spărgătorul de nuci-- 
ora 19,30; Teatrul de stat de 
operetă: Lysistrata — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale” sala Comedia: Oa
meni care tac ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale” 
sala Studio: Milionarii (pre
mieră) — ora 19,30; Teatrul 
Municipal, sala Matei MiUo: 
Rustica 50—60 — ora 19,30; 
Teatrul Municipal, sala Fiii- 
mon Sîrbu: Un strugure in 
soare — ora 19,30; Teatrul „C. 
Nottara" sala Magheru: Pri
măvara — ora 19.30; Teatrul 
„C. Nottara” sala Studio: 
Scandaloasa legătură dintre 
dl. Kettle și dna Moon — ora 
20; Teatrul de comedie: Prie
tena mea Pix — ora 20; Tea
trul Muncitoresc C.F.R. Giu
lești: O lună de confort — ora 
15, Dl. Puntila și sluga sa Mat
ti — ora 19,30; Teatrul „Țăn
dărică”, sala Orfeu: Micul 
Muck ■— ora 11.

- , .- t

CINEMATOGRAFE
1 și 2 mai
Intilnire în întuneric — Pa

tria, București, 1 Mai ; Primă
vara fetelor — Republica, Ele
na Pavel ; Acoperișul — Ma
gheru, Gh. Doja, Al. Sahia ; 
Războiul vesel — V. Alecsan- 
dri, B. Delavrancea ; In pra
gul furtunii — I. C. Frimu, 8 
Martie, Miorița, Libertății ; 
Volga-Volga — Lumina, 23 
August ; Două etaje de feri
cire — Central; Sinha Moca
— Victoria ; Nu vreau să mă 
însor — Maxim Gorki ; Puf- 
Puf — Pictorul cetățean — In
sula «langustelor Materia
le noi — Cuvintul despre ma
șini — Timpuri noi ; Program 
special pentru copii (dimi
neața), Vaca șj prizonierul (2 
mai după amiază) — 13 Sep
tembrie ; Toată lumea ride, 
cîntă și dansează — Tinere
tului, înfrățirea între popoare. 
N. Bălcescu ; Cio-Cio-San — 
Al. Popov ; Oameni și stinci
— Grivița; Taina cetății — 
Cultural ; Poveste nordică — 
Constantin David : Vaca și 
prizonierul — V. Roabă. Don- 
ca Simo; Doamna cu cățelul
— Unirea ; Drumul spre înal
ta societate — Arta. M. Emi
ri eseu : Pas cu pas — Tudor 
Vladimirescu 16 Febniarie; 
Socoteli greșite — Munca; 
Insula fără nume — Moșilor;



cu privire la vizita delegației Comitetului Central 
ai Partidului Muncitoresc Romin și a guvernului 

Republicii Populare Romine în Republica Populară Polonă
(Urmare din pag. l-a)

voltării economiei naționale a celor două 
țări, a cooperării și specializării în pro
ducție în cadrul C.A.E.R. Din volumul to
tal al livrărilor reciproce, circa 50% va fi 
format din produse ale industriei con
structoare de mașini. Printre cele mai 
importante produse ale industriei con
structoare de mașini care vor fi furni
zate de R. P. Romînă sînt: instalații de 
foraj la o adîncime de 3.200—6.000 m. lo
comotive Diesel electrice, mașini-unelte și 
Sitele. R. P. Polonă va furniza motoare 
pentru vase de mare capacitate, echipa
ment naval, mașini-unelte, mașini de 
construcții și altele.

Livrările reciproce de mărfuri pe anul 
1961 vor crește cu peste 20% față de vo
lumul schimburilor stabilite pentru acest 
an în acordul comercial pe termen lung.

Ambele părți consideră că este posibilă 
creșterea in continuare a acestor schim
buri prin lărgirea și adincirea speciali
zării și cooperării in industrie : pentru a- 
ceasta este necesară intensificarea schim
bului reciproc de informații asupra pla
nurilor de producție și investiții și a pla
nurilor lucrărilor de cercetare științifică 
și de construcții in anumite ramuri aie 
Industriei constructoare de mașini, chi
mică, siderurgică și altele.

Dezvoltarea în perspectivă a economici 
celor două țări creează noi posibilități 
pentru adincirea specializării in produc
ție și lărgirea colaborării economice. Sta
bilirea direcțiilor colaborării economice 
între cele două țâri in perioada pînă in 
anul 1980 va avea o importanță esențială 
pentru folosirea completă a acestor posi
bilități și pentru pregătirea lucrărilor teh
nice și, organizatorice necesare. Ambele 
părți au trasat sarcina organelor de pla
nificare ale celor două țări să înceapă, in 
prima jumătate a acestui an, consultații 
reciproce privind colaborarea economică 
în perioada dezvoltării in perspectivă 
pină în anul 1980.

Comisia guvernamentală romino-polo- 
nă, care a contribuit la lărgirea însem
nată a colaborării economice in interesul 
ambelor țări, trebuie să-și îndrepte acti
vitatea in această direcție.

Cele două părți consideră că adincirea 
colaborării economice intre ambele ’ări 
va contribui la dezvoltarea economiei si 
ridicării nivelului de trai al popoarelor 
din cele două țări, la întărirea forței po
litice și economice a întregului lagăr so
cialist.

♦
Cele două părți au avut un larg schimb 

de păreri asupra principalelor probleme 
ale situației internaționale actuale și a 
perspectivelor luptei pentru pace. De au 
constatat că desfășurarea evenimentelor 
internaționale confirmă intrutotul jus
tețea aprecierilor Consfătririi partidelor 
comuniste și muncitorești de la Moscova 
din noiembrie 1960.

Superioritatea absolută a forțelor pă
cii și socialismului asupra forțelor impe
rialismului va crea posibilitatea elimi
nării războiului di» viața popoarelor. Ză
dărnicirea planurilor agresive ale impe
rialismului și asigurarea unei ; păci trai
nice a devenit o sarcină pe deplin reală 
datorită unității indestructibile-șr-pttterii 
țăriior socialiste și in primul rind a Uni
unii Sovietice, forța principală a lagăru
lui socialist.

Deschiderea drumului omului in Cos
mos de către știința și tehnica sovietică 
este o dovadă strălucită a superiorității 
orinduirii socialiste, care a eliberat uriașe 
forțe creatoare și le-a pus in slujba pă
cii și progresului.

Preintimpinarea războiului termonu
clear, care ar putea să aducă distrugeri 
fără precedent unor țări întregi și civi
lizației umane, constituie problema fun
damentală a contemporaneității.

Uniunea Sovietică, Republica Populară 
Romînă, Republica Populară Polonă și 
celelalte țări socialiste promovează in 
mod neabătut politica leninistă de coexis
tență pașnică intre state cu orânduiri so
ciale diferite, militează cu perseverență 
pentru rezolvarea in folosul păcii și secu
rității popoarelor a tuturor problemelor 
internaționale care frămintă omenirea. 
Inițiativele de pace ale Uniunii Sovie
tice, Rominiei, Poloniei și celorlalte țări 
socialiste sînt sprijinite de masele popu
lare din lumea întreagă și găsesc un ecou 
tot mai larg în rindurile a numeroase 
cercuri politice din Occident, inclusiv în 
rindurile unei părți a burgheziei, care, 
apreciind mai lucid raportul de forțe și 
consecințele grave ale unui război mo
dern, se pronunță pentru destindere în 
relațiile internaționale.

Evoluția evenimentelor pe plan mon

dial demonstrează în același timp că pu
terile imperialiste n-au renunțat la poli
tica de pe „poziții de forță", continuă 
cursa înarmărilor, se opun destinderii 
încordării internaționale, săvirșesc noi 
acte agresive care amenință pacea gene 
rală. Consecințele acestei politici sînt 
evenimentele periculoase pentru pace din 
Congo, Algeria, Laos, Cuba.

Agresiunea brutală împotriva Cubei 
a arătat că imperialismul american, in 
încercările sale de a restaura dominația 
monopolurilor capitaliste în țările elibe
rate de sub jugul colonial, nu se dă înlă
turi să încalce normele elementare de 
drept internațional și să organizeze in
tervenții armate împotriva acestor țări.

Țările socialiste au luat o poziție hotâ- 
rîtă în apărarea dreptului poporului Cu
ban la independență.

Condamnarea severă a inspiratorilor 
și organizatorilor agresiunii de către opi
nia publică mondială, simpatia ealdă a 
tuturor popoarelor pentru cauza dreaptă 
a Cubei sînt o expresie vie a tăriei și 
rolului. însemnat al solidarității forțelor 
păcii și progresului din întreaga lume.

Datorită luptei eroice a poporului Cu
ban, string unit în jurul guvernului său 
revoluționar, agresiunea imperialistă a 
suferit o infringere rușinoasă.

Declarațiile conducătorilor de stat ai 
S.U-A. arată, totuși, că pericolul care 
amenință Republica Cuba nu a trecut. 
Aceasta obligă popoarele să-și mențină 
trează vigilența.

Republica . Populară Romînă și Repu
blica Populară Polonă asigură poporul 
Cuban de sprijinul lor frățesc in lupta 
sa pentru libertate.

Ambele părți declară că vor sprijini 
pe deplin lupta plină de abnegație a 
poporului algerian pentru independență.

Cele două părți iși exprimă speranța 
că mesajele comune adresate recent de 
către U.R.S.S. șj Marea Britanic, in ca
litate de copreședinți ai Conferinței de 
la Geneva, vor readuce pacea in Laos și 
vor asigura independența și neutralitatea 
acestei țări.

Poporul romin și poporal polonez pri- 
vese ca toată simpatia și stat soi ids re ca 
copierele dij țările Asiei. Africii și 
Americii Latine care Ivptc pentra elibe
rarea lor națiaeala și peșin- dreptul de 
a-șj £iuii o crinăuire socială conform 
vGiaței lor.

Amceie părți consideră lichidarea to
tală și definitivă a colonialismului ca 
parte integrantă a luptei pentru pacea și 
progresul omenirii și cer să se aplice 
neintirziat Declarația cu privire la lichi
darea colonialismului, adoptată de Adu
narea Generala a Organizației Națiuni
lor Unite.

Examinlnd situația din Europa, cele 
două părți atrag atenția asupra primej
diei decsebite care se creează pentru 
pace in Europa prin transformarea Ger
maniei occidentale, de către cercurile 
conducătoare din S.U.A., Anglia, Franța, 
împreună cu guvernul de la Bonn, în 
principala forță de șoc a agresiunii in 
această parte a lumii, Ele condamnă 
înarmarea Bundeșwehrului cu arme nu
cleare și arma rachetă, predarea5 acestor 6 
arme in mîinile guvernului R.F.G., care 
înscrie in programul său oficial pretenții 
teritoriale față de Polonia ș> alte țări.

Republica Populară Romină reafirmă 
că granița Odra-Nysa est? definitivă și 
consideră că orice încercări de revizuire 
a ei constituie un atentat ia menținerea 
păcii și securității in Europa și in intrea- 
ga lume.

Cele două părți au subliniat că atit 
timp cit politica R.F.G. se va baza pe 
militarism, revanșism și pe sabotarea 
destinderii internaționale, pacea popoa
relor din Europa va fi in pericol.

împreună cu celelalte țări socialiste.
R. P. Romînă și R. P. Polonă consideră 
că. in interesul păcii și securității popoa
relor europene, inclusiv al poporului ger
man, se impune înlăturarea cit mai grab
nică a rămășițelor celui de al doilea 
război mondial prin încheierea Tratatu
lui de pace cu cele două state germane 
și transformarea Berlinului occidental 
intr-un oraș liber. demilitarizat. Cele 
două părți susțin cu toată hotărirea pro
punerile făcute in acest scop de guvernul 
Uniunii Sovietice și guvernul Republicii 
Democrate Germane. Dacă puterile occi
dentale vor tărăgăna la infinit încheie
rea Tratatului de pace, Rominia, Polonia 
și celelalte țări socialiste vor incheia 
Tratatul cu R. D. Germană,

Ambele părți acordă o înaltă prețuire 
ralului Republicii Democrate Germane 
pentru rezolvarea pașnică a problemei

germane și asigurarea păcii și securității 
in Europa.

Republica Populară Romină și Repu
blica Populară Polonă consideră că lupta 
pentru realizarea dezarmării generale și 
totale sub un strict control internațional 
constituie sarcina actuală primordială a 
tuturor popoarelor. Cele două părți rea
firmă că vor acorda sprijinul lor deplin 
sj activ propunerilor istorice făcute de 
U.ILS.S. în această direcție. Totodată ele 
consideră că este de datoria tuturor sta
telor de a contribui la crearea condițiilor 
prin care să se ajungă la un acord in 
problema dezarmării generale și totale.

Pornind de la acest punct de vedere. 
Republica Populară Romină sprijină pla
nul polonez de creare a unei zone de- 
nuclearizate in Europa centrală și pro
punerile R. P. Polone, prezentate la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., privind încetarea cursei înar
mărilor.

Republica Populară Polonă susține 
inițiativa Republicii Populare Romine, 
in problema transformării Balcanilor 
intr-o zonă a păcii, fără arme atomice și 
arme rachetă și propunerile guvernului 
romin privind stabilirea unor relații de 
bună vecinătate intre țările din această 
regiune.

Republica Populară Romină și Repu
blica Populară Polonă iși vor aduce în
treaga lor coatribuție la continua întă
rire a unității și forței lagărului socialist, 
principala garanție pentru asigurarea 
unei păci trainice in lume. Ambele țări 
consideră înfăptuirea politicii de coexis
tență pașnică in relațiile eu toate țările 
drept sarcina lor principală.

♦
Reprezentanții Partidului Muncitoresc 

Romin si ai Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez au făcut un schimb de in
formații o privire la activitatea celor 
două partide frățești și la problemele 
mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale.

Partidul Muncitoresc Romin și Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez traduc în 
viață cu consecvență sarcinile care de
curg din Declarația Consfătuirii repre
zentanților partidelor comuniste și mun
citorești din noiembrie 1960, document 
programatic pentru mișcarea comunistă 
internațională.'

Succesele țărilor socialiste și ale miș
cării muncitorești internaționale în lupta 
comună pentru o pace trainică, pentru 
socialism și comunism sînt determinate 
in mod hotăritor de unitatea indestructi
bilă a partidelor comuniste și muncito
rești, de colaborarea și schimbul de expe
riență dintre ele. Partidul Muncitoresc 
Romin și Partidul Muncitoresc Unit Po 
lonez subliniază importanța deosebită a 
experienței inepuizabile a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice pentru în
treaga mișcare muncitorească internațio
nală. Hotăririle istorice ale celui de-ai 
XX-lea și XXI-lea Congres al P.C.U.S., 
constituie o uriașă contribuție creatoare 
la îmbogățirea teoriei și practicii luptei 
mincării muncitorești în epoca actuală.

Partidul Muncitoresc Romin și Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez consideră 
drept suprema lor datorie internaționa- 
listă să-și aducă întreaga contribuție la 
intărirea coeziunii partidelor comuniste 
și muncitorești, sub steagul marxîsm-le- 
nmismului. la consolidarea unității de 
nezdruncinat a țărilor sistemului mon
dial socialist.

Cele două părți vor continua să 
lupte cu hotărîre împotriva revizionismu
lui. ca pericol principal in mișcarea 
muncitorească internațională, împotriva 
dogmatismului și sectarismului, care in 
anumite condiții pot să devină, de ase
menea, un pericol principal, ca și a ori
căror incercări de a slăbi unitatea rindu- 
rilor partidelor comuniste și muncito
rești.

Ambele părți au constatat că legăturile 
dintre cele două partide s-au dezvoltat 
continuu și au hotărit să lărgească și să 
adincească in continuare colaborarea 
frățească și schimbul de experiență între 
Partidul Muncitoresc Romin și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez.

★
Cele două părți iși exprimă convin

gerea că vizita delegației Republicii 
Populare Romine în Republica Populară 
Polonă va contribui la adincirea conti
nuă a prieteniei și colaborării frățești 
dintre popoarele romin și polonez și va 
constitui un aport la întărirea unității 
indestructibile a tuturor țărilor socialiste 1 
și la consolidarea păcii in lume.

I în drum spre patrie
BUDAPESTA 29 Corescon-

| dentul Agerpres transmite: 
i în drum spre patrie delegația 

de partid și guvernamentală a 
j R. P. Remine, condusă de to- 
j varășul Gheo:ghe Ghecrghiu- 
i Dej. prim-secretar al C.C. al 
Ș P.M.R., președintele Consiliu- 
i lui de Stat al R. P. Romine, 

care a făcut o vizită de prie- 
j tenie in R. P. Polonă, a sosit 
i sîmbătă pe teritoriul R. P.

Ungare. La punctul de fron
tieră, delegația a fost intim- 
pinată de către Kiss Kăroly. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședin
te al Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, Kator.a 

I Jozsef, director in Ministerjl 
Afacerilor Externe al R. P 
Ungare. Radvanv Jănos. șeful 
protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe al R. P. 
Ungare, precum și de Vasile 
Gliga. însărcinat cu afaceri 
ad-interim al I< P. Romine la 
Budapesta, și membri ai Am
basadei romine la Budapesta, 

în gara Ujpest. din apropie
rea Budapestei, unde trenul 
oficial s-a cprit pentru un 
scurt timp, membrii de:ega- 
ției romine au fost salutați de 
către Kâdăr Jănos. prim-se
cretar al C.C. al P.M.S.U., Ma- 

I rosan Gyorgy, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., Sik Endre, ministrul 

; Afacerilor Externe, Czottner 
J San.dor, ministrul Industriei

Grele. Vălyi Peter, vicepre
ședinte al Comisiei de Stat a 
Planificării. Eufrosina Padu- 
chowa, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. P. Polone la 
Budapesta, precum și de mem
brii Ambasadei R. P. Romine 
la Budapesta.

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și ceilalți membri ai 
delegației s-au întreținut cu 
personalitățile sosite in intîm- 
p: narea lor, după care trenul 
oficial și-a continuat drumul 
spre patrie.

Pînă la frontiera R. P Ro
mine, delegația de partid și 
guvernamentală a fost insoți- 

I tă de Kiss Kăroly, membru 
i al Biroului Politic al C.C. al 
| P.M.S.U. și vicepreședinte al 
I Consiliului prezidențial al

R. P. Ungare. Katona Joz
sef. director in Ministe
rul Afacerilor Externe. Rad- 

j vany Jănos. șeful proto- 
I colului din Ministerul Afa- 
i cerilor Externe, precum, și de 
I Vasile Gliga. însărcinat cu 
. afaceri ad-interim al RPR. 
I la Budapesta, și Vasile Mol- 
| dovan, consilier.

★
Cu ocazia trecerii prin R. S. 

Cehoslovacă și R. P. Ungară, 
delegația de partid și guver
namentală a R. P. Romine a 
adresat telegrame de salut 
conducătorilor de partid și de 
stat din R. S. Cehoslovacă și 
R. P. Ungară.

-----•-----

Varșovia, 28 aprilie 1961

Prim-secretar al Comitetului Central a! 
Partidului Muncitoresc Romin

GHEORGHE GHEORGHIU-DE]
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romine

ION GHEORGHE MAURER

Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez 

WLADVSLAW GOMULKA
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Polone 
JOZEF CYRANKIEWICZ Foto ; VAL BRADULEJ

O interesantă expoziție
BAIA MARE 29 (Agerpres).
Sîmbătă după-amiază s-a 

deschis în orașul Baia Mare 
expoziția economică a regiunii 
Maramureș, organizată în cin
stea zilei de 1 Mai și a celei de 
a 40-a aniversări a partidului. 
In cele 6 pavilioane ale expo
ziției prezintă produse peste 40 
de întreprinderi și unități eco
nomice din regiune. în pavilio
nul central sint expuse mașini 
și utilaje miniere, diferite

agregate și instalații construite 
la uzinele metalurgice „Unio“ 
și „Hutira Dezideriu“, precum 
și produse economice ale uzi
nelor metalo-chimice „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“ și „1 Mdi“.

Expoziția înfățișează rezul
tatele obținute de către colec
tivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din întreprinderi
le și instituțiile din regiune în 
îmbunătățirea calității produ
selor. i

ȘTIRI SPORTIVE

Corpul neînsuflețit al tovarășului 
Dimitrie Praporgescu 
a fost adus în țara

Stfflbotâ după-amiază a sosit 
in Capitală venind de la Varșo
via, avionul care a adus in țară 
corpul neînsuflețit al tovarășului 
Dimitrie Praporgescu, amba
sadorul R. P. Romine la Varșo
via.

Pe aeroportul Otopeni au 
fost prezenți membrii familiei 
defunctului, reprezentanți ai Mi

nisterului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Invățâmîntului și Cul
turii, A.S.I.T., Institutului de con- 
strueții-București, prieteni.

Au fost de asemenea prezenți 
Tadeusz Matysiak, însărcinatul 
cu" afaceri al R. Polone la 
București și membrii ambasadei.

(Agerpres)

In cadrul competiției de 
atletism pentru „Cupa primă
verii", care a început sîmbătă 
pe stadionul Tineretului din 
Capitală, recordmana mondia
lă Iolanda Balaș a realizat la 
săritura în înălțime 1,84 m. Un 
rezultat valoros a obținut Lia 
Manoliu care a aruncat dis
cul la 52,45 m. Al. Bizim a cîș- 
tigat proba de aruncarea suli
ței cu 70,81 m, iar Ion Sorin a 
sărit la lungime 7,10 m.

★
La 29 aprilie a continuat 

cea de a 17-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial 
de șah, întreruptă vineri cu 
avantaj material pentru Tal. 
în continuare, Botvinnik a 
opus o dîrză rezistență reu
șind chiar să recîștige calita
tea însă cu prețul unei poziții 
mai slabe. Campionul mondial 
datorită înaintării pionului h 
a cîștigat o figură. Eforturile 
lui Botvinnik de a-și asigura 
remiza nu au avut succes și 
la mutarea 84-a el a cedat. 
Acum scorul meciului este de 
lQi/5__gi/, puncte în favoarea 
lui Botvinnik. ■

★
Sîmbătă a început la Bel

grad cea de a 12-a’ ediție a

campionatului european mas
culin de baschet. Echipa R. S. 
Cehoslovace a învins cu scorul 
de 58-33 echipa Suediei. Un 
rezultat surpriză a fost înre
gistrat în meciul R. D. Ger
mană - R. P. Ungară, victoria 
revenind primei echipe cu sco
rul de 64-63. Alte rezultate î 
Izrael — R. F. Germană 70-41; 
R. P. Polonă - Anglia 78-34.

★
Intîlnirea revanșă dintre echipe

le reprezentative masculine de 
volei ale U.R.S.S. și R. P. Ungare 
a revenit echipei sovietice cu 
scorul de 3—1 (15—10 ; 10—17 ; 
17—15 ; 5—15; 15—13). După
cum se știe în primul meci au 
cîștigat voleibaliștii maghiari cu 
scorul de 3—2.

★
în sala Dinamo s-a încheiat 

sîmbătă seara turneul interna
țional de lupte clasice. Un re
marcabil • succes au repurtat 
luptătorii romîni care au cîș
tigat victoria la 4 categorii ; D. 
Pîrvulescu (52 kg), . I. Cernea 
(57 kg), M. Sultz (62 kg) și V. 
Bularca (73 kg). Iată ceilalți 
învingători; I,. Bolvak (R.. P.

Ungară) - 67 kg ; D. Dobrev 
(R. P. Bulgaria) — 79 kg ; Al. 
Albrecht (R. D. Germană) — 
87 kg și R. Kasabov (R. P. 
Bulgaria) peste 87 kg.

Astăzi de la ora 11 și 17 au 
loc meciurile de lupte libere.

★
In cea de-a freia rundă a tur

neului international feminin de 
șah de la Tbilisi Alexandra Nico- 
lau a pierdut în 30 de mutări cu 
albele la Nona Gaprindasvili, 
campioana R.S.S. Gruzine. Silly 
(R. P. Ungară) a cîștigat la Livif- 
ska (R. P. Polonă), Zvorîkina 
(U.R.S.S.) la Liebert (R. D. Germa
nă).

★
Prima ediție a „Cupei Dunării" 

la haltere a început la Miinchen. 
La categoria cocoș Foeldi (R. P. 
Ungara) a ocupat primul loc cu 
325 kg. urmat de Saitl (R, S. 
Cehoslovacă) cu 270 kg. Tot un 
concurent maghiar E. Szabo a ie
șit învingător la categoria pană 
realizînd la cele trei stiluri 325 
kg. Janal (R.S. Cehoslovacă) a o- 
cupaf lecui doi cu 302,500 kg. și 
austriacul Herman locul trei cu 
300,500 kg.

ADUNĂRI FESTIVE
Sîmbătă In numeroase alte 

fabrici. urine șt tnșîituțft s-au 
ținui adunări festive consa
crate zilei de 1 Mai ți ani- 
cersdrii a 40 de ani de la tn- 
ființaren partidului.

La adunarea de la Uzinele
metalurgice „Tudor VTadimt- 
rescu~. din Capitală, in fața a 
peste 2000 de oameni ai mun
cii a vorbit tor. Tame Mari
nescu, 
telului 
U.T.M. V orbi 
remarcabilele realizări obținu
te de constructorii de autobuze 
și troleibuze in întrecerea so
cialistă in tnrimjunarea celor 
două mari sărbători. In aceste 
uzine au fost realizate tipuri 
noi, moderne de autoutilitare

și s-au făcut importanțe per
fecționări in construcția tro
leibuzelor și autobuzelor. în
deplinind planul de producție 
la toate sortimentele, metalur- 
gițtii de aici au realizat numai 
in primul trimestru din acest
an economii suplimentare în 
valoare de peste 1.500.000 lei, 
precum ți importante beneficii 
peste plan.

Asemenea adu 
mai avut loc și

au 
Fabrica de

..București , 
de transporturi 

T.A.R.O.M, întreprin
derea „Acumulatorul", precum 
și Ia alte întreprinderi din Ca
pitală și din țară.

(Agerpres!

Să ții
patiicLului

oltean.,.
ultimul muncitor la Combina
tul Chimic din Timăveni, 
Zeidner Ute, muncitoare la Fa
brica de Încălțăminte „8 Mai" 
din Mediaș și Alexe Vasile, 
elev al Școlii profesionale 
C.F.R. Sibiu, reprezentanții re
giunii. Brașov, Homotescu-Vii,'- 
gil, elev din Iași și tehnicianul - 
Bădeanu Dumitru de la Ate
lierele C.F.R. „Ilie Pintilie" 
din același oraș, sint cei 12 fi- 
naliști. Simpla înșiruire a me
seriilor lor pare un adevărat 
tablou sintetic al preocupărilor 
tineretului nostru, căruia par
tidul i-a deschis orizonturi 
vaste, posibilități nelimitate de 
realizare a celor mai îndrăz
nețe visuri. Profilul moral al 
acestor tineri care stăpînesc și 
priceperea unor meserii legate 
direct de industria noastră so
cialistă și tainele savante ale 
cărților, nu e prea greu de 
înfățișat. Pe scenă, răspunzînd 
la întrebări ei se comportau 
ca in viața de toate zilele, cînd 
părăsind strungul se îndreaptă 
spre liceul seral, părăsind trac
torul se îndreaptă spre cămi
nul cultural, sau de pe bănci
le liceului de zi se grăbesc 
spre atelierul cutărei uzine în 
care vor fi ca mîine ingineri.

Cînd vorbesc despre pre
zent. despre marile realizări 
obținute de poporul nostru, 
condus cu înțelepciune de 
partid, tinerii au parcă în 
cuvinte o și mai accentuată 
mîndrie personală. Doar la 
multe din aceste succese parti
cipă șî ei, prin hărnicia și 
munca lor de fiecare zi aju
tați și învătați cu dragoste pă
rintească de comuniști.

Râspunzind, Holom Vasile, 
arată cîte tractoare vor lucra 
pe ogoarele țării noastre în 
1965. Un răspuns precis, 
care sala aplaudă :

— 100.000 tractoare fizice !

mii industriaș a declarat 
tunci că se va arunca 
primul tractor construit 
noi. Să poftească. 11 așteptăm 
să-și țină promisiunea.

Tehnicianul Budeanu Dumi
tru vorbește despre satele 
electrificate din regiunea Iași, 
despre energia electrică care 
va pătrunde pînă în 1965 în 
f iecare sat de pe întinsul țării. 
Și nu uită că în 1937 un mo
șier din acele părți s-a plîns 
in parlament ca fiind o pro
fanare a obiceiurilor rustice 
introducerea curentului elec
tric la sate.

Multe răspunsuri vii, plasti
ce și întotdeauna pe cit de 
pasionate pe atit de precise. 
E greu 
condiții 
dintre 
cursul 
semnat 
gătiți pe reprezentanții regiu
nii Oltenia, pe tînăra elevă 
Soroiu Speranța și colectivis
tul Marghescu T. Ion. Locul 
doi a revenit reprezentanților 
orașului București. Sala i-a 
aplaudat pe cîștigători și cu 
aceeași dragoste pe cei care 
au fost aproape pînă la ulti
mul pas, în fruntea 
cursului.

Prin ei. prin glasul 
răsunat încă odată, . 
din toate părțile 
cîntec fierbinte de mulțumire, 
un imn de slavă închinat de 
întregul nostru tineret, Parti
dului Muncitoresc Romin, 
gloriosului, său drum de luptă 
de-a lungul a patru decenii 
pentru fericirea și bunăstarea 
poporului.

a- 
sub 

de

să alegi în asemenea 
pe cei mai buni 

cei buni. Dar con- 
e concurs... El a de
ca cei mai bine pre

con-

lor, a 
adunat 

țării, un

la

Dar, completează el, tare mult 
aș ține ca industriașul ame
rican care, în ’45 cînd țara 
noastră a făurit primul trac
tor, despre care el a spus că 
nu-și va duce propria greu
tate, să vină la noi aici. Dom-

Vești culturale
La invitația S.R.S.C., timp 

de mai multe zile ne-a vizitat 
țara T. N. Evreinova, candidat 
în științe biologice, colabora
tor științific al Universității 
„Lomonosov". Oaspetele sovie
tic a ținut in Capitală cit și 
în provincie conferințe despre 
științele contemporane ale na
turii și originea vieții pe pă- 
mînt, a vizitat universități și 
institute științifice și a avut 
întrevederi cu specialiști ro
mîni în domeniul biologiei.

★
Leon Coucoulas, președintele 

Asociației oamenilor de litere 
din Grecia, șj prof. univ. Jean 
Imbriotis, care ne vizitează 
țara la invitația Comitetului 
național pentru apărarea pă
cii, au făcut sîmbătă o vizită 
la Uniunea scriitorilor unde au 
avut o întrevedere cu condu
cerea Uniunii.

Brigada conausâ de tînăra 
Sulciuc Maria de la Fabrica 
de tricotaje „Sencovici Irina" 
din Oradea, și-a indeptinil 
angajamentele privind ridi
carea calității produselor. 
Tov. Antal Florice, jnstruc- 
toarea Comitetului orășenesc 
U.T.M. Oradea împreună cu 
Dorouți Elene secretara or
ganizației U.T.M. pe între
prindere o felicită, pentru 
succese e tinerilor, pe respon

sabila brigăzii

Informații
Sîmbătă seara s-a reîntors în 

Capitală, venind din Elveția 
delegația R. P. Romine care a 
participat la cea de a 16-a se
siune a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa. Delega
ția a fost condusă de tovarașuj 
Gogu Rădulescu, ministrul Co
merțului, președinte al acestei 
sesiuni. , ■

Tovarășul Gogu Radulescu 
și membrii delegației au fost 
întlmpinați la sosire, pe aero
portul Otopeni, de reprezen
tanți ai conducerilor Ministe
rului Comerțului și Ministe
rului Afacerilor Externe.

*
în ultimele zile au continuat 

discuțiile cu misiunea diplo
matică și economică a Brazi
liei, în cadrul comisiilor de 
lucru.

Sîmbătă la amiază, consilie
rii culturali ai misiunii. Guil- 
herme de Figueiredo, director 
adjunct al Asociației oameni
lor .deJLeatru brazilieni, Agos- 
tinho Olavo Rodriguez. /direc
torul Teatrului Național de 
comedie din Rio de Janeiro/ 
și Attico Villas Boas da Mot
ta, de la Universitatea din Rio 
de Janeiro, au 
la I.R.R.C.S., 
primiți de Al. 
președinte al 
S-au discutat cu acest prilej 
aspecte ale relațiilor culturale 
dintre R. P. Romînă și Bra
zilia.

făcut o vizită 
unde au fost 
Buican, vice- 

Institutului.

★
Colectivul Teatrului de pă

puși și marionete ..Țăndărică”, 
care a întreprins un turneu de 
trei săptămîni în Uniunea So
vietică, s-a înapoiat sîmbătă 
în Capitală.

★
In cadrul turneului artiștii 

romîni au prezentat spectacole 
la Moscova și Leningrad. Pu
blicul, presa și oamenii de tea
tru sovietici au dat o înaltă 
apreciere spectacolelor cu pie
sele „Mina cu cinci degete"j 
„Micul prinț", „Umor pe sfo
ri", „Punguța cu doi bani" și 
„Doctorul Aumădoare", care 
au figurat în repertoriul tur
neului păpușărilor romîni.

*
Sîmbătă a avut loc ședința 

de constituire a grupului ro
min pentru relații de prietenie 
Rominia - Angiia din Marea 
Adunare 
celei de-a

A fast 
conducere 
deputății: 
netato, președinte, Ion Pas și 
acad. Andrei Oțetea, vicepre
ședinți, Constantin Paraschi- 
vescu-Bălăceanu șecretar. Au
rel Duma, Nicolae Giosan, 
Justin Moisescu, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Stan șî 
Radu Beligan, membri.

(Agerpres)

Națională în cadrul 
IV-a legislaturi, 
ales Comitetul de 
din care fac parte 
Acad. Grigore Be-

IN CURIND PE ECRANE

PREMIERA
noului film roffiînosc
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Fideli Castro și Osvaldo Dorticos înconjurați cu dragoste de oameni ai muncii din Cuca

ÎNTÎI MAI AL VICTORIEI!
— într-o puternică atmosferă de entuziasm poporul cuban

se pregătește pentru marea sărbătoare
„întîi Mai al victoriei 1“ — 

aceste cuvinte, scrise pe mii 
de pancarte și steaguri care 
împodobesc capitala Cubei 
și alte orașe și sate ale țării, 
simbolizează încrederea ne
strămutată a celor șase mi
lioane de cubani în trăinicia 
puterii populare pe care au 
cucerit-o și, de curînd, au 
apărat-o în bătăliile împotri

Adevărata voce a Americii
NEW YORK 29 (Ager- 

pres). — In seara zilei de 28 
aprilie Comitetul de luptă 
pentru o atitudine justă față 
de Cuba a plasat pichete în 
fața hotelului „Conrad Hil
ton" din Chicago în care se 
afla președintele Kennedy. 
Agenția United Press Inter
national arată că membrii 
pichetelor purtau în mîini

Ce-1 doare pe d-1 White...
WASHINGTON 29 (Ager- 

pres). — TASS transmite : Co- 
mentînd mesajul lui Osvaldo 
Dorticos, președintele Repu
blicii Cuba, și al primului mi
nistru Fidel Castro, în care se 
spune că Cuba este gata să 
discute cu guvernul S.U.A. 
problemele existente și chiar 
să reia relațiile diplomatice, 
White, purtător de cuvînt al 
departamentului de Stat, a 
respins de fapt înseși ideea 
tratativelor cu Cuba. „Noi am 
spus în repetate rînduri, a de

Delirul isteriei războinice...
Ty ineri, la ora 16,00, pe
J/ întreg teritoriul Sta

telor Unite s-a auzit 
vuietul sirenelor apărării 
antiaeriene. Teleimprima
torul agenției UPI, a 
început să bată febril: „Ra
chetele intercontinentale și 
bombardierele inamicului 
dau o lovitură Statelor U- 
nite. Vor fi atacate 100 din 
'•ele mai mari centre ale 

ni". Ce-i drept, agenția 
a grăbit să-și calmeze ci

titorii adăugind că este vor
ba de „operațiunea alarma 
1961", cu caracter de antre
nament.

Dar acțiunea sinistră or
ganizată de Direcția mobi
lizării civile și militare a 
S.U.A. s-a desfășurat cit se 
poate de serios. In vuietul 
sfâșietor al sirenelor, pe 
străzile orașelor, automo
bilele s-au oprit brusc. Po
lițiștii au început să-i îm
pingă pe trecători în gan
guri pe care se vedeau tă
blițe galbene cu inscripția 
„Adăpost". In școli cursu
rile au fost întrerupte. La 
Washington 5.000 de func
ționari de stat, lăsîn- 
du-și toate treburile, au

...și reacția 
de

Americanii de rină au 
reacționat altfel la această 
„operațiune alarmă".

New York. Scuarul din 
fața clădirii municipali
tății. In jurul orei 16,00 
s-au adunat vreo 3.000 de 
cetățeni. Mulți purtau in
signa „o lume a păcii sau o 
lume a ruinelor". O tînără 
cu un copilaș în cărucior 
purta o pancartă cu in
scripția : „împotriva răz
boiului nuclear nu există 
alt adăpost decit dezarma
rea11-

Șuierul sirenelor sg trans
formă într-un urlet asur
zitor. „In adăpost !", , „Mai 
repede în adăpostse 
aud dintr-un megafon cu 
amplificator electronic co
menzile polițiștilor. Dar oa- 

va intervenționiștilor. Cuba- 
nii întîmpină în acest an 
Ziua internațională a oame
nilor muncii și ca pe o zi a 
victoriei noii orînduiri care 
a luat ființă și care s-a con
solidat în urma profundelor 
prefaceri revoluționare în
făptuite în Cuba în ceva mai 
mult de doi ani.

pancarte cu lozincile : „Un 
corp al păcii, nu un corp de 
infanterie marină", „Jos mîi- 
nile de pe Cuba!", „Să se în
ceteze agresiunea Agenției 
centrale de investigații îm
potriva Cubei!“.

Cînd Kennedy a ieșit din 
hotel, membrii pichetelor au 
strigat „Pace în Cuba !“«

clarat el, că principala pro
blemă din Cuba este comunis
mul în emisfera occidentală. 
Comerțul și problemele eco
nomice pot constitui o temă 
pentru tratative. Dar comunis
mul în emisfera occidentală 
nu poate fi pus în discuție".

Totodată White a afirmat că 
informațiile apărute în presă 
cu privire la o nouă invazie 
în Cuba, plănuită de Statele 
Unite, „sînt lipsite de orice 
temei".

pornit-o în fugă spre adă
posturi. Au fost întrerupte 
emisiunile tuturor posturi
lor de radio și televiziune. 
In loc de muzică și anun
țuri publicitare, cetățenii 
au auzit cum sînt îndem
nați să se îndrepte în fugă 
spre adăposturi. Apoi a fost 
transmis un mesaj al pre
ședintelui Kennedy, înre
gistrat pe bandă de magne
tofon. Președintele a decla
rat că nu se așteaptă un 
război, dar a spus : „Tre
buie să luăm toate măsu
rile necesare pentru a ne 
apăra căminele, instituțiile 
și modul nostru de viață, 
pentru ca ele să poată su
praviețui dacă inamicul va 
porni un război împotriva 
noastră..."

„Peste 30 de milioane de 
americani au pierit - anun
ța după „sfîrșitul alarmei" 
agenția Associated Press. 
Dar ceilalți au supraviețuit 
și pot duce războiul". A- 
genția și-a exprimat satis
facția în legătură cu aceas
tă comedie lugubră desti
nată să „spulbere apatia și 
fatalismul opiniei publice 
în fața ororilor războiului 
nuclear".

americanului 
rind

menii nu se mișcă din loc. 
„Nu „Nu scandează 
ei în cor. Cineva începe un 
vechi cîntec negru, devenit 
în ultima vreme extrem de 
popular printre luptătorii 
pentru pace americani: 
„Vom trăi în pace, vom 
trăi în pace. Pe noi nu ne 
veți speria Cîntecul este 
reluat de toți ceilalți. Poli
țiști mătăhăloși îi înșfacă 
pe demonstranți și-i vîră cu 
forța în automobile. Mul
țimea însă nu se împrăștie.

Demonstrații de protest 
împotriva ațițării isteriei 
războiului și cursei înarmă
rilor au avut loc și la Uni
versitatea Columbia, ca și 
într-o serie de colegii și 
școli din New 'York.

Totodată, muncitorii și ță
ranii, funcționarii, tineretul 
studios și intelectualii se 
pregătesc să demonstreze la 
1 Mai în fața întregii lumi 
hotărîrea lor de a lupta pe 
via^ă și pe moarte penUu 
apărarea patriei și a rez-nu- 
ției. Astăzi, cînd asupra Cu
bei planează pericolul grav 
al unei agresiuni armate 
americane directe, cubanii 
se pregătesc ca ia festivită
țile de 1 Mai să declare răs
picat și cu glas tare: „Dom
nilor imperialiști nu ne veți 
putea îngenunchia".

„Să jurăm celor care și-au 
dat viața pentru patrie că 
vom ține sus steagul ei 1“ — 
în această chemare de 1 Mai 
a Confederației oamenilor, 
muncii din Cuba este expri
mată voința poporului.

...La Havana se fac ulti
mele pregătiri pentru festi
vitățile de 1 Mai. Orașul s-a 
învesmîntat de sărbătoare 
străzile, bulevardele, piețele 
capitalei sînt iluminate fee
ric, peste tot flutură stea
gurile de stat cubane, stin
dardele și fanioanele orga
nizației revoluționare.

In cea mai mare piață din 
Havana, dominată de monu
mentul majestuos al lui Jose 
Marti, vor avea loc parada

'Peisaj sub... marin din marea Caraibilor
Desen de V, VASILIU

O reîntîlnire emoționantă 
după 17 ani

Zn seara zilei de 28 aprilie, 
pe aeroportul Șerementie- 
vo din capitala U.R.S.S. 

Serghei și Evghenia Nikitin și 
fiica lor Alia, sosiți la Moscova 
din. Novosibirsk, au întimpinat pe 
Nicolas și Louise Hoffmann și 
Eugene Lachet.

Au trecut 17 ani de cind micul 
francez Eugene în vîrstă de 8 
ani, fratele Louisei, a luat-o în 
primire prin gardul lagărului de 
concentrare „Ledigensheim" pe 
Alla Nikitina născută de curind, 
iar Louise și Nicolas Hoffmann, 
riscindu-și viața și viața copiilor 
lor Roger și Marcel, au adăpostit-o 
in casa lor.

Pe atunci orașul francez Al- 
grange, al cărui nume fusese 
schimbat de naziști în Algringen, 
era un oraș al camerelor de tor

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București» Piața „Scînteii" Tel. .17.60.10» Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii". STAS 3452 52.

miliției populare, a torțelor 
armate revoluționare și de
monstrația oamenilor muncii 
din cele trei provincii din 
vestul Cubei. La Santiago și 
Camaguey vor avea loc fes
tivitățile de 1 Mai cu parti
ciparea cetățenilor din cele 
trei provincii răsăritene ale 
Cubei.

Oamenii muncii din fabrici 
uzine, de pe ogoare își pre
gătesc rapoartele de 1 Mai 
în care arată care sînt rea
lizările lor și-și iau noi an
gajamente în muncă.

Muncitorii de la planta
țiile și fabricile de zahăr au 
și montat în piața din Hava
na un postament uriaș pe 
care se vede o scrisoare că
tre Fidel Castro. „Dragă Fi
del — se spune în scrisoa
re — vom secera și vom pre
lucra toată trestia de zahăr. 
Vom îndeplini planul da 
dezvoltare multilaterală a 
agriculturii, Vom munci din 
zori și pînă noaptea, dar nu. 
vom lăsa arma din mină". 
Scrisoarea se încheie astîeli. 
„Vom zdrobi contrarevolu
ția, vom da o ripostă impe- 
rialismului american și la
cheilor săi. Ne vom apăra re
voluția socialistă. Patria sau 
moartea 1 .Vom învinge!"»

tură nu numai pentru deținuți, ci 
și pentru locuitorii lui. Familia Ni
kitin nu știa limba franceză, fa
milia Hoffmann nu știa limba rusă 
și era periculos ca hitleriștii să 
afle că se cunosc între ele.

Membrii familiei Nikitin au pă
răsit pămîntul străin știind’ foartp 
puțin despre prietenii lor, le-au 
ținut minte numai numele.

Acum citva timp familia Niki
tin a solicitat agenția TASS să o 
ajute să-i găsească pe salvatorii 
Allei. La căutări au luat parte, de 
asemenea, presa și radiodifuziu
nea franceză.

Pe cîmpul de zbor al aerodro
mului Șeremetievo, lingă aero
nava sovietică rapidă ,,TU-104“, 
sosită din Paris, a avut loc o, în-. 
tîlnire emoționantă. In aceste cli
pe, familiile Nikitin și Hoffmannl 
s-au înțeles foarte bine fără in

0 nouă culegere 
de cuvîntări ale Iul 

N. S. Hrușciov
MOSCOVA 29 (Agerpres). - 

TASS transmite : Editura de 
Stat pentru literatura politică 
a scos de sub tipar o culegere 
de cuvîntări ale lui N. S. 
Hrușciov intitulată „Ridicarea 
bunăstării poporului și sarci
nile sporirii continue a produc- 

j ției agricole".
Volumul cuprinde cuvîntări- 

le rostite de N. S. Hrușciov Ia 
Plenara din ianuarie 1961 a 

I C.C. al P.C.U.S., la Consfătui- 
I rile pe zone ale fruntașilor din 

agricultura U.R.S.S., precum și 
cu prilejul inmînării ordinelor 
Lenin reprezentanților regiuni
lor Sverdlovsk și Kurgan.

Culegerea a fost editată în
tr-un tiraj de masă.

-----•-----

ITALIA: Sâptâmîna 

culturii romînețti

Intre 4 și 10 mai va avea 
loc la Bologna sub auspi
ciile Asociației de priete

nie italia — Rominia“ o săptă- 
mină a culturii rominești. Cu a- 
cest prilej ia Bologna se va 
deschide expoziția de desene 
executate de școlari din R. P. 
Romină și se vor ține conferin
țele „Muzica populară romi nea- 
scâ" — conferențiar Affeo Gigli 
și .Antologia poeziei rominești'' 
— conferențiar prof. Mario De 
Micheli.

Vor fi prezentate publicului 
bolognez o serie de filme artis
tice și documentare rominești 
printre oare „Valurile Dunării"» 
„O dimineață la București", „Jo
cul cu cuburi" și altele.

-----•-----

Teatrul „Țăndărică" 
și-a încheiat 

turneul în U.R.S.S.
MOSCOVA 29 Coresponden

tul Agerpres transmite: Tea
trul de păpuși și marionete 
„Țăndărică" și-a încheiat tur
neul în Uniunea Sovietică. Co
lectivul teatrului a prezentat 
40 de spectacole la Moscova 
și Leningrad. Atît în capitală 
cit și la Leningrad spectaco
lele teatrului s-au bucurat de 
mare succes. Ele au fost vizio
nate de un mare număr de 
spectatori și de numeroase per
sonalități ale vieții artistice 
sovietice. Turneul teatrului a 
coincis cu Conferința unio
nală a păpușarilor sovietici. 
Participanții te ctmferiați au 
luat de asemenea, parte la 
spectacole. Artistul V. Koro- 
liov, maestru emerit al artei, 
de la Teatrul de păpuși din 
Leningrad a declarat la întîl- 
nirea dintre artiștii români și 
oamenii de artă că Teatrul 
„Țăndărică" este unul dintre 
cele mai reușite teatre de 
acest gen, subliniind că arta 
lui este o artă profund anco
rată în realitate Și combativă.

Vineri după-amiază Ministe
rul Culturii al Uniunii Sovie
tice a oferit o recepție în cin
stea colectivului teatrului ro
mânesc.

-----•-----

0 scrisoare 
a lui Manolis Glezos 

adresată opiniei 
publice mondiale

'ATENA 29 (Agerpres). — TASS 
transmite : Manolis Glezos și alfi 
16 democrat! greci care se află 

de mulfi ani în închisori și în depor
tare au adresat, în numele celor 
2.000 de deținuți politici și de
portați greci, o scrisoare deschisă 
opiniei publice mondiale, tuturor 
oamenilor de bunăcredință, tutu
ror antifasciștilor, chemindu-i să 
intensifice lupta pentru amnistie 
politică generală în Grecia.

In scrisoare se spune că oa
menii pe care autoritățile grecești 
i-au aruncat în închisoare au un 
trecut glorios cu care se mîndresc 
pe bună dreptate. împreună cu 
popoarele celorlalte țări, ei au 
participat la lupta împotriva fas
cismului.

Scrisoarea a fost publicată de 
ziarul „Avghi" la 28 aprilie.

terpret. Nikolas și Louise au îm- 
bră(ișaf-o pe fiica lor adoptivă 
Alia.

Serghei Nikitin a adus mulțu
miri agenției TASS care l-a ajutat 
să-și regăsească prietenii francezi. 
El a mulțumit, de asemenea orga
nizațiilor sovietice care l-au aju
tat să organizeze întîlnirea dintre 
familiile sovietică și franceză.

Louise Hoffmann și-a exprimat 
bucuria că are prilejul să viziteze 
Moscova. Doresc, a subliniat ea, 
ca prietenia dintre țările noastre 
să se întărească, ca pe pămînt să 
nu mai fie războaie.

Familiile Nikitin și Hoffmann 
vor rămîne în capitală în timpul 
sărbătorilor de 1 Mai. Apoi răs- 
punzînd invitației Sovietului oră
șenesc Novosibirsk, familia Hoff
mann va pleca pentru cîfeva zile 
în acest ora}.

Sosirea Iui Juri Gagarin Ia Praga

După eșuarea puciului fascist 
din Algeria

• Regimentele de parașutiști ale legiunii 
străine au fost dizolvate • Descoperirea 

în Metropolă a unui complot menit 
să dea ajutor rebelilor

PARIS 29 (Agerpres). — 
Coup de Frejac, purtătorul de 
cuvînt al guvernului francez 
în Algeria, a anunțat Ia o con
ferință de presă că cinci ge
nerali, patru colonei și alți o- 
fițeri superiori ai armatei 
franceze din Algeria, care au 
sprijinit rebeliunea, au fost a- 
restați și trimiși în Franța 
spre a fi judecați. Circa 200 
de ofițeri „au primit sancți
uni’, iar cele trei regimente 
de parașutiști ale legiunii 
străine, cu un efectiv de 7.500 
de oameni, care au sprijinit 
efectiv pe generalii rebeli au 
fost dizolvate. Au fost emise 
mandate de arestare împotri
va generalilor rebeli Zeller, 
Jouhaud și Salan care nu au 
fost încă găsiți. Ziarele alge
riene „Echo d’Alger", „La De- 
peche Quotidienne" și „La 
deraiere heure", care au spri
jinit rebeliunea, au fost sus
pendate.

★
Paris 29 (Agerpres). — Co

respondentul din Paris al a- 
genției United Press Interna
tional anunță că poliția fran
ceză a descoperit „un vast 
complot în Franța metropoli
tană. menit să acorde ajutor 
rebeliunii eșuate din Algeria. 
Potrivit unor surse polițienești 
pînă la 27 aprilie au fost a- 
restate 400 de persoane". In 
cursul perchezițiilor efectuate 
de poliție se descoperă mereu 
noi documente importante 
dezvăluind numele membrilor 
principali ai complotului din 
Franța.

In același timp coresponden
tul «rată că autoritățile și-au 
limitat chiar de la bun în

Rebelii laoțieni sabotează 
încetarea focului

XIENG KUANG 29 (Ager
pres). — TASS transmite: 
Grupul de la Savannaket 
(grupul rebel al lui Boun 
Oum-Fumi Nosavan — n.r.) 
nu dorește încetarea focului 
în Laos și instaurarea păcii

---- •-----

Ce se petrece 
la Casa Albă?
VIENTIANE 29 (Agerpres). 

— Președintele Kennedy a 
convocat o ședință extraordi
nară a Consiliului național de 
securitate pentru discutarea 
problemei laoțiene. Corespon
dentul din Washington al a- 
genției Associated Press, High
tower, subliniază că „se emit 
presupuneri potrivit cărora 
s-ar părea că guvernul este 
pe cale să adopte hotărîrea 
de a întreprinde o intervenție 
militară în Laos".

Agenția France Presse sub
liniază că aceasta este cea 
de-a treia întrunire din aceas
tă săptămînă a Consiliului 
consacrată examinării proble
mei laoțiene. Președintele 
Kennedy a anunțat că a con
vocat din nou Consiliul pen
tru luni.

Consiliul S.E.A.T.O. se va 
întruni de asemenea într-o 
ședință specială duminică la 
Bangkok.

S.U.A» continuă 
livrările 

de armament
HANOI 29 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al Republicii Democrate Viet
nam a făcut la 29 aprilie o de
clarație în care a protestat cu 
fermitate împotriva faptului 
că S.U.A. continuă livrările 
militare pentru rebelii lao
țieni.

Gravitatea acestor acțiuni, a 
declarat purtătorul de cuvînt» 
constă în faptul că aceste li
vrări au început chiar îndată 
după ce copreședinții confe
rinței de Ia Geneva au dat 
publicității mesajul lor cu pri
vire Ia reglementarea pașnică 
a situației din Laos.

Aceste acțiuni ale S.U.A., 
se spune în declarație, consti
tuie un act de sabotare a efor
turilor copreședinților confe
rinței de la Geneva și ale al
tor ' țări, care caută să pună 
capăt războiului din Laos, pe 
baza respectării drepturilor 
naționale ale poporului lao
țian. 

ceput sfera cercetărilor lor la 
„elementele principale" ale 
rebeliunii. Cit de îngustă este 
această noțiune, se vede chiar 
din aceeași știre a agenției 
menționate. Referindu-se la 
„surse din cadrul poliției"; 
Corespondentul arată că ultra- 
cclonialiști notorii, adepți ai 
„Algeriei franceze", ca Jac
ques Soustelle și Georges 
Bidault, „nu interesează în 
prezent poliția".

-------- ----- •-----

Sesiunea Comisiei 
Economice a 0. N.U. 

pentru Europa
GENEVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 28 apri
lie participanții la cea de-a 
16-a sesiune a Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Eu
ropa (C.E.O.E.) au adoptat re
zoluțiile și hotărîrile elabo
rate da diferite comitete și co
misii ale C.E.O.E.

A fost adoptată în unanimi
tate rezoluția cu privire la ur
mările economice și sociale 
ale dezarmării. Proiectul aces
tei rezoluții a fost pregătit 
de mai multe țări printre 
care reprezentanți ai Ceho
slovaciei; Finlandei, Franței; 
Italiei, Poloniei; României, 
Suediei, R.S.S. Ucrainene, 
S.U-A^ Marii Britanii.

Participanții la sesiune au 
aprobat apoi mai multe re

zoluții.

în țară — așa și numai așa 
trebuie apreciat refuzul aces
tui grup de a-și trimite repre
zentanți la Xieng Kuang pen
tru a purta tratative. Or, fără 
o întîlnire între reprezentanții 
celor două părți beligerante 
nu poate exista nici o înceta
re efectivă a focului și nici nu 
poate fi creat un guvern de 
coaliție care să corespundă 
aspirațiilor întregului popor 
laoțian. Acest lucru l-au de
clarat la 29 aprilie, la o con
ferință de presă ,șeful guver
nului legal al Laosului, prin
țul Suvanna Fumma, și pre
ședintele partidului Neo Lao 
Haksat, prințul Sufanuvong.

Speranțele laoțienilor într-o 
încetare grabnică a focului au 
fost înșelate.

Noi, a subliniat Suvanna 
Fumma, vom mai aștepta încă 
48 de ore. Grupul Savannaket 
trebuie să-și trimită reprezen
tanți dacă vrea într-adevăr 
pace în țară și dacă intențio-

Autoritățile britanice 
sprijină un 

notoriu criminal nazist
MOSCOVA 29 (Agerpres).— 

TASS transmite: Guvernul 
Uniunii Sovietice insistă din 
nou ca autoritățile britanice 
să-l extrădeze pe criminalul 
de război Ain Mere, domici
liat în Anglia» vinovat de să- 
vîrșirea unor fărădelegi sîn- 
geroase împotriva unor cetă
țeni pașnici și prizonieri de 
război pe teritoriul Estoniei 
în anii celui de-al doilea răz
boi mondial (guvernul U.R.S.S. 
a ridicat problema extrădării 
lui Mere în noiembrie anul 
trecut).

Guvernul sovietic apreciază 
refuzul guvernului Marii Bri
tanii de a-1 extrăda autorită
ților sovietice pe Ain Mere, 
refuz cuprins în nota ambasa
dei engleze din 17 februarie, 
drept o sprijinire a acestui 
criminal, ceea ce încalcă obli
gațiile internaționale cores
punzătoare asumate de guver
nul Marii Britanii.

In cursul zilei de joi, Minis
terul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a adresat Ambasadei 
Angliei la Moscova o nouă no
tă în problema extrădării lui 
Mere. (Acest criminal de răz
boi a fost condamnat la moar
te în contumacie la procesul 
public de la Tallin (8—11 
martie a.c.) intentat unui grup 
de criminali de război vino-

Vizita 
lui I. Gagarin 

în Cehoslovacia
FRAGA 29 (Agerpres). — 

După cum transmite Ceteka, răs- 
punzînd invitației lui Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, președin
tele R. S. Cehoslovace, cosmonau
tul sovietic maiorul I. A. Gaga
rin a vizitat Hradul din Fraga. In 
curtea Hradului a fost aliniată o 
gardă de onoare în cinstea lui 
Gagarin.

Apoi I. A. Gagarin ă fost pri
mit de președintele Novotny care, 
în numele poporului cehoslovac 
i-a adus mulțumiri pentru strălu
cita faptă de eroism prin care a 
acoperit de glorie Uniunea So
vietică, primul stat socialist din 
lume.

Intre A. Novotny și I. A. Ga
garin a avuf loc o convorbire 
prietenească.

MEXIC: Reuniune 
consacrată zborului 

cosmic ai lui 
luri Gagarin

MEXIC 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Univer
sitatea Muncitorească din o- 
rașul Mexic a avut loc la 27 
aprilie o reuniune consacrată 
zborului cosmic al lui luri Ga
garin.

Luînd cuvîntul în. numele 
Consiliului de conducere al 
universității, dr. Mario Sala
zar a înmînat reprezentantu
lui ambasadei sovietice o pla
că memorială de argint cu ur
mătoarea inscripție: „Glorie 
lui luri Gagarin, Erou al U- 
niunii Sovietice și al întregii 
omeniri. Aprilie, 1961, Univer
sitatea Muncitorească din 
Mexic".

nează să ia în considerare a- 
pelul celor doi președinți ai 
conferinței de la Geneva pen
tru Indochina.

Nu poate exista o încetare 
unilaterală a focului — a de
clarat la rîndul său prințul 
Sufanuvong. In loc de trata
tive, grupul Savannaket cau
tă să complice situația. Acum 
citeva zile, rebelii au efectuat 
un desant în apropiere de 
Vang-Vieng. Imperialiștii a- 
mericani au creat între Fili- 
pine și Vientiane un pod ae
rian cu ajutorul căruia se li
vrează rebelilor tancuri, arme 
și alt echipament militar. 
Toate acestea demonstrează 
că inamicul nu dorește sincer 
încetarea focului. In ceea ce 
ne privește, noi dorim o înce
tare efectivă a focului. Aceas
ta este voința poporului lao
țian, aceasta este voința po
poarelor din țările vecine cu 
Laosul și a tuturor popoare
lor iubitoare de pace din lume.

vați de săvîrșirea unor crime 
monstruoase pe teritoriul Es
toniei).

Guvernul U.R.S.S. declară 
că timpul îndelungat care s-a 
scurs de la terminarea celui 
de-al doilea război mondial 
nu poate fi folosit ca pretext 
pentru adăpostirea unui cri
minal de război și pentru re
fuzul de a-1 extrăda.

Pe scurt
MOSCOVA — Răspunzind 

invitației Iui N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, la 
Moscova a sosit Ruslan Ab- 
dulbani, vicepreședinte al Con
siliului consultativ suprem al 
Indoneziei, împreună cu soția 
și fiica sa.

ACCRA. — După cum anun
ță agenția France Presse, la 29 
aprilie Ghana, Guineea și Re
publica Mali au hotărit crea
rea unei „Uniuni a statelor 
africane".

SAN JOSE. — După cum re
latează ziarul costarican „La 
Palabra" Echandi, președintele 
statului Costa Rica, a declarat 
că guvernul costarican nu poa
te tolera presiunile care urmă
resc să-I determine să rupă 
relațiile cu Cuba.


