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Numai calificativul
„foarte bine“

Este știut faptul că a- 
paratajul electrotehnic cere o 
execuție cit mai îngrijită, o 
finisare atentă, parametri teh
nici calitativi superiori. Pro
blemele acestea sint bine cu
noscute colectivului de munci
tori, tehnicieni și ingineri de 
la întreprinderea „Electroapa- 
rataj“ din București. De aceea, 
încă înainte de a-și _____
lua angajamentele 
în întrecerea socia
listă în cinstea ce
lei de a 40-a ani
versări a 
lui, ei H'j 
cu multă 
dere. in 
mânuți t,
care mai există incă 
ca lor, au stabilit 
principale ale slabei calități a 
unor produse ca și măsurile 
pe care le vor întreprinde 
pentru înlăturarea lor. S-a sta
bilit astfel că pentru îmbună
tățirea calității produselor 
este necesar să se întreprindă 
o amplă acțiune de reproiec- 
tare a aparatajului 
existent in 'producție, 
introducă in procesul 
bricație unele unelte
pozitive noi, să se îmbunătă
țească calitatea finisajelor etc.

aleo.-gazue ae pr
retului pentru a obține cali
ficativul „foarte bine" în ceea 
ce privește calitatea pieselor 
executate ? Iată citeva din 
răspunsurile primite la această 
întrebare adresată unor res-

în numărul de azi

Nicolae Barbu: Un an
gajament — o faptă

ișuor că 
îpotr.va fas- 
(pag. 3-a)

tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

parudu- 
discutat 
răspun- 

•nod a- 
lipsurile

Brigăzi de producție 
ale tineretului de la Electro

apardtdi id „Școala înaltei calități*4

in mun- 
cauzele

ponsabili de brigăzi și secre
tari U.T.M. din întreprindere.

Atenfie reproiectării

electric 
să se 
de fa- 
și dis-

— Flanul de măsuri tehni- 
co-organizatorice privind îm
bunătățirea calității produse
lor. ne-a spus tinărul inginer 
Gh. Niculescu, secretarul or
ganizației U.T.M. proiec
tări, a cuprins numeroase pro
puneri care, aplicate ia fieca
re loc de muncă in parte, 
contribuie la îmbunătățirea 
indicilor calitativi ai produse
lor noastre. S-a propus astfel

tinerilor oțelari hunedoreni
Oțelarii de la Combinatul 

siderurgic Hunedoara au ela
borat in ziua de 9 mai cea 
de-a 800-a șarjă rapidă din a- 
cest an. Scurtarea timpului de 
elaborare a șarjelor, metoda 
care asigură ridicarea indici
lor de utilizare a cuptoarelor 
și reducerea cheltuielilor de 
producție, a permis oțelarilor 
de la cuptorul Siemens 
fin. să dea peste plan, 
începutul anului și pînă 
5960 tone de oțel.

Succese de seamă au 
zat oțelarii din brigăzile de 
tineret. La oțelăria Martin nr. 
1 schimbul tineretului a elabo
rai de la începutul anului 160 
șarje rapide, ridicînd astfel

mai mult de 10 la sută in-

Mar- 
de Ia 
acum,

reali-

Petroliștii din sectorul de 
foraj au întîmpinat cea de-a 
40-a aniversare a înființării 
partidului cu realizări de sea
mă in producție. De la înce
putul anului și pină la 8 mai 
ei au forat peste plan aproape 
16.900 de metri. Succesul do- 
bindit se datorește îndeosebi 
extinderii forajului cu turbi
na, metodă avansată de lucru, 
cu ajutorul căreia s-a săpat 
42,3 Ia sută din totalul foraju
lui realizat în acest an.

(Agerpres)

Sute de tineri și tinere din 
satele și orașele regiunii Ga
lați au prezentat duminică 
pe unul din stadioanele ora
șului Galați un frumos pro
gram de cintece, jocuri și 
gimnastică închinat glorioa
sei aniversări a partidului.

Foto : N. SIMIONESCU

Spectacol
organizat cu prilejul aniversării 

a 40 de ani de la crearea 
Partidului Comunist din Romînia

Marți seara la Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Romi
ne a avut loc un spectacol or
ganizat cu prilejul aniversării 
a 40 de ani de la crearea Par
tidului Comunist din Rominia. 
S-a prezentat opera .Fata eu 
garoafe" de compozitorul 
Gheorghe Dumitrescu.

La spectacol au asistat to
varășii : Gheorghe Ghaorghtu- 
Dej, Gheorghe Apostol. Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nico
lae Ceaușescu. Chivu Stoica 
Alexandru Drăghici, Icn 
Gheorghe Maurer- Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu. Ștefan Voite?. 
Mihai Dalea, membri a; C.C.

Plecarea delegației P. 
aniversării P. C.

Marți seara a părăsit Capi
tala plecind spre Praga dele
gația Partidului Muncitoresc 
Romîn care la invitația C.C. al 
Partidului Comunist din Ce
hoslovaca va participa la săr
bătorirea celei de-a 
versări a Partidului 
dt.n Cehoslovacia.

Din delegație fac 
varășii Petre Borilă, 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., și Gheorghe Roșu, 
membru al C.C, al P.M.R.. 
prim-secretar al Comitetului 
regional Bacău al PM.R.

La plecare, Ia gara Bâr.easa. 
membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Alexan
dru Drăghici, membru al Bi-

C.C. al P

M. R. la sărbătorirea 
din Cehoslovacia

cu
dicele de utilizare a cuptoare
lor față de rezultatele medii 
din anul trecut. S-a redus în 
medic cu 7 la sută procentul 
de rebuturi.

La oțelăria Martin nr. 2, 
care poartă numele de „Oțelă- 
rîa tineretului", s-au realizat 
in primele patru luni alte anu
lui peste 9.000.000 lei economii 
la prețul de cost planificat.

(Agerpres)

-= fie reproîectate peste 30 
de produse.

La serviciul de proiectări 
lucrează mulți ingineri, tehni
cieni și desenatori tineri. I- 
mediat după ce s-au stabilit 
obiectivele planului, organiza
ția U.T.M. a discutat cu tine
rii proiectanți, le-a arătat în 
ce măsură calitatea produse

lor, prestigiul măr
cii fabricii noa
stre depind de ei. 
Cu toți ne-am an
gajat să contribuim 
la reproiectarea 
unora dintre pro
dusele care puneau 
cee mai multe 
probleme. Am ce

rut ajutorul conducerii ser
viciului. ne-am împărțit sar
cinile și am format grupe de 
proiectanți care să lucreze 
împreună.

Pînă acum din cele peste 30 
de produse au intrat deja în 
fabricație, conform schemelor 
reproiectate, 24, multe dintre 
ele fiind realizate de către co
lectivele de tineri proiectanți.

Așa de exemplu doi utemiști 
— Jeni Magriciuc și Ion Răși
nă — au executat repro
iectarea aparatajului folosit la 
stațiile de alimentare cu 
energie electrică a unităților 
industriale. Modelul nou pro
pus de ei, este superior 
calitativ, iar timpul de fa
bricație a scăzut de cîteva 
ori.

Lucrînd Ia reproiectarea 
contactorului de 60 A, tinerii 
proiectanți Liviu Teodorescu, 
Lucreția Vasilescu și Ion Po
pescu s-au orientat spre sim
plificarea constructivă a apa
ratelor. Aceasta a făcut ca du
rata de folosire a contactoru
lui să crească de 3 ori.

înainte fabrica noastră pri
mea reclamații, din cauza sla-

EUGEN FLORESCU

La cea de-a 40-a aniversare a înființării 
Partidului Comunist din Rominia, gindurile 
și sentimentele de profandă recunoștință și 
dragoste ale tineretului din patria noastră 
se Îndreaptă spre detașamentul de avangardă 
al clasă muncitoare, spre gloriosul stegar ai 
luptei revoluționare a poporului nostru, con
ducătorul si îndrumătorul tineretului — Parti
dul Muncitoresc Romin.

Tînăra noastră generație, care are fericirea 
de a trăi glorioșii ani ai desăvirșirii construc
ției socialiste, cunoaște și prețuiește din toată 
puterea ființă sale trecutul de luptă al pu
ternicului și încercatului nostru partid — 
Partidul Muncitoresc Romin. In condițiile 
grăe ale ilegalității partidul comuniștilor a 
fost singurul partid care s-a ridicat la lupta 
neînfricată pentru apărarea intereselor vitale 
ale maselor muncitoare, ale tineretului împo
triva exploatării și jafului capitalist, care a 
căemsî la luptă hotărită poporul împotriva 
fascizării tării, a organizat și unit forțele pa
triotice conducindu-le la înfăptuirea victo
ri a insurecției armate de la 23 August 
1M4.

Tînăra noastră generație este pe deplin 
c«ast:ee*-j de faptul că tot ce este mai înăl
ță tor astăzi in țara noastră liberă, marile 
CBceriri ale poporului nostru — lichidarea 
dăiaitivă a exploatării omului de către om. 
făurirea bază economice a socialismului — 
sint rezultatele politicii marxist-leniniste 
clarvăzătoare si consecvente a partidului.

Dacă tineretul patriei noastre se bucură 
de depline drepturi politice, daeă-i 
igurate dreptul la muncă, învățătură,

la odihnă, dacă-și poate permite infăptuirea 
căar mai îndrăznețe visuri, acestea se dato
reze politicii partidului, grijii deosebite și 
permanente pe care o manifestă Partidul 
Muadtarese Romin pentru prezentul și vii
torul tinerei noastre generații.

ast 
stai

M

Comitetul Central

Uniunea Tineretului .Muncitor — organiza
ția revoluționară de tineret a partidului nos
tru, continuatoarea tradițiilor glorioase de 
luptă ale Uniunii Tineretului Comunist, în- 
timpină cea de-a 40-a aniversare de la în
ființarea Partidului Comunist din Rominia 
ca pe cea mai mare sărbătoare a sa. Pentru 
Uniunea Tineretului Muncitor, creată și con
dusă de partid nu există cauză și ideal mai 
scump decit cauza și idealul " 
citoresc Romîn.

Cei 2.200.000 de utemiști, 
al patriei noastre, sutele de 
ai cravatelor roșii, încredințează Partidul 
Muncitoresc Romîn — conducătorul și îndru
mătorul nostru — că vor munci și învăța me
reu mai bine, că-și vor ridica continuu cu
noștințele politice, ideologice și culturale, vor 
participa cu și mai mult elan la lupta între
gului popor pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste în scumpa noastră patrie — Repu
blica Populară Romină.

Sub steagul roșu pe care sînt înscriși 40 de 
ani de luptă glorioasă pentru fericirea și 
bunăstarea poporului muncitor, în fața Parti
dului Muncitoresc Romîn, a Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, tineretul patriei noastre se 
angajează solemn că va păstra cu sfințenie, 
ca pe lumina ochilor, conducerea sa de către 
partid, că iși va închina toate forțele, talen
tul, cunoștințele, întreaga sa viață cauzei 
Partidului Muncitoresc Romîn.

TRĂIASCĂ CEA DE-A 40-a ANIVERSARE 
A ÎNFIINȚĂRII PARTIDULUI COMUNIST 
DIN romînia:

TRĂIASCĂ PARTIDUL MUNCITORESC 
ROMÎN - CONDUCĂTORUL ȘI ÎNDRUMĂ
TORUL TINERETULUI DIN PATRIA NOAS
TRĂ I

Partidului Mun-

întregul tineret 
mii de purtători

al Uniunii Tineretului Muncitor

Masă tovărășească

din

40-a ani- 
Cdtaunîs

parte to- 
rnembru

slovace

al marxism
leninismului

La masa tovărășească din sălii® Palatului R. P. Rom în®
Foto : AGERPRES

nășească in sălile Palatin
ii. P. Romine cu prilejul 

di a 40 de ani de la 
îa Partidului Comu- 
Rominia.
it parte membri și 
supleanți ai C.C. al 

PAIR. membri ai Consiliului 
și ai guvernului, vete- 
mișcărij muncitorești.

numeroși membri de partid 
din ilegalitate din toate re
giunile țării, primii secretari 
ai comitetelor regionale ale 
P.M.R.. conducători ai organi
zațiilor de masă și instituțiilor 
centrale, președinți ai sfaturi
lor populare regionale, mun
citori fruntași in producție, 
militari ai Forțelor noastre 
Armate, oameni de știință și 
cultură.

Primiți cu entuziasm, in

In Editura politică 
a apărut 

în tiraj de masă

Raport prezentat la Adu
narea festivă organizată cu 
prilejul aniversării a 40 de 
ani de la crearea Partidului 
Comunist din Romînia.

— 8 mai 1961 —

In Editura politică
a apărut

Gh. Gheorghiu-Dej:
Articole si cuvintări

1959 - 1961
Volumul cuprinde articole 

și cuvintări din perioada au
gust 1959 - mai 1961. In 
volum este inclus ți raportul 
prezentat la Adunarea festi
vă organizată cu prilejul ani
versării a 40 de ani de la 
crearea Partidului Comunii! 
din Romînia.

instind marea sărbătoare, tinerii patriei au întimpi- 
nat-o cu noi succese în muncă, la învățătură. In 
buchetul realizărilor a fost prinsă și floarea serbă

rilor pe care tinerii de Ia orașe și sate le-au pregătit cu 
multă dragoste și entuziasm în cadrul concursului cultu- 
ral-sportiv al tineretului. Prin cînt și vers înaripat artis-(Continuare în pag. 3-a)

Duminică tinerii din raionul 
„Grivița Roșie" s-au întâlnit în 
sala clubului „Grivița Roșie", să 
sărbătorească glorioasa ani
versare — 40 de ani de la înfîin- 
îarea partidului. Sînt tineri entu
ziaști, fruntași in muncă și in în
vățătură ; atit cei care au venit 
Ca spectatori, cit și artiștii ama
tori acre au urcat pe scena du- 
D uluu Scic a devenit in aurind 
-e’ncăpătoa-e. Scena este puter- 

ctc. iată-i pe cei din 
Casei de cultură c ti- 

„Vcsiie Roată" din 
rivsțc Roșie. Ion Mari

nescu este eectroc.-. frurtcș la 
Atelierele CF.R. .Grivița Roșie", 

; Brătuîescj ocrecză la 
sterul Transporturilor și Te e- 
uc cctllior. I- ocecstă zi. c'- 
ametor: ci Casei oe cultura 

a tneret-1- cu rec tot un spec-
tocol minunot.

ii din cercul de teatru, 
le ce-c rindul cu repetat 
uință, prezintă in mantej 

teror-muziccl poemul „In frjn- 
?, comuniștii" de Mihai Be- 
jc (regia artistică Comei Gîr- 

bea, aranjament muzical Come- 
liu llinschi).

După acest poem urmează un 
bogat program de cintece. înde
lungat aplaudat este tinărul in
giner Petre Săbădeanu, de două

mijlocul invitaților sosesc con
ducătorii partidului — tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol. Emil Bcd- 
năraș, Petre Borilă. Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Mo
ghioroș, Dumitru Coliu, Leon
te Răutu, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej rostește toasturi pen
tru conducătorul 
poporului nostru, 
Muncitoresc Romîn și 
tetul său Central, 
eroica noastră clasă 
toare, pentru aliata sa de nă
dejde, harnica țărănime mun
citoare, pentru intelectualita
te. Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej adresează urări de 
noi succese în muncă Organi
zațiilor de femei, Uniunii Ti
neretului Muncitor, multă să
nătate și fericire veteranilor 
mișcării muncitorești. Activu
lui din ilegalitate — fondul de 
aur al partidului, și activu
lui tînăr al partidului, care 
împreună muncesc pentru ri
dicarea țării noastre la nive
lul celor mai înaintate țări ale 
lumii, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej le-a urat noi 
izbînzi în lupta pentru o Ro- 
mînie înfloritoare, socialistă.

Urările făcute de primul 
secretar al C.C. al P.M.R. stîr- 
nesc ovațiile entuziaste ale 
celor prezenți.

Ele izbucnesc din nou, pu
ternic, atunci cînd tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej toas
tează pentru marea prietenă 
a poporului nostru. 
Sovietică, pentru

încercat al
Partidul 

Comi- 
pentru 
munci-

Uniunea 
gloriosul

(Continuare în pag. 3-a)

tii amatori au făcut să răsune pe scene și estrade, la că
minele culturale și în sălile de club cîntul bucuriei pentru 
viața fericită pe care o trăiește tînăra generație, dragos
tea și recunoștința ei fierbinte pentru partidul iubit. Iată 
cîteva aspecte de la serbările care au avut loc în țară cu 
prilejul marei sărbători.

ori laureat al festivalurilor stu
dențești. Tudor Nevlacec condu
ce cu multă măiestrie locomoti
va. Aici 
cîntecul. Aplauzele repetate l-au 
răsplătit din plin și nu numai 
pe el ci pe toți tinerii care au 
apărut în seaca aceasta pe sce
nă ; pe Emilia l°bî. țesătoare la 
Fabrica „Donca Simo“, pe Lidia 
Demenco, elevă fruntașă la 
Școala medie nr. 3 etc.

Ca și în muncă, pe scenă gîn- 
durile tinerilor se îndreaptă spre 
partid, mulțumindu-i cu adincă 
recunoștință pentru viața nouă, 
luminoasă, pentru viitorul in 
care visurile devin realitate.

• Tineri din formația artistică 
a Casei de cultură a tineretului 
cu apărut in fața publicului în 
această seară și pe scena Tea
tru!-- de vară „Nicolae Băl- 
cesc-j“, unde s-au bucurat, de 
asemenea, de succes deplin.

• La Casa de cultură a tinere- 
t/ji „Vas e Răcită" au evoluat 
ech oe'e de artiști amatori de 
a Stația C.F.R. Triaj, Revizia 
de vagoane București-Grivița, 
Fabrica de zahăr „Chitila", Ate-
erele CF.R. „Grivița Roșie“.
S-a inserat. Se aprind lumini 

la ferestrele noTor blocuri pe 
străzile frumos împodobite, in 
parcuri. Dar dr.tecul și versul 
înaripat a 
tirziu.

pe scenă conduce însă

> IU
dr.tecul și versul 

răsunat pînâ seara

L. POPESCU
★

dimineafa. Țoale locu

de cultură a tinerelului din raio
nul Gheorghe Gheorghiu-Dej sînt 
ocupate. Dar spectatorii nu sînt 
dintre obișnuifii casei. Se văd 
peste fot costume naționale, hai
ne de dimie, năframe viu colora
te. Sînt colectiviștii din Dîrvari și 
Dragomirești, regiunea București, 
invitați de tinerii din raion să pe
treacă împreună o duminică 
casa de cultură.

Și ca bune gazde, înainte 
programul artistic i-au invitat 
oaspeți la o plimbare prin Bucu
rești, să cunoască noile construc
ții. Noile blocuri de lingă Aca
demia Militară, din Piața Palatu
lui, Sala Palatului R.P.R., construc
țiile din Piața Gării de Nord și 
noul și minunatul cartier Flo- 
reasca. Peste tot tinerii colecti
viști au fost profund impresionați 
de cele văzute.

Cu inimile pline de bucurie și 
mindrie pentru cele văzute în 
scurta excursie prin Capitală, s-aU 
reîntors la casa de cultură.

în cuvinte calde, directorul Ca
sei de cultură, tovarășul Ion llin 
le vorbește tinerilor colectiviști 
despre mărețul eveniment sărbă
torit de întreg poporul nostru, 
despre glorioasa luptă a partidu
lui de-a lungul celor 40 de ani 
de existenfă. Apoi, în numele fi-

la

ri e 
pe

Duminica
rile din sala de festivități a Casei

C. DIACONU

(Continuare in pag 2-a)



Un angajament- 
o faptă

In curte este o curățenie exem* 
piară. Aleile pietruite, peluzele 
cu flori, clădirile proaspăt vă
ruite, toată ordinea de aici este 
o frumoasă carte de vizită pentru 
cei ce muncesc la această secție 
a gospodăriei agricole de stat 
Bilciurești din regiunea Ploești. 
Aci locuiesc, muncesc și învață 
opt tineri îngrijitori de ani
male. Să facem cunoștință 
cu ei. „Mezinul" — un 
băiețandrii, cu ochi negri, pe 
nume Pavel Sighertău, în vîrstă 
de 17 ani. „Veteranul" — un 
tînăr mlădiu, cu fața rumenă: 
Ion Daneiu în vîrstă de 31 de 
ani. Liviu Sighertău, (ravril Bu
jor, Zaharin Borodi, Victor 
Pușca și Gheorghe Dascălu abia 
au trecut pragul maturității. Toți 
acești băieți alcătuiesc o brigadă 
zootehnică de tineret și, în același 
timp, o grupă U.T.M. Șeful bri
găzii e maistrul Adrian Popescu*

Acestor tineri li s-a în» 
credințat o avere însemnată : 
220 capete tineret taurin. In 
fața grajdurilor cu stabulație 
semiliberă am văzut această avere 
vie a gospodăriei ; viței rotunzi 
ca pepenii, juninci cu o confor
mație ca în tratatele de speciali
tate. Grajdurile, țarcurile cu 
Stinghii văruite, adăpătoarele pli
ne cu apă limpede, curățenia 
exemplară, gustul cu care e ame
najat parcul din cadrul secției 
vorbesc de la sine cu ce gos
podari ai de-a face. Deci, nu ne 
aflăm la o vilă de odihnă ci la 
o secție zootehnică, undeva în 
mijlocul câmpului.

Dar să schițăm un tablou al 
muncii și al activității acestui 
colectiv de tineri. în fiecare zi, 
conform programului de grajd, 
se face furajarea animalelor, cu
rățenia grajdurilor, a țarcurilor 
pentru stabulație semiliberă. în
tre 9 și 11 însă e program de 
studiu. Un singur om ramine la 
grajduri, prin rotație. Ceilalți își 
pregătesc lecțiile. Pentru că 
toți sînt elevi ai școlii elementare 
la cursul seral (clasele V— 
VII). Maistrul Adrian Popescu, 
organizator al grupei U.T.M., 
și cu un profesor îi ajută 
să-și pregătească temeinic lec
țiile. Zece la limba romînă și 
limba rusă, 9 la botanică și ma
tematică — iată note din catalog, 
înscrise în dreptul numelor aces
tor elevi sîrguincioși. După pre
gătirea lecțiilor își reiau lucrul, 
îngrijesc cu pricepere de specia
liști animalele pe care le au în 
primire, pentru că fiecare din 
cei opt tineri îngrijitori de ani
male cunoaște bine meseria pe 
care a îmbrățișat-o. Organizația 
de bază U.T.M. din gospodărie 
se interesează permanent de ca

lificarea lor, î-a mobilizat la 
cursurile profesionale, la lecțiile 
practice ce se țin periodic, la 
schimburi de experiență, la con
sfătuiri. Acești tineri mai au 
insă și altfel de îndeletniciri. în 
cadrul grupei U.T.M. ei desfă
șoară o seamă de activități care le 
lărgesc orizontul cultural și ideo
logic. O parte din băieți au jucat 
în piesa „Fata tatii cea frumoa
să". Liviu Sighertău a pregătit 
recenzia cărții „Așa s-a călit 
oțelul", după care întregul co
lectiv a citit-o. Pe nnd, ei merg 
la cinema, la teatru; au fost în 
excursii. Dorința lor de a de
veni oameni cit mai bine pregă
tiți este stimulată de organizația 
U.T.M. care îi ajută și-i îndrumă 
să-și petreacă timpul liber în 
chip cîl mai plăcut și instructiv. 
Băieții nu lipsesc nici de la ,Joi
le tineretului", ntei de la reu
niunile tovărășești, de la specta
colele care se organizează în sat. 
Despre conduita lor exemplară în 
asemenea împrejurări, s-a vorbit 
cu căldură într-o adunare gene
rală deschisă a organizației 
U.T.M. din gospodărie. Dar cel 
mai mult se vorbește despre re
zultatele pe care le obțin acești 
opt tineri în producție. Anul tre
cut ei au obținut o depășire la 
sporul de greutate de 4000 kg. 
Toate junincile crescute de ei au 
dat fiecare zilnic, in primul an 
de lactație, între 8 și 10 litri de 
lapte ; mortalitatea a fost redu
să la zero.

Ce angajamente și-au luat în 
fața organizației de partid și a 
conducerii gospodăriei pentru a- 
cest an ? Le-a aflat întreaga a- 
dunare generală a utemiștilor. 
Să obțină o depășire la sporul 
de greutate de peste 12.000 kg., 
să nu aibă nici o mortalitate, să 
economisească 20.000 lei la fu» 
raje.

Și ei își respecta cuvântul dat. 
Pentru că toți sini antrenați in 
întrecerea socialistă care se des
fășoară în întreaga gospodărie. 
Organizația U.T.M. urmărește 
felul în care ei își îndeplinesc 
angajamentele, îi ajută în acțiu
nile pe care le inițiază pentru 
bunul mers al producției. Steagul 
de fruntaș indică lună de lună 
cine a cîștigat întrecerea dintre 
cei opt tineri ai brigăzii. Pînă 
acum, pe trimestrul întîi, ei au 
obținut o depășire de peste 3000 
kg. la sporul de greutate.

Iată cum muncesc și trăiesc 
cei opt tineri pe care i-am pre
zentat la începutul acestor în
semnări,

NICOLAE BARBU

Sosirea unei delegații 
guvernamentale 

economice 
a R. P. Ungare

Marți dimineața a sosit în 
Capitală o delegație guverna
mentală economică a R.P. 
Ungare, condusă de tovarășul 
Apro Antal, prim-vicepre- 
ședințe ai guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar. Din delegație fac parte 
tovarășii Csergo Janos, mi
nistrul Industriei Siderurgice 
și Constructoare de Mașini, 
Karădi Gyula, prim-locțiitor 
al ministrului Comerțului 
Exterior, și Valyi Peter, vice
președinte al Comisiei de 
Stat a Planificării.

Delegația guvernamentală 
economică a R.P. Ungare va 
participa la lucrările celei 
de-a IÎI-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de co
laborare economică romîno- 
ungarâ.

Membrii delegației au fost 
salutați la sosire, pe aeropor
tul Otopeni, de tovarășii Ale. 
xandru Birlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Constantin Tuzu, mi
nistrul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, Valen
tin Steriopol, adjunct al mi
nistrului Comerțului, Mauri- 
ciu Novac, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, precum și de funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și minis
tere economice.

Au fost de față Bela Ne- 
mety, ambasadorul R.P. Un
gare la București, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres) 

—•-----
Noi țesături 

de in și cînepă
Muncitorii din industria 

inului și cînepii, acordînd o 
atenție deosebită satisfacerii 
cerințelor cumpărătorilor, pro
duc în prezent o gamă variată 
de țesături pentru îmbrăcă
minte, decorațiuni de interi
oare etc. Numai în cursul a- 
nului acesta au fost introduse 
în fabricație 20 de noi arti
cole de țesături subțiri și zeci 
de noi modele de articole pen
tru lenjerie, fețe de masă și 
stofe de mobilă. Unele din a- 
cestea sînt neșifonabile.

Datorită grijii acordate îm
bunătățirii calității, muncitorii 
realizează noile produse cu o 
rezistență mai mare la uzură 
și cu un colorit mai frumos.

Muncitorii din industria inu
lui și cînepii, antrenați în în
trecere, au livrat peste plan, 
de la începutul anului și pînă 
acum, circa 70 de tone fibre 
și 9000 mp țesături subțiri. în 
același timp au fost obținute 
economii la prețul de cost în 
valoare de 1.677.000 de lei.

(Agerpres)

SCENA SI STADIONUL
SUB SEMNUL TINEREȚII

Programe festive în cadrul Concursului cultural-sportiv al tineretului

Ștafeta sportivilor bucuieșteni

{Urmare din pag. l-a)

Gheorghe 
imește ce-

nerilor din raionul 
Gheorghiu-Dei, le mulțui 
lor peste 200 colectiviști pentru 
că au răspuns invitației lor.

Cortina se ridică și programul 
artistic începe.

După citeva cintece de masă, pe 
scenă apare echipa de teatru a Ca
sei de cultură care interpretează 
poemul „Te slăvim, partid iubii". 
Tinerii inferpreți au evocat cu mul
tă măiestrie în fața colectiviștilor 
momente istorice din lupta po
porului nostru împotriva exploa
tatorilor.

De mult succes s-au bucurat, 
de asemenea, dansurile populare, 
corurile, orchestra casei de cul
tură, soliștii de muzică populară 
și ușoară.

Programul formațiilor artistice 
ale tineretului din raionul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, 
cinstea celei 
a partidului 
oaspeților, a

pregJfif în 
de a 40-a aniversări 

și prezentat în fața 
durat peste trei ore.

Pe drept cuvînt se poate 
spune că tinerii clujeni 
au transformat ziua de 

duminică într-o sărbătoare a 
cîntecului, dansului și sportu
lui închinate glorioasei ani
versări.

Iată-ne la Casa de cultură 
a studenților. Peste 1.500 de 
spect aton urmăresc speciaco- 
Iul „Te cîntăm. partid iubit' 
dat de formațiile artistice de 
amatori ale studenților clu
jeni. La ridicarea cortinei, în
treg ansamblul coral aruncă 
în sală flori, flutură batiste 
purpurii. Se cîntă apoi ..înăl
țăm partidului slavă", „Repu
blică, măreață vatră" și „Si
rena lui Roaită". O studentă 
recită din poemul „Grivița". 
Studenții s-au străduit și au 
reușit să prezinte un specta
col la un înalt nivel artistic, 
închinmd prin cîn'cec și vers 
imn de slavă partidului, fău
ritorul vieții noastre fericite. 
Inimile spectatorilor au fost 
cucerite mai ales de poemul 
„Cîintarea partidului" în care 
studenții de la Institutul de 
arte plastice „Ion Andreescu" 
au evocat momente din lupta 
neînfricată a partidului în cele 
patru decenii de luptă pentru 
bunăstarea și fericirea poporu
lui. Dragostea înflăcărată a 
studențimii pentru partidul iu
bit, mulțumirea și recunoștința 
pentru minunatele condiții în 
care cresc și se formează ca 

din «jianul „Nicoloe Bălcescu" 
raional de partid

oameni ai societății noi — 
iată mesajul pe care artiștii 
amatori l-au transmis în nu
mele lor și al colegilor lor la 
sărbătoarea aniversării. Tot 
aici, la Casa de cultură a 
studenților, cele mai bune 
echipe artistice din regi
unea Cluj au adus mesajul 
tinerilor muncitori din fabrici 
și uzine, de pe ogoarele re
giunii — Partidului, la cea 
de a patruzecea aniversare 
a sa.

a Această sărbătoare a fost 
trăită din toată inima și de 
pionieri. Astfel, formațiile ca
sei pionierilor au prezentat 
duminică în fața a peste 700 
de spectatori un frumos spec
tacol prin care cea mai 
tinără generație și-a mani
festat dragostea și recunoș
tința fierbinte pentru par
tid, care le-a creat o copi
lărie fericită.

• încă de dimineață, sta
dionul „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" devenise neincăpător. 
Aici tinerii din asociațiile 
sportive „Sănătatea" și 
P.T.T.R. se întreceau intr-un 
pasionant meci de fotbal. în 
fața parcului sportiv „Babeș- 
Bolyai", Someșul a devenit 
locul de întîlnire și întrecere 
al canotorilor — băieți și fete 
— de la asociațiile Metalul, 
C-S.M. și Școala Sportivă.

• Pe estrada amenajată in 
Piața Libertății sute de spec
tatori au aplaudat măiestria 
coriștilor, recitatorilor. dan
satorilor, din intreprindesOo 
clujene care an fâent să ră
sune piuă seara uzun imnul 
de slavă Im Mnil vieții noas
tre noi.

P. PALIU

în comuna Prisecani au so
sit numeroși oaspeți tineri de 
la Osoi, Țuțora, Costuleni. La 
ora 10, pe stadionul amena
jat în luna aprilie de tinerii 
brigadieri ai muncii patrio
tice, se aflau peste 1000 
de oameni. Veniseră nu 
numai tineri, dar și vîrstnici. 
Niciodată în istoria satului nu 
a mai avut loc o manifestare 
la care să participe atîția oas
peți din. satele megieșe.

Manifestările cultural-spor
tive ale tineretului organizate 
în cinstea zilei de 8 Mai au 
început cu o conferință despre 
lupta partidului pentru bună
stare și socialism, expusă de 

prezintă mesajul său biroului
Foto : V. CONSTANTINESCU

tovarășul Alexandru Pîrlea, 
activist al Comitetului raional 
de partid Iași. După conferință 
au urmat programe artistice și 
concursuri sportive. Formația 
de teatru și brigada artistică 
de agitație alcătuită din ti
neri întovărășiți din Prise
cani, corul (de 40 de persoa
ne) de la Costuleni, echipele 
artistice din Țuțora și Osoi 
au prilejuit spectatorilor mul
te momente de îneîntare. Prin 
cîntece și poezii, prin dansuri 
și programe de brigadă, prin 
piese de teatru, tinerii artiști 
amatori din aceste comune au 
adus un cîntec de slavă par
tidului iubit, omagiul și recu
noștința lor pentru viața lu
minoasă pe care o trăiesc, 
pentru viitorul fericit care le 
este asigurat.

© Luni seara în sala Filar
monicii de stat „Doina Mol
dovei" s-a desfășurat concursul 
„Lupta glorioasă a partidului 
oglindită în creația compozi
torilor noștri". La concurs au 
luat parte tinerii muncitori de 
la Atelierele de reparat mate
rial rulant „Ilie Pintilie" și

de la Fabrica Țesătura. Pe or
ganizații de bază U.T.M. con
cursul a fost cîștigat de tine
rii feroviari iar la individual 
de lăcătușul Ion Sticlaru de la 
Atelierele de reparat material 
rulant „Ilie Pintilie“ și țesă- 
toarea Despina Prisecaru de 
la Fabrica Țesătura.

C. SLAVIC

Cisnădie, orașul textiiiștilor de 
la poalele Păltinișului, in apro
pierea orașului, pe CÎmip, în de
corul splendid al naturii, s-au 
desfășurat duminică bogate ‘ma
nifestări cultural-sportive. Sosi
seră zeci de formații artistice, 
zeci de tineri sportivi din toate 
comunele raionului Sibiu. Festi
vitatea a început Tovarășul 
Gheorghe Găitan, secretar ol 
Comitetului raional de partid 
Sibiu, în cuvântul său de des
chidere, a evocat momente din 
lupta glorioasă a partidului, a 
trecut in revistă succesele do- 
bîndite de oamenii muncii pe 
drumul construcției socialiste. 
După aceea, juriul a primit cele 
11 ștafete in care erau înscrise 
realizările țăranilor muncitori 
din comunele raionului, în cin
stea glorioasei aniversări. Prin 
fața tribunei au trecut muncito
rii din întreprinderile textile din 
Cisnădie și pionierii purtînd 
emblema P.M.R. și înscriind cu 
fanioane aibe „A 40-a aniversare 
a înființării Partidului Comunist 
din Romînia". Au defilat forma
țiile artistice de amatori și echi
pele de sportivi. Nu peste mult 
timp, a urmat o pasionantă în
trecere între corurile căminelor 
culturale, echipele de dansuri, 
brigăzile artistice de agitație, 
soliști vocali și instrumentiști, or
chestre și fanfare. Pe trei estra
de, întrecerea artistică a durat 
pînă seara tîrziu, în fața celor 
15.000 de spectatori tineri și 
vîrstnici, s-au prezentat forma
țiile artistice de amatori din 
Săliște, Șura Mare, din Șelimbăr 

și Rășinari. Corurile reunite ale 
căminelor culturale, poate peste 
1000 de oameni, au interpretat 
numeroase cîntece de masă. 
Ecoul lor a răsunat pînă depar
te, în munții acoperiți încă cu 
căciuli aibe de zăpadă. Romîni, 
germani și maghiari, s-au prins 

înfrățiți în hore, ceardașuri șî 
dansuri germane. A fost în ace
lași timp un carnaval al minu
natelor costume naționale. Ti
nerii colectiviști din Șura Mare 
au cîntat viața lor fericită, îm
belșugată din colectivă, iar echi
pele de dansuri din Avrig au de
monstrat măiestria lor în învîrtite 
și bătute.

Și manifestările sportive s-au 
bucurat de un deosebit succes. 
Au avut loc la bazele sportive 
din Cisnădie numeroase compe
tiții de fotbal, handbal, volei și 
popice, demonstrații sportive la 
gimnastică, tenis de masă, și 
haltere. Concurența : tinerii co
lectiviști și întovărășiți din raio
nul Sibiu.

Din bccata activitate a zilei 
de duminică mai amintim că la 
clubul fiecărei întreprinderi a 
fost organizat un program artis
tic susținut de către formațiile 
de amatori. Seara, fo cinemato
graful cu ecran fot „Victoria" 
din Sibiu, a avut loc premiera 
de gală a noului film romînesc, 
„Setea". Cu acest prilej, s-a 
organizat o intîlnire intre cîțiva 
realizatori ai filmului și țărani 
muncitori din Rășinari care 
participaseră la filmare.

V. CABULEA

Concursul cultural-sportiv al ti
nerelului din raionul Șomcufa 
Mare, organizat în cinstea aniver
sării a 40 de ani de la înființarea 
Partidului, au participat peste 
2.000 de tineri artiști amatori și 
sportivi. Sute de tineri din Satu
lung, Remetea Chioarului, Ardu- 
Saf, Șomcufa Mare, Buciumi și 
din alle multe safe ale raionului 
s-au întrecuf în cîntec, în joc, și 
sport. Rînd pe rînd 11 echipe cul
turale au prezentat programe spe
ciale închinate aniversării partidu
lui. Brigada artistică de agitație 
a Casei raionale de cultură din 
Șomcufa Mare a prezentat un in
teresant program intitulat „Sub 
flamura i partidului" inspirat din 
realizările obținute sub condu
cerea partidului în raion și regiune. 
Apoi finerii s-au întrecut în nu
meroase competiții sportive. Sea
ra, tinerii au participat la o reu
niune tovărășească la care a 
domnit o atmosferă sărbătorească.

★
In cadrul manifestărilor cultural- 

sportive organizate în vederea 
sărbătoririi celei de a 40-a aniver
sări a partidului în orașul Baia 
Mare a domnit o atmosferă entu
ziastă. La clubul întreprinderii 
miniere „Petre Gheorghe" și al 
Uzinelor „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" în fața a numeroși mineri 

nao*e corfe- -«e oeszre _z'a 
partidului perrtrv b>--Ăre-ea j» fe
ricirea poporului. la focr-e e-e au 
fost prezentate programe art sli
ce, prin care tinerii artiști amatori 
au slăvit prin vers și cîntec viața 
nouă. In sala „I. C. Frimu" 
tov. Isidor Rîpă, directorul Șco
lii de arfă populară, a prezen
tat medalionul ,,Poporul închină 
cîntece de slavă partidului", iar 
seara la Teatrul de stat a fost pre
zentată premiera piesei „Secunda 
58". Tot în aceeași zi, mii de oa
meni ai muncii erau prezenți pe 
stadion și la sala sporturilor din 
localitate unde sute de tineri 
s-au întrecut la diferite pro
be sportive. Pe stadionul 23 
August, elevii școlilor elemen
tare și medii au prezentat frumoa
se programe de gimnastică ritmi
că și balet.

V. MOINEAGU

Moment din spectacolul cu 
piesa „Și pe ulița noastră' 
de H. Lovinescu prezentată 
la Casa de cultură a tinere
tului din raionul „1. V. Stalin" 

în ziua de 8 mai
Foto : 5. VIOREL

—etea este cea 
mai importan- 
tă realizare 

S a cinematogra-
fiei .românești. 
Această dimen

siune i-o conferă atit grandoa
rea faptului revoluționar care 
a inspirat subiectul compus cu 
strălucire de scenarist, cit și 
amploarea și profunzimea 
perspectivei regizorale. Se 
confirmă încă o dată, cu acest 
prilej, adevărul prețios că re
voluția noastră socialistă, o- 
ferind un uriaș și pasionant 
material de viață literaturii și 
artei, creează totodată perso
nalități capabile să-l înțeleagă 
și să-l prelucreze în imagini 
pe măsura realității.

Privești aceste imagini, în 
care mase enorme de oameni 
umplu străzile orașului și uli
țele satului, agitînd pancarte, 
scandînd lozinci, împir.gînd 
cu hotărîre istoria înainte și 
simți din nou fiorul fierbinte 
al acelor furtunoase zile din 
primăvara anului 1945, îți 
apar din nou în minte cuvin
tele din Raportul Comitetului 
Central la Congresul al doilea 
al Partidului care au încrustat 
acele evenimente: „încă în 
perioada 23 August — 6 Mar
tie, împotriva puterii burghe
ziei și moșierimii se ridicau 
forțe ce constituiau elemen
tele noii puteri democrat- 
populare“... „masele munci
toare stupine pe stradă, în u- 
zine și fabrici, comitetele ță
rănești care izgoneau pe mo
șieri și înfăptuiau reforma a- 
grară", Iată-i în film, la o 
masă acoperită cu un ștergar 
țărănesc, pe membrii comite
tului din comuna Deleni, în
scriind pe cei care reintră în 
proprietatea pământului furat 
de veacuri de moșier. Oame
nii se apropie de registru ui
miți, muți de emoție; le 
scapă condeiul din mină, zim- 
besc și lăcrimează; după ce 
au isprăvit de semnat, nu știu 
cum să se îndepărteze de 
masă... Dar se simte bine că

acolo se consfințește o liotă- 
rîre pentru care chezașă a 
viața lor toată. Undeva, in 
fundul castelului său, în 
somptuoasa și rigida încăpere 
în care scaunul pare un tron 
și fereastra un ochi de cate
drală, baronul încearcă fu
riile turbării neputincioase: 
nu poate să înțeleagă ce se 
petrece și nu poate face nimic 
ca să împiedice ceea ce se pe
trece. Intr-o altă încăpere, 
căptușită de icoane argintate, 
chiaburul cuvios își împarte 
înspăimîntat pămîntul fiilor 
și ginerilor. Nici el nu poate 
pricepe ce se intimplă, dar 
încearcă să întîrzie deznodă- 
mintui pe care-l ghicește... In 
acest timp, la masa din ograda 
școlii, săracii satului semnează 
mereu, unul după altul, în re
gistrul de împroprietărire: se 
înfăptuiește ineluctabil re
forma agrară.

Acesta era embrionul noii 
puteri revoluționare, care pu
tere, așa cum spunea Lenin, 
se sprijină pe inițiativa directă 
de jos, a maselor populare, nu 
pe legile promulgate de pu
terea de stat centralizată; în 
această perioadă, în guvern 
predominau vîrfurile burghe
ziei și moșierimii și legile pro
mulgate de el tindeau să frî- 
neze elanul revoluționar al 
maselor. Voi nu cunoașteți 
jurisprudenția, dragilor - le 
zice țăranilor baronul po
sesor de moșie, uitînd sau 
făcîndu-se a nu ști că păl
mașii o învățaseră în singe 
și foc în zeci de răscoale pen
tru pămînt, de-a lungul a sute 
de ani. Nu trebuie să faceți 
ceea ce este împotriva legii 
— îi sfătuiește „de bine“ și a- 
vocatul național țărănist. Dar 
de-acum, politica o facem 
noi — descoperă un adevăr cu 
totul, nou și simplu Petre, ță
ranul sărac. Și legile, tot noi 
o să le facem — adaugă mun
citorul activist de partid. Și 
pe măsură ce se zămislește 
și-și croiește loc, legea mun- 
citorească-țărănească — baro

nul, politicianul reacționar, 
chiaburul ipocrit, legionarul 
asasin, ies din lege, din orice 
fel de lege, amenință, ațiță la 
fărădelegi, făptuiesc crime, șe 
comportă ca niște fiare înne
bunite în propria Iot cruzime. 
In dimineața mohorîtă, cotro
pită de cețuri, oamenii se a- 
dună lingă trupul comunistu
lui ucis în înverșunarea lup
tei de clasă. L-au acoperit cu 
o hartă, femeile îl veghează ca 
pe un om apropiat și-l plîng 
după străvechi datini, la fla
căra unei luminări. Crima e 
zadarnică. Îndemnul partidu
lui a rodit în sat. Plugul tra
ge cea dinții brazdă, oamenii 
pășesc cu steagul desfășurat 
pe fosta moșie.

„Sub conducerea Partidului 
Comunist — se spune în Docu
mentele Congresului al doilea 
— cele mai largi mase popu
lare au luat cu asalt prefec
turile, preturile, primăriile, 
punînd în fruntea acestora 
oameni aleși de popor". Iată- 
le aici, aceste mase populare, 
în piața orașului-reședință de 
plasă, adunîndu-se ca niște 
fluvii într-o mare frămîntată, 
impunîndu-și voința care nu 
cunoaște stăvili. Aparatul de 
filmat se rotește deasupra 
mulțimilor în zborul vultu
rului, descoperind mîini ce se 
string pe stindarde, ochi stră
lucind de focul luptei. Vorbe
le rostite într-un cor răsco
litor de zeci de mii de voci, 
cutremură piața și capătă 
parcă o consistență mate
rială, niște berbeci uriași 
care izbesc în zidurile pretu
rii. Nici o poartă n-ar putea 
rezista. Și iată-l pe pretor 
condus afară, pe un drum 
fără întoarcere, printre șiru
rile de oameni reținuți într-o

tăcere batjocoritoare. Tînărul 
țăran vede tot, înțelege, a- 
leargă în sat. In aceeași zi, 
primarul reacționar trebuie 
să-i predea cheile și ștampila. 
„Adioi se strigă acestuia 
din urmă. Jandarmul trebuie 
să-și facă bagajele. „Adio" i 
se strigă și lui „pe domnește" 
la marginea satului din care 
pleacă și unde nu se va mai 
întoarce niciodată. Despărți
rea de trecut se face cu voio
șie. Și aici s-a instaurat pu
terea populară... Surprinzînd 
în acest fel evenimentele re
voluționare din perioada în 
care s-a hotărit soarta bătă
liei pentru putere, Setea con-

definite aceste trăsături de 
către partid. Măiestria reali
zatorilor filmului se vădește 
mai cu seamă în alternanța 
continuă a planurilor, care dă 
și un ritm specific acestei pe
licule : un tren supraaglome
rat șerpuiește gîfîind prin cîm- 
pie. Pe un vagon Mitru 
Moț. oșteanul demobilizat, 
se întoarce acasă. In gară se 
întâlnește cu primarul Sofro- 
nie, cu șeful postului de jan
darmi. Bandiții fasciști trag 
în muncitorul comunist care 
le vorbește demobilizaților. 
Mulțimea se răspîndește în
grozită, e panică...

Mulțimea de țărani se adu-

Cronica cinematografică
stituie o efigie cinematogra
fică a acelei epoci.

Caracterul monumental al 
filmului nu e premeditat, ci 
rezultă din zugrăvirea cu 
forță și extensiune a faptelor 
și oamenilor, din reflectarea 
cu măiestrie a mișcării isto
rice în individualitatea eroilor 
și, în același timp, din urmă
rirea atentă a destinelor indi
viduale nu pe fondul gene- 
ral-istoric, cum se spune a- 
desea, ci în participarea vie, 
nemijlocită, a oamenilor în 
procesul făuririi istoriei. Aici 
e evidentă însușirea creatoa
re a experienței, unice în lu
me, a cinematografiei sovie
tice, ca și strădania izbutită 
de a descoperi trăsăturile par
ticulare ale unei etape din 
revoluția săvirșită în țara noa
stră sub steagul marxism-le- 
ninismului, așa cum au fost

nă în fața școlii. O cruce cu 
o inscripție amenințătoare, o 
groapă, opresc oamenii în 
fața porții. Activistul de par
tid, singur, ia o hotărîre aspră. 
Va trece groapa, va păși în 
curte. Se va trage oare asu
pra lui, oamenii îl vor urma ? 
O clipă sîntem numai cu el... 
Și deodată, șuvoiul de oameni 
năvălește după el. umple 
curtea, o ia în stăpînire. In a- 
ceastă interesantă și bine gîn- 
dită alternare, se definește și 
fizionomia mulțimilor în miș
care și structura sufletească 
a eroului, evoluția lui în ra
port cu evenimentele, se re
levă și sensul profund al în- 
tîmplărilor. Iar pentru că 
spectatorului îi este explicat 
din nou ce s-a întîmplat, de ce 
s-a întîmplat așa și nu altfel, 
care a fost legătura intimă, 
intre cauză și efect, el parti-

▲
cipă cu însuflețire și cu inte
res mereu crescînd la acțiune.

11 interesează soarta eroilor 
principali, cum își va rezolva 
Mitru drama personală, — 
căci acesta o iubește pe Tulia- 
na, fata chiaburului Gavrilă 
Ursu. și tatăl ei nu vrea s-o 
însoțească cu un sărăntoc — 
cum se va împotrivi baronul 
Romulus Papp de Zerind îm
părțirii moșiei sale, cum va 
izbuti tovarășul Ardeleanu, 
delegatul județenei de partid, 
să schimbe dușmănia hrănită 
de baron între moții refu- 
giați și săracii de baștină ai 
satului, într-o tovărășie firea
scă, parcă de când lumea. 
Acestea, și multe altele, pa
sionează pentru că scriitorul 
a creat istoria vie a unor oa
meni reali, angrenați cu trup 
și suflet în furtuna purifica
toare a revoluției și a scris 
dialoguri admirabile prin au
tenticitatea și frumusețea lor 
literară; pentru că regizo
rul a știut să desfășoare re
marcabil masele, în mișcări 
impresionante, reconstituind 
cu mare autenticitate și vi
goare atmosfera revoluțio
nară, urmărindu-și în același 
timp cu stăruință eroii și ca- 
racterizîndu-i cu precizie; 
pentru că operatorii de ima
gini Aurel Samson și Ale
xandru Roșianu au creat fil
mului o respirație vastă în 
cîmpii imense, în piețe largi, 
în tîrguri, pe străzi, pe uliți 
și în același' timp au filmat 
cu atenție, învingînd unele 
vicisitudini ale ecranului lat, 
chipuri frumoase și robuste 
de muncitori și țărani, chipuri 
urîte de moșieri hieratici, po
liticieni vicleni, fasciști hi- 
doși, chipuri înșelătoare de 
chiaburi fariseici, constituind

lumea filmului nu din por
trete izolate, alăturate unor 
scene ăe mase, ci din figuri 
văzute în mișcarea impetuoa
să a maselor pentru zdrobi
rea definitivă a rînduielilor 
burghezo-moșierești.

Un astfel de film îngăduie 
să se aprecieze încă o dată 
că avem foarte buni actori de 
cinematograf, fie că sînt mari 
actori de teatru bine călău
ziți spre o interpretare con
formă cu necesitățile și teh
nica ecranului (de pildă 
George Calboreanu în Gavri
lă Ursu sau Jules Cazaban în 
baronul Romulus Papp de 
Zerind), fie că sînt debutanți 
(ca Ilarion Ciobanu, autentic 
și plin de vigoare interpret al 
lui Mitru Moț). Colea Răutu 
dă un relief pregnant figurii 
comunistului Ardeleanu, re
marcabil în eroismul său sim
plu, în priceperea de a aplica 
în condiții atit de neobișnuite 
politica limpede a partidului. 
Sandu Sticlaru în Petre, Vir
gil Platon în Iezechiel, Ion 
Besoiu în Banciu și mulți al
ții, fac ca personajele să tră
iască și dau viață întâm
plărilor într-un mod memo
rabil. Filmul oferă totodată 
posibilitatea să se complecte- 
ze cu date din cinematografie, 
aprecierea că generația nouă 
de scriitori și artiști creează 
astăzi de pe poziții partinice 
remarcabile opere ale rea
lismului socialist. Titus Po- 
povici ș-a născut ca scriitor în 
acești ani, a devenit scenarist 
în acești ani, și-a dezvăluit 
laturi importante ale talentu
lui său în crearea de scena
rii de filme, a făurit cu Setea 
o experiență prețioasă în ceea 
ce privește munca unui scrii
tor asupra propriului său ro
man pentru elaborarea origi
nală a unui scenariu ; Mircea 
Drăgan, abia la al treilea film 
al său, se dovedește o perso
nalitate cinematografică, cu 
talent regizoral consolidat de 
cultură, în căutarea unui stil 
propriu, exprimîndu-se în for-

me care sînt 
prin artificii 
prin lărgimea unghiului de 
vedere și cutezanța cuprinde
rii. In viziunea sa, aparatul 
zboară deasupra a ceea ce fil
mează, revenind mereu pe 
pămînt și înălțîndu-se iarăși, 
ajutîndu-l pe spectator să re
țină detaliile și să cuprindă 
dintr-o singură privire ceea 
ce în mod obișnuit ochiul său 
nu vede niciodată. Această

îndrăznețe nu 
exterioare ci

perspectivă dobîndită asupra 
unor foarte însemnate feno
mene de viață e contempo
rană în esența ei.

Filmul Setea nu este, fireș
te, fără cusur. De pildă, nu 
sînt studiate destul unele ra
porturi între personaje ; pre
zența grupului de moți la 
curtea baronului nu e clară. 
Sînt urmărite, uneori, un nu
măr mare de personaje și u- 
nele din ele se pierd Ide pil
dă activistul jucat de Lazăr 
Vrabie). Finalul nu este pe 
măsura întregului film. Muzi
ca (Theodor Grigoriu) are vi
goarea acțiunii și adesea con
feră expresivitate imaginii, 
uneori însă ea capătă caracte
rul unui comentariu cam în- 
tortochiat și e lipsită de accen
tele eroice, tonice, ample, 
care să exprime și -onor, 
elocvent, triumful, lupte, re
voluționare de mase. Dar 
cusururile nu sînt nicidecum 
precumpănitoare ; filmul este 
în ansamblul său semnul unor 
interesante schimbări caii-2-
tive în cinematografia z :.s- 
tică, unde s-au acumulat < -1 
lungul anilor, și mai a'<s 
ultimii doi-trei ani. date 
să îngăduie trecerea spr- j 
etapă nou, caracterizotă de 
abordarea curajoasă a celor 
mai importante seetoan ale 
actualității.

Cu acest film, cineaștii Stu
dioului Bucure* ’ at< intimpi-
nat într-adevăr sărbătorește 
cea de-a 40-a aniversare a în» 
ființării partidului.

VALENTIN SILVESTRU
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ARCINA
ORGANIZAȚIE în memoria ostașilor căzuți

Cînd a terminat școala 
profesională de pielă
rie, Florica Sabău a 

fost repartizată la Fabrica de 
blănuri „1 Mai"-Oradea. Totul 
era nou pentru ea : și fabrica 
și oamenii. Sentimentul de 
„nou venit" s-a risipit însă 
repede; înconjurată de grija 
și căldura colectivului, Flori
ca s-a transformat din eleva 
conștiincioasă, dar oarecum 
timidă și stingace în fața ma
șinilor, într-o muncitoare pli
nă de răspundere, stăpînă pe 
cunoștințele ei, dornică să-i 
ajungă din urmă pe fruntași. 
După orele de muncă, cerceta 
îndelung mașinile, căutînd să 
le afle tainele, urmărea 
cu atenție felul în care lu
crează muncitorii cu expe
riență, revedea în memorie 
cunoștințele căpătate în școa
lă. Pas cu pas, începea să se 
apropie de cei mai buni mun
citori. Dar îi lipsea încă pre
cizia în mișcări, iuțeala pe 
care ți-o dă practica îndelun
gată. A fost o perioadă grea 
pentru ea: nu odată, seara, 
refăcea în gînd întregul pro
ces de producție la faza la 
care lucra, pentru a vedea 
unde anume pierde mai mult 
timp decîț este necesar, pen
tru a se putea corecta a doua 
zi. Cînd s-a considerat destul 
de stăpînă, s-a angajat într-o 
acțiune îndrăzneață — cei 
puțin așa aprecia atunci — 
l-a chemat la întrecere pe cel 
mai bun muncitor din secție. 
„îndrăzneala" ei a stîmit 
reacții diferite: unii mai 
sceptici, au gindit că fetișcana 
aceasta și-a luat nasul la pur
tare. Alții, printre care și cei 
din comitetul U.T.M., au ju
decat însă că Florica trebuie 
ajutată, că această întrecere 
îi va întări încrederea în for
țele ei, va servi ca exemplu 
și celorlalți tineri. Și așa a 
fost.

La capătul acestui drum, 
„fetișcana" privită oarecum 
cu neîncredere de unii, se 
dovedise un om plin de voin
ță, dîrz. Despre aceste calități 
ale ei s-a discutat odată, în
tr-o ședință a comitetului 
U.T.M. cînd s-a hotărit înfiin
țarea unei brigăzi de produc
ție a tineretului.

Responsabil al brigăzii »-« 
hotărit atunci să fie aleasă 
Florica Sabău.

Așa s-a născut prima sar- —
cină de organizație care acea 
să-i fie încredințată Floricăi 
Sabău. Cum a reacționat ea ?

In ședința de constituire a 
brigăzii, cînd s-a făcut pro
punerea, Florica s-a ridicat ia 
picioare și s-a angajat să 
nu-și precupețească forțele 
pentru ca brigada să-și înde
plinească bine îndatoririle.

Dar cînd a rămas singură, 
cu gîndurile ei, a cuprins-o

Cu prilejul aniversării 
eliberării Cehoslovaciei

Marți seara, ambasadorul 
R.S. Cehoslovace la București, 
Jaroslav Sykora. a rostit o cu
vântare la posturile noastre de 
radio si televiziune, cu prile
jul sărbătorii naționale a R.S. 
Cehoslovace.

★

Cu prilejul aniversării eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fas
cist, marți aupă-amiază, la Casa 
de cultură a tineretului din raio
nul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
avut Icc o adunare a muncitori
lor, inginerilor, tehnicienilor și 
funcționarilor de la uzinele ce 
poartă numele marelui fiu al po
porului cehoslovac „Kiement Gott
wald".

Cu prilejul celei de a 16-a aniversări a eliberării

ful „Magheru44. —

Cehoslovaciei,

<< Ministerul Invățămintului și Culturii
>> organizează în ziua de 11 mai a.c.
<7 la cinematograful „Republica44 un spectacol de gală cu filmul

„PRINCIPIUL SUPREM"
Incepind cu data de 12 mai. filmul va rula la cinematogra

Escdiâdă iesJîva
Un grup de alpiniști frun

tași din Capitală au între
prins în masivul Bucegi o es
caladă festivă în cinstea ani
versării a 40 de ani de la în
ființarea partidului. Atingînd 
vîrful „Strunga gălbenelelor", 
acțiunea sportivilor a fost în
cununată de succes. Cu acest 
prilej a fost fixată o placă 
comemorativă dedicată marii 
sărbători.

„Cursa Păcii"
„Cursa Păcii" a coniinuat mărfi 

cu desfășurarea celei de-a 7-a 
etape care a purtat caravana ci- 
clistă din portul Rostock pînă la 
Berlin de-a lungul a 240 km. La 
sprintul final, pe stadionul Walter 
Ulbricht, în fafa unui public nu
meros, Erich Hagen trece primul 
linia de sosire cronometrat în 
5h 4.3'55", urmat ia o lungime de 
bicicletă de Torok și englezul 
Denson. Grosul plutonului, alcă
tuit din aproximativ 30 de concu- 
renji, printre care se aflau liderii 
cursei, precum și cicliștii romîni 
Cosma, Stoica, Șerban, Zanoni și 
Moiceanu, a sosit după 1'27" față 
de cîștigăior.

in clasamentul general indivi

îndoiala. Era cea mai tinărlL 
Și ca vîrstă și ca ani de mun
că. Nu va face față-. Imediat 
însă, acestor gînduri le luau 
locul altele: e sarcină de or
ganizație. Și e prima pe care 
mi-o încredințează organizația 
U.T.M. din fabrică.

Invingindu-și îndoiala, Flo
rica Sabău s-a apucat de trea
bă. în brigadă ax fast repar
tizați 8 tineri. Și-« întocmit 
planul brigăzii, caietul de 
sarcini. E drept că nx singură, 
ci cu ajutorul eamsnustului 
Alexandru HorvaA, maistru, 
care s-a oferit să ajute bri
gada. Lucrurile tcertea au 
fost — ca si tpssere — 
mai ușoare. Mai greu e-c de 
muncit eu trneru. £-*» atît 
de diferiți! Unul -5 de
la lucru. Altul Epoca aemat-.- 
rat. Clțira avea* ux atxel 
profesional trim p *b ma
nifestau utoî n iaxeres pen
tru a «nulii «ei cnaatmșe. 
Pentru fiecare treburii ai gă
sească curiutul poeric-it, cere 
să-i meargă !* rwrwă. Ș- cx 
toată Tinerețea și hpas ei de 
experiență, Florica c fim 
față. Lună de luxă brigada 
și-a îndeplinii plani fi acest 
lucru a fost cu puristă dato
rită disciplinei dix brigadă, 
avtntuhzi cu care s-au apucat 
tinerii de tszățâtsrd pentru 
ridicarea calificării lor profe
sionale. In întrecerea socia
listă organizată intre brigăzile 
din întreprinderile industriei 
ușoare din oraș, brigada con
dusă de Florica Sabău a ciș- 
tigat in mai multe rindu-i 
titlul de fruntașă.

Evident, drumul străbătut 
pînă aici n-a fost ușor. Dar 
Florica preferi să nu vor
bească despre csta. Ea consi
deră că meritul nu este nu
mai al ei. Comuniștii din sec
ție au sprijinit-o, au sfătuit-o 
cum să procedeze intr-un caz 
ori altul Tovarășii din comi
tetul U.TM. s-au interesat a- 
proape zilnic de activitatea 
brigăzii, de greutățile pe care 
le intimpină și au ajutat-o să 
le biruie.

Odată cu brigada a crescut 
tr.si și responsabila ei. A că
pătat deprinderi organizatorice 
și priceperea de a se apropia 
de tineri. Dar mai ale* a tn- 
vițat cum să lupte pentru x-ș» 
îndeplini sarcinile încredințate 
de organizație

MARIETA VIDRAȘCU

(Urmară din pag. l-a)

Partid Comunist creat de ma- 
. rele Lenin, pentru Comitetul 
I Central al P.C.U.S. și primul 
, său secretar — Nikita Ser- 
j gheevxM Hrușciov. pentru 
, marea familie a partidelor co- 
i muniste ș< muncitorești.
j în timpul mesei a toastat de 
1 asemenea tovarășul Gheorghe

Pro' unrr. Mn*-I GheFregeanu, 
vicepreședinte al S.R.S.C. a vorbit 
cu acest prilej despre marile 
realizări înfăptuite de poporul 
frate cehoslovac condus de glo
riosul său Partid Comunist.

A vorbit apoi Frantisek Merta, 
atașat comercial al Ambasadei 
R. S. Cehoslovace la București 
care a subliniat că relațiile multi
laterale de colaborare frățească 
dintre cele două țări sînt astăzi 
tot mai strînse și a transmis celor 
prezenți un salut frățesc din par
tea poporului cehoslovac.

In încheierea adunării a fost 
prezentat filmul cehoslovac „Că- I 
pitanul Dubaci*.

(Agerpres)

dual, conduce I. Melehov (U.R.S.S.), 
urmat de Kapitonov (U.R.S.S.), la 
6’31", Eckstein (R.D.G.) la 11'04”, 
Goransson (Suedia) la 11’46”, 
Cosma (R.P.R.) la 12’36”.

Clasamentul general pe echipe:
I. U.R.S.S. — 98h 02’56"; 2. R. P. 
Polonă — 98h 07'45”; 3. R. D. 
Germană — 98h 17'52”; 4. R.P.R. 
— 98h 28'01”; 5. R. S. Ceho
slovacă — 98h 31'40"; 6. Suedia; 
7. R. P. Bulgaria; 8. R. P. Un
gară; 9. Danemarca; 10. Anglia;
II. Franfa etc.

Șah
Mărfi a fost continuată cea de-a 

20-a partidă a meciului revanșă 
pentru titlul mondial de șah. In 
fața încercărilor de cîștig ale lui 
Tal, marele maestru Botvinnik s-a 
apărat cu o mare tenacitate astfel 
că partida s-a întrerupt pentru a 
doua oară la mutarea 89 în urmă
toarea pozifie: Alb (Tal) Rb3, 
Ta8, pioni la a6, ?5, d4, f4 ; Negru 
(Botvinnik) Rc7, Tbî, pioni la c6, 
d5, f5. Tal, care păstrează un pion 
în plus la întrerupere a dat mu
tarea 89 în plic. Scorul meciului 
înaintea consumării acestei parti
de și a celei de-a 21-a care are 
loc astăzi este de 11’/j—T’/z în 
favoarea lui Botvinnik.

Foto : AGERPRES

Ședința Comisiei permanente
C.A.E. R. pentru industria

de petrol
La București a avut loc șe- 

j dința ordinară a Comisiei 
: permanente C.A.E.R. pentru 
i industria de petrol și gaze.

La ședința Comisiei au luat 
' parte reprezentanți din R. P. 
I Albania. R. P. Bulgaria, R. S. 
- Cehoslovacă. R. D. Germană,

R. P. Polonă. R. P. Romină, 
I R. P Ungară. U.R.S.S. La șe

dință a participat, in calitate
; de observator, reprezentantul 
. R-P-D Coreene.

Comisia a examinat activi-

țănkr membre CAER. cu 
privire Ia îndeplinirea reco
mand i.'.lor organelor Cons>

Masă tovărășească
Apostol. închinînd pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn 
și Comitetul său Central, el 
urează multă sănătate, multă 
fericire, mulți ani aceluia care 
luptind în fruntea partidului 
și-a pus întreaga sa putere de 
muncă. întreaga sa viață în 
slujba clasei muncitoare, în 
slujba cauzei întregului nos
tru popor muncitor — tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

în sălile Palatului R. P. Ro- 
mîne răsună îndelung entu
ziaste urale pentru conducă
torul încercat al clasei noastre 
muncitoare, al întregului po
por — Partidul Muncitoresc 
Rcmir.. pentru Comitetul său 
Central in frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. în
treaga asistență. în picioare 
cîntă tradiționalul „Mulți ani 
trăiască I44. ■

Urmează alte momente e- 
moționante. Veterani ai miș
cării muncitorești vin rînd pe 
rînd la conducătorii partidu
lui, îi felicită călduros, îi îm

întreținerea culturilor
In toate regiunile se desfă

șoară intens lucrările de îngri
jire a culturilor.

TIMIȘOARA. — Gospodăriile 
agricole colective din regiunea 
Banat au terminat prima prăși
tă pe întreaga suprafață cul
tivată cu sfeclă de zahăr și au 
început prășită o doua pe imari 
sup^fețe. Colectiviștii din ra- 
ianele Sînnicotau Mare, Timi
șoara și Arad au terminat și a- 
ceastă lucrare.

CRAIOVA. - in raioanele Se- 
garcea, Băilești, Corabia și Ca
lafat a fost efectuată zilele a- 
cestea prima prașilă la floarea- 
soarelui. Această lucrare este 
Intr-un stadiu avansat și Ia cul
turile de sfeclă de zahăr și car
tofi. Numeroase unități agricole 
socialiste au început prima pra- 
șilă la porumb.

• După o întrerupere de o zi, 
turneul internațional feminin de 
șah a continuat în localitatea Ba
tumi cu desfășurarea partidelor 
din cea de-a 10-a rundă. Repre
zentanta R.P.R., Alexandra Nicolau, 
a făcut remiză cu Venka Asonova, 
campioana R. P. Bulgaria, Ceai- 
kovskaia a cîștigat la Kozlovska, 
Zvorikina la Hugasvili, Togonidze 
la Tihomirova.

In clasament pe primul loc se 
află Ceaikovskaia cu 7 puncte 
(2) urmată de Gaprindașvili 6 
puncte (3), Zvorikina și Nicolau 
cite 5 puncte și două partide în
trerupte.

Fotbal
• Stadionul Giulești va găzdui 

astăzi după-amiază de la ora 17 
înfîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipa selecționată fero
viară a orașului București și echipa 
iugoslavă Lokomotiv Zagreb. For
mația feroviarilor romîni cuprinde 
printre alții pe Todor, Bodo, Ma
cri, Langa, Ozon și Văcaru. Echipa 
iugoslavă va alinia o formație în 
care figurează cunoscufii jucători 
Papețe, Stefanovici, Kosev și Su
mar,

(Agerpres)

și gaze
liului, în scopul dezvoltării 
industriei de petrol si gaze în 
țările socialiste participante 
în Consiliu, precum și sarci
nile Comisiei car£ decurg din 
hotărîrile sesiunii a XlV-a a 
C.A.E.R.

Comisia a examinat, de ase
menea, recomandările grupe
lor de lucru privind diferite 
probleme ale dezvoltării in
dustriei de petrol șț gaze și a 
aprobat planul de lucru pe 
perioada următoare.

Lucrările Comisiei s-au des
fășurat într-o atmosferă 
cordială, de înțelegere recipro
că.

(Agerpres)

brățișează. Ei își exprimă 
recunoștința pentru cei care, 
în fruntea partidului, conduc 
poporul spre înfăptuirea idea-
lurilor pentru care ei au în-
ceput lupta cu decenii în
urmă.

Vin apoi reprezentanți âi
organizațiilor de partid și ai
organelor de stat din regiuni. 
Ei exprimă în fața conducerii 
partidului hotărîrea fermă a 
oamenilor muncii de pe tot 
întinsul țării de a traduce zi 
de zi în viață politica înțe
leaptă a partidului nostru, de 
a lupta pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al III-lea 
al P.M.R. pentru desăvîrșirea 
construirii socialismului în 
patria noastră.

La sfîrșit, intr-o atmosferă 
caldă, tovărășească, conducă
torii partidului se fotografia
ză împreună cu veteranii miș
cării muncitorești, cu repre
zentanții oamenilor muncii 
veniți din toate regiunile 
țării.

(Agerpres)

CONSTANȚA. - Lucrările de 
îngrijire a culturilor au fost 
executate în regiunea Dobrogea 
pe mai mult de 60.000 ha însă- 
mînțate cu diferite culturi prăși- 
toare. Cu ajutorul mecanizato
rilor din S.M.T., colectiviștii din 
raionul Adamclisi au terminat 
prașila întîi la sfecla de zahăr 
și au executat această lucrare 
în proporție de peste 50 la sută 
la culturile de floarea-soarelui. 
în regiune au fost totodată exe
cutate lucrări de întreținere a 
pășunilor pe mai mult de 
15.000 ha.

(Agerpres)

Numai
(Urmare din pag. l-a)

bei calități a întrerupătoarelor 
de lumină. „Se sparg ușor, ni 
se reproșa, se defectează etc.“. 
Un colectiv format din tinerii 
Emanoil Zamfirescu și Paul 
Sterpu a studiat propunerea de 
a le confecționa după un nou 
sistem (sistemul numit „cum
pănă"). Rezultatele sînt bune. 
Supuse probelor, noile între
rupătoare sînt superioare din 
punct de vedere calitativ.

Exemplele s-ar putea în
mulți. Fapt este însă că aju
tați și îndrumați de organi
zația U.T.M., tinerii ingineri 
proiectanți și-au adus din P'in 
aportul la îmbunătățirea cali
tății produselor.

Fiecare tînăr să-și 
cunoască bine mașina

— Noi lucrăm în secția care 
a primit — pînă lunile trecute 
— cel mai mare număr de re- 
clamații pentru calitatea repe
relor lucrate, ne-a spus tînă- 
rul Cîmpu Ion de la secția 
prese-mecanice. Deseori ve
neau la noi responsabilii bri
găzilor de la montaj și ne 
spuneau : „Iată ce deformate 
sînt piesele lucrate de voi. 
Cum să le montăm ?“ Alteori 
reclamațiile apăreau după ce 
aparatajul electric intra în 
producție. Care era cauza ?

La noi în sector sînt mulți 
tineri care au trecut să lu
creze la mașini de puțin timp,

in lupta împotriva fascismului
La Monumentul 
Eroilor Patriei

Cu prilejul Zilei Victoriei, 
marți 9 Mai la Monumentul 
Eroilor Patriei au fost depuse 
coroane de flori.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii: Gheorghe Apostol, 
Ștefan Voitec. Mihai Dalea, 
general locotenent Mihai Bur
că, adjunct al ministrului For
țelor Armate. Corneliu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor 
Externe, membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai Consiliului 
de Stat al R. P. Romine, mi
niștrii, generali și ofițeri su
periori, foști comandanți de 
mari unități pe frontul antihit
lerist, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești, veterani ai mișcării 
muncitorești, primi secretari 
ai comitetelor regionale ale 
P.M.R.. președinți ai comite
telor executive ale sfaturilor 
populare regionale, delegați ai 
oamenilor muncii din între
prinderile Capitalei, oameni da 
știință și cultură, ziariști.

O companie de onoare a 
prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat 
al R. P. Romîne.

La Monument au fost depu
se coroane de flori din partea 
C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
Corpului Diplomatic, Ministe
rului Forțelor Armate, Consi
liului Central al Sindicatelor, 
C.C. al U.T.M. și Consiliului 
U.A.S.R. Comitetului orășe
nesc al P.M.R. și Sfatului 
Popular al Capitalei, Consi
liului național al femeilor. A- 
cademiei R. P. Romîne. Con
siliului general A.R.L.UR., Co
mitetului național pentru a- 
părarea păcii, din partea co
lectivelor unor mari între
prinderi ale Capitalei.

După depunerea coroanelor 
participanții la solemnitate au 
păstrat un moment de recule
gere.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea compantei de onoare.

La Monumentul 
Ero îor Sovietici

Marți 9 Mai. cu prilejul Zi
lei Victoriei, la Monumentul 
Eroilor Sovietici au fost depu
se coroane de flori.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii: Gheorghe Apostat 
Ștefan Voitec. Mihai Dalea, 
general locotenent Mihai Bur
că. adjunct al ministrului For
țelor Armate, Corneliu Mănes
cu, ministrul Afacerilor Exter
ne, membri ai C.C. al P.M.R., 

La Monumentul

calificativul „foarte bine44
ei cunosc operațiile ce tre
buie executate, dar nu cu
nosc în amănunțime mașinile, 
nu știu să le regleze. Datorită 
însă numărului mare de piese 
care se execută, mașinile se 
dereglează destul de ușor, 
unele părți ale pieselor se 
strică în timpul funcționării. 
Necunoscînd bine mașinile, ti
nerii nu pot observa acest 
luci-u și... lucrează mai depar
te. Așa se face că ne trezim 
uneori cu numeroase piese 
respinse de controlul de ca
litate.

La indicația organizației de 
partid, în secție s-au organizat 
două brigăzi de producție ale 
tineretului. După cum se 
știe ele au scopul de a 
duce la sporirea aportului tine
retului în producție, la îmbu
nătățirea calității produselor, 
la realizarea de economii. Dar 
nu numai atît. Ele trebuie 
să învețe pe tineri să cu
noască mașinile, să știe să ob
serve cînd în timpul producți
ei s-a produs o defecțiune, să-i 
îndrume spre cunoașterea șl 
respectarea procesului tehno
logic. Ca responsabili ai aces
tor brigăzi am fost aleși eu și 
Matej Nic-olae, cei doi reglori 
din secție. Tinerii care fac 
parte din brigăzi lucrează îm
preună cu , noi în același 
schimb. Avem astfel posibili
tatea să-i îndrumăm în per
manență, să-i ajutăm să în
vețe, să-și cunoască mașinile, 
să le poată folosi din plin, să 
poată evita eventualele nea
junsuri.

La Monumentul Eroilor Sovietici

membri ai Consiliului de Stat 
al R. P. Remize, miniștri:, ge
nerali și ofițeri superiori, foști 
comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlenst, conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, veterani 
ai mișcării muncitorești, primi 
secretari ai comitetelor regio
nale ale P.M.R- președinți ai 
comitetelor executive ale sfa
turilor populare regionale, de
legați ai oamenilor muncii din 
întreprinderile Capitalei, oa
meni de știință și cultură, zia
riști.

O companie de or. care a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R. P. Romîne și 
U.R.S^.

La Monument au fost depu
se coroane de Dori din partea 
C.C. al P.M.IL, Consiliul ii de 
Stat și Consiliului de Miniștri. 
Corpului Diplomatic. Ministe
rului Forțelor Armate, Consi
liului Central al Sindicatelor, 
C.C. al U.T.M. și Consiliului 
U.A.S.R., Comitetului orășe
nesc al P.M.R. și Sfatului 
Popular al Capitalei, Consiliu
lui național al femeilor, Aca
demiei R. P. Romîne, Consi
liului General AR.LUS, Co
mitetului național pentru a- 
părarea păcii, din partea co
lectivelor unor mari întreprin
deri ale Capitalei.

După depunerea coroanelor 
participanții la solemnitate au 
păstrat un moment de recule
gere.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea companiei de onoare.

Eroilor Patriei
(Foto : AGERPRES)

Brigăzile nu s-au format prea 
de mult timp. Cert este însă 
că în luna aprilie rebutul a 
scăzut cu mult față de lunile 
anterioare și asta și datorită 
ajutorului pe care tinerii 
ștanțori îl primesc pentru a 
cunoaște și folosi din plin ca
pacitatea mașinilor.

Nu numai bun 
ci și frumos

— Problema finisajului, ne 
spunea Ion Alexandru, secre
tarul organizației U.T.M. din 
sectorul chimic, a preocupat 
mai puțin întreprinderea noa
stră în anii trecuți. De aceea 
nici cadrele de specialiști ne
cesari pentru aceste operații 
nu existau în uzină.

Luptînd pentru îmbunătă
țirea calității produselor în 
sectorul nostru s-au luat 
măsuri importante privind 
îmbunătățirea aspectului finit 
al aparatajului electric. Foarte 
multe produse au început să 
fie grunduite, șlefuite, niche
late sau lăcuite: s-au intro
dus o serie de vopsele noi de 
fabricație românească, s-a 
creat un „tunel" de uscare a 
vopselelor și lacurilor cu raze 
infraroșii.

Dar specialiști care să lu
creze, ținînd seama de noile 
cerințe tehnice, oameni înar
mați cu cunoștințele tehnice 
necesare, nu avem deocam
dată decît puțini. De aceea 
conducerea întreprinderii a 
hotărit să pregătească aseme

La Cimitirul 
Militarilor Britanici

Cu prilejul Zilei Victoriei, 9 
Mai. au fost depuse coroane 
de flori la Cimitirul Militari
lor Britanici căzuți pe terito
riul Romîniei în lupta împo
triva fascismului. La solemni
tate au luat parte : Avram Bu- 
naciu. vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Alexandru 
Birlădeanu, vicepreședinte a1- 
Consiliului de Miniștri, gene
ral locotenent Mihai Burcă, 
adjunct al ministrului Forțe
lor Armate, Corneliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe. 
Grigore Geamănu. secretarul 
Consiliului de Stat, miniștri, 
conducători ai unor instituții 
centrale, generali și ofițeri 
superiori, foști comandanți de 
mari unități pe frontul antihit
lerist, reprezentanți ai sfatu
rilor populare al Capitalei și 
al regiunii București oameni 
de artă și cultură, țărani mun
citori din satele învecinate

Fanfara a intonat imnurile 
de Stat ale R- P- Romîne și 
Marii Britanii.

Au fost depuse coroane din 
partea Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Corpului Diplo
matic. Ministerului Forțelor 
Armate, Sfatului popular re
gional București.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea companiei de onoare

♦
La solemnitățile de la Mo

numentul Eroilor Patriei, Mo
numentul Eroilor Sovietici și 
Cimitirul Militarilor Britanici 
au asistat membri ai corpului 
diplomatic: ambasadorii R.P.D, 
Coreene — Kixn Ben Dik; 
R. P. Polone — Janusz Zam- 
browicz; R. P. Chineze — Siu 
Gien-Guo; R. P. Ungare — 
Bela Nemety; R. P. F. Iugo
slavia — Arso Milatovic; 
R. P. Bulgaria — Ivan Kinov; 
Grecia — Aleksandre Cimon 
Argyropoulo; R. S. Ceho
slovacă — Jaroslav Sykora; 
Uniunii Sovietice — I. K. Je- 
galin; R. P. Albania — Răpi 
Gjertneni; Indoneziei — Su- 
krisno; miniștrii Marii Bri
tanii — Robert D. J. Scott 
Fox; Italiei — Alberto Pa- 
veri Fontana; Austriei — 
Franz Herbatschek; Franței — 
Pierre Paul Bouffanais; Izrae- 
lului — Katriel Salmon; în
sărcinatul cu afaceri al Fin
landei — Matti Pyykko; însăr
cinați! cu afaceri ad-interim 
ai R. D. Vietnam — Nguyen 
Minh Chuong; Danemarcei — 
Karl-Frederik Hasle; S.U.A. — 
Frederick T. Merrill; Suediei 
— Olof Landenius; Indiei — 
A. R. Deo; Republicii Arabe 
Unite — Hassan Ahmed EI 
Laithy; Turciei — Ziibeyir 
Aker; Elveției — Fritz A- 
dams; R. D. Germane — Hen
ry Bringmann; precum și M. 
Berlemont, atașat al Legației 
Belgiei; atașații militari: ge
neral maior I. V. Vinogradov, 
atașat militar, naval și al 
aerului al Uniunii Sovietice; 
colonel Adam Lewko, atașat 

nea specialiști din rîndul ti
nerilor muncitori din uzină. 
Pentru aceasta noi folo
sim ajutorul celor mai în 
vîrstă și — mai ales — 
folosim cursurile de ridi
care a calificării, care se 
țin la noi în mod regulat. în 
felul acesta tinerii vor fi aju
tați să se pregătească. 
Primele rezultate au și 
început să apară. Așa se 
face că, în ultimul timp, pe 
porțile uzinei noastre iese tot 
mai mult aparataj electric de 
bună calitate, cu un finisaj 
îngrijit, ales.

Organizația U.T.M. nu in
tenționează însă să se opreas
că aici. Noi ne-am gindit .să 
creăm și în atelierul acesta 
două brigăzi de producție ale 
tineretului care să fie condu
se, firește, tot de muncitori 
mai experimentați și care să 
ducă la sporirea contribuției 
tineretului la îmbunătățirea 
calității finisajelor.

★
Iată dar că brigăzile de pro

ducție ale tineretului de la în
treprinderea „Electroaparataj" 
aduc un aport însemnat la în
deplinirea cu succes a angaja
mentelor luate de colectivul 
uzinei în întrecerea socialistă, 
pentru produse de calitate su
perioară. De fapt, pentru re
zultatele obținute în ceea ce 
privește calitatea produselor, 
cele mai multe dintre brigăzi 
au primit din partea controlu
lui tehnic, a conducerii secții
lor, numai calificativul „foarte 
bine44.

(Foto : AGERPRES)

militar, naval și al aeruiui al
R. P. Polone; grp. opt. Edwin 
C. S. Fewtrell, atașat al aeru
lui al Marii Britanii; colonel 
Rifat Yagizatli, atașat militar 
al Turciei; colonel Joseph T. 
Mozley, atașat militar al
S. U.A.; colonel Frantisek Dvo
rak, atașat milîtaa- al R. S. 
Cehoslovace; colonel Wilkie 
Harbottle. atașai militar al 
Marii Britanii;, colonel Con- 
stantinos Loumakis, atașat mi
litar, naval și al aerului al 
Greciei; colonel Gyula Feher, 
atașat militar al R, P. Unga
re; locotenent colonel Heinz 
Huhn, atașat militar al R. D. 
Germane; l'xotenent colonel 
Arthur Norman Inman, atașat 
al aerului al S.U.A.; locote
nent colonei Edgard Mautaint, 
atașat militar al Franței; lo
cotenent colonel lure Mihaic, 
atașat militar și al aerului al 
R- P- F- Iugoslavia; locotenent 
colonel Sia Fei, atașat militar 
al R. P.. Chineze; locotenent 
colonel Charalambos Dendri- 
nos, atașat al aerului al Gre
ciei.

La Cimitirul 
Eroilor Romîni 
de la Ghencea 
și la Cimitirele 
Eroilor Sovietici 

din comunele 
Herăstrău și Jilava 
în ziua de 9 Mai, cu pri

lejul Zilei Victoriei la Cimiti
rul Eroilor Romîni de la 
Ghencea și la cimitirele Eroi
lor Sovietici din comunele He
răstrău și Jilava au avut loc 
solemnități pentru depuneri 
de coroane.

Au participat generali și 
ofițeri ai forțelor noastre ar
mate, reprezentanți ai comi
tetelor de partid și ai sfaturi
lor populare raionale, dele
gații de oameni ai muncii din 
întreprinderi, ministere, insti
tuții din Capitală, studenți, 
elevi și pionieri.

Au fost intonate imnurile 
de Stat ale R. P. Romîne și 
U.R.S.S.

La monumentele și pe mor
mintele ostașilor romîni și so
vietici, care s-au jertfit pen
tru eliberarea Romîniei de sub 
jugul fascist, au fost depuse 
coroane de flori din partea 
Ministerului Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne, precum și 
din partea unor ministere, în
treprinderi și instituții. Elevi 
și pionieri au depus jerbe și 
buchete de flori.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere.

Companii de onoare au dat 
onorul.

Ostași, ofițeri, elevi și pio
nieri au făcut de gardă.

La Cimitirele Eroilor 
Romîni și Sovietici 

din tară
Cu prilejul Zilei Victoriei, 

în întreaga țară delegații ale 
oamenilor muncii au depus 
coroane de flori la monumen
tele și mormintele Eroilor Ro
mîni și Sovietici.

La solemnități au participat 
conducători ai organelor lo
cale de partid, de stat și ai 
organizațiilor obștești, oameni 
ai muncii, militari, partici
pant! la războiul antihitlerist, 
pionieri și elevi.

La Iași au 1‘ost depuse co
roane de flori la Monumentul 
Eroului Sovietic de la Copou, 
precum și la cimitirele unde 
sînt îngropați ostașii romini 
și sovietici care s-au jertfit 
pentru eliberarea patriei noas
tre.

La Constanța numeroase de
legații de oameni ai muncii 
și pionieri au depus coroane 
și jerbe de flori la Monumen
tul Eroilor Sovietici, la Mo
numentul Eroilor Marinari 
Sovietici și la placa comemo
rativă a luptătorilor din port 
căzuți în lupta împotriva fas
cismului.

La Brașov, cu prilejul Zi
lei de 9 Mai, în amintirea 
Eroilor căzuți în războiul anti
hitlerist au fost depuse co
roane la Monumentul și ța 
Cimitirul Eroilor Sovietici.

Pentru a cinsti memoria os
tașilor romîni și sovietici că- 
zuți în luptele pentrv elibe
rarea patriei de sub jugul fas
cist au fost depuse coroane de 
flori și la monumentele și 
mormintele Eroilor din Galați 
Craiova. Ploiești, Deva. Su
ceava, Brăila, Botoșani. Alba 
Iulia, Tulcea, Rădăuți, Medgi
dia, Dorohoi, Predeal și în 
alte localități din țară.

(Agerpres)



E 3Manifestări în străinătate consacrate 
celei de-a 40-a aniversări a înființării

Partidului Comunist din Romînia
U. R. S. S

MOSCOVA 9 (Agerpres). - 
Ziarul „Pravda" din 9 Mai, re
latează într-o amplă cores
pondență despre adunarea fes
tivă care a avut loc la Bucu
rești cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a creării Parti
dului Comunist din Romînia și 
despre raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe G'heor- 
ghiu-Dej.

Ziarul „Trud“ 
articol consacrat 
versări semnat 
Guină, ambasadorul R. P. Ro
mâne la Moscova.

In numeroase orașe mari din 
U.R.S.S. la Leningrad, Chi- 
șinău, Vilnius, Erevan, Alma- 
Ata s-au deschis expoziții ju
biliare consacrate drumului 
glorios parcurs de Părtidyl 
Muncitoresc Romîn.

Filialele republicane ale A- 
sociației de prietenie sovieto- 
romînă au organizat seri și a- 
dunări festive. In întreprin
derile, instituțiile de învăță- 
mînt superior din multe re
publici se țin conferințe și 

t expuneri în legătură cu cea 
■ de-a 40-a aniversare a P.C.R.

La Moscova, la Casa prie
teniei cu popoarele din țările 
străine a avut loc o seară a 
prieteniei sovieto-romîne. Seri 
ale prieteniei sovieto-romîne 
au avut loc în numeroase în
treprinderi din Moscova și 
din regiunea Moscovei. Cu pri
lejul aniversării, la Moscova 
la Biblioteca istorică de stat 
s-a deschis o expoziție consa
crată celei de a 40-a aniver
sări a Partidului Comunist din 
Romînia. Standurile expuse 
cuprind fotocopii ale docu
mentelor de partid, publicații 
șî cărți. Vizitatorilor expoziției 
li se înfățișează istoria creării 
P.C.R., activitatea partidului 
nostru între cele două războaie 
mondiale, rolul partidului în 
lupta împotriva fascismului. 
Un loc important în cadrul 
expoziției îl ocupă materialele 
consacrate rolului Partidului 
Muncitoresc Romîn, conducă
tor șî organizator al construirii 
socialismului în 
Sînt înfățișate 
prieteniei de 
dintre poporul 
poarele Uniunii

publică un 
acestei ani - 
de Nicolae

Posturile de radio ale Uniunii Sovietice, Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Socialiste Ce
hoslovace și ale altor țări socialiste au transmis radioreportaie de 
la adunarea festivă care a avut loc în București la Sala Palatu
lui Republicii Populare Romine cu prilejul aniversării a 40 de ani 
de la înființarea Partidului Comunist din Romînia.

La studioul de televiziune din Moscova a lost prezentat luni 
seara un scurt film realizat de Studioul de Televiziune București 
cuprinzînd aspecte din Muzeul de Istorie a Partidului Muncito
resc Romîn.

De asemenea, studiourile de televiziune din Sofia și Buda
pesta au transmis imagini felurite de la expozițiile „A 40-a ani
versare a Partidului Comunist din Romînia , deschise in capita- 

i și Republicii Populare Ungare.
(Agerpres)

lele Republicii Populare Bulgaria

dova Democracie" evocă cele 
mai importante momente ale 
luptei oamenilor muncii din 
Romînia sub conducerea parti
dului lor. Ziarul „Mlada 
Fronta" a publicat un articol 
intitulat „Drumul de luptă a! 
tovarășilor11 în care se spune 
printre altele : „In cei 40 de 
ani, partidul a cîștigat pe de
plin încrederea maselor mun
citoare. In toate acțiunile sale 
s-a condus după principiile 
leniniste. după învățătura 
marxist-leninistă a internațio
nalismului, a solidarității cu 
clasa muncitoare din toate ță
rile în lupta pentru pace, de
mocrație șî socialism".

Duminică dimineața, la Mu
zeul ,.V. I. Lenin" din Praga a 
avut loc într-un cadru festiv 
vernisajul expoziției „40 de 
ani de la înființarea Partidu
lui Comunist din Romînia". 
într-un articol consacrat ace
stei expoziții, ziarul „Rude 
Pravo“ relevă că ea ilustrează 
lupta victorioasă desfășurată 
în cei 40 de ani de poporul 
romîn sub conducerea partidu
lui său.

nam a prezentat într-un cadru 
festiv filmul romînesc „Furtu
na". Au fost prezenți Hoang 
Ven Diem, ministru adjunct al 
Comerțului Exterior, directori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam, șefi ai 
misiunilor diplomatice și mem
bri ai corpului diplomatic a- 
creditați la Hanoi, precum Ș> 
un numeros public.

Finlanda

R. P. Polonă

țara noastră, 
aspecte ale 
nezdruncinat 
romîn și po- 

___ _  ____ Sovietice. Ex
poziția este vizitată eu interes 
de numeroși oameni ai mun
cii, studenția elevi.

KIEV 9 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 8 mai la Kiev a avut loc 
o adunare organizată de Fi
liala de științe sociale a Aca
demiei de Științe a R.S.S. 
Ucrainene, consacrată aniver
sării a 40 de ani de la crearea 
Partidului Comunist 
mima.

La adunare a luat 
Gheorghe Za’narîa. 
adjunct al Institutului de iste
rie a partidului de pe lingă 
C.C. al P.M.R.

Cea de-a 40-a aniversare a 
creării Partidului Comunist 
din Romînia a fost sărbătorită 
în întreprinderile, instituțiile, 
sovhozurile șj colhozurile din 
republică. în aceste zile la ci
nematografele din Ucraina se 
prezintă filme romînești.

din Ro-

cuvin tui 
director

R. S. Cehoslovacă
PRAGA 9 Corespondentul 

Agerpres transmite :
Ziarele cehoslovace ..Rude 

Pravo", „Prace“, „Svobodne 
Slovo" și „Mlada Fronta" din 
9 mai relatează despre adu
narea festivă care a avut loc 
cu prilejul celei de a 40-a a- 
niversări a Partidului Comu
nist din Romînia și despre ra- 
portul prezentat de tovarășu. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Toate ziarele cehoslovace 
reproduc textul telegramei a- 
dresate de Comitetul Central 
al Partidului Comunist dir 
Cehoslovacia Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn cu prilejul împlinirii a 
40 de ani de la întemeierea 
Partidului Comunist din Ro
mînia.

Sub titlul „Marea sărbă
toare a Romîniei", ziarul „L.-

VARȘOVIA 9 Corespon
dentul Agerpres transmite:

Presa poloneză din 9 mai re. 
latează despre adunarea festi
vă care a avut loc cu prilejul 
celei de a 40.-a aniversări a 
Partidului Comunist din Romî
nia și despre raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Ziarele poloneze au scris 
despre marea sărbătoare a 
poporului nostru, exprimînd 
cu acest prilej caldele urări 
frățești ale oamenilor mun
cii polonezi pentru con
structorii socialismului din 
țara noastră. In articolul său 
intitulat „Sărbătoarea partidu
lui frățesc", ziarul „Trybuna 
Mazowiecka", organul Comi
tetului regional Varșovia al 
P.M.U.P., scrie printre altele : 
„în memorabila zi din istoria 
mișcării muncitorești romîne, 
aniversarea partidului frățesc 
ai cărui conducători au fost 
nu demult oaspeții noștri în 
R.P. Polonă, transmitem căl
duroase urări frățești de noi 
succese în construirea socia
lismului".

în preajma aniversării, edi
tura „Wiedz Powszechna" 
(Știința universală) a publicat 
cartea „Romînia" de Janina 
Kremky-Saloni. Tipărită în 
condiții grafice excepționale 
această lucrare monografică 
înfățișează cititorului polonez 
dezvoltarea economiei, științei 
și artei în țara noastră.

La 8 mai, loan Rusu, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
R.P. Romîne în R.P. Polonă, a 
oferit în saloanele Ambasadei 
o reprezentație de gală cu 
filmul romînesc „Soldați fără 
uniformă".

Au luat parte membri 
ai Comitetului Central al 
P.M.U.P.. activiști de partid și 
de stat, generali și ofițeri su
periori. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și ziariști. 
Au fost de asemenea de față 
ambasadori și alți membri ai 
corpului diplomatic.

R. D. Vietnam
HANOI 3 (Agerpres). - Cu 

ocazia aniversări: a 40 de ani 
de la înființarea Partidului 
Comunist din Romînia. Comi
tetul pentru Relații Culturale 
cu Străinătatea din R- D. Viet-

In ciuda interzicerii autorităților

In Franța au avut loc 
manifestații populare consacrate 
victoriei împotriva fascismului

PARIS 9 Corespondentul A- 
gerpres transmite :

Franța oficială a sărbătorit 
Ziua Victoriei într-un mod 
„extrem de rezervat". Au avut 
loc doar scurte ceremonii la 
Arcul de Triumf și la sediul 
Prefecturii de poliție din Pa
ris.

Cercurile democratice din 
Franța își exprimă părerea că 
prin această atitudine, guver
nul a dorit să estompeze îm
prejurarea că Ziua Victoriei 
a însemnat zdrobirea milita
rismului german agresiv.

Deși autoritățile au interzis 
manifestațiile populare con
sacrate aniversării a 16 ani 
de la victoria repurtată împo
triva fascismului, 
meroase orașe 
din Franța au 
mitinguri și 
tive. In numeroase fabrici 
și uzine ale Franței au fost 
organizate greve de scurtă 
durată la chemarea organiza
țiilor sindicale, protestând îm
potriva interzicerii de către 
autorități a manifestațiilor 
comemorative.

în nu- 
și localități 

avut loc 
adunări fes-

La Saint-Denis. în apropiere 
de Paris, muncitorii de la 
Uzina .„Agard- au depus o 
coroană de flori la mormîntul 
ostașului necunoscut. La. Ge- 
netriliiers. muncitorii Urinei 
de automobile „Chausson" au 
întrerupt lucrul timp de o oră 
pentru a cinsti memoria celor 
căzuți în lupta împotriva fas
cismului. Asemenea manifes
tații au mai avut loc la aero
portul Orly — unde persona
lul care deservește traficul ae
rian a păstrat un minut de re
culegere în cinstea celor ce 
și-au jertfit viața împotriva 
fascismului — în diferite de- 
pouri ale societății de trans
porturi urbane pariziene, pre
cum și in numeroase suburbii 
ale Parisului.

Au mai avut loc manifestații 
similare și în provincie în 
special la diferitele întreprin
deri metalurgice din departa
mentul Loire, în importante 
centre industriale ca Grenoble 
Saint-Etienne, Givors, la Uzi
nele metalurgice Fines-Lille 
etc.

16 ANI DE LA ELIBERAREA 
CEHOSLOVACIEI 

DE SUB JUGUL FASCIST

HELSINKI 9 (Agerpres). — 
Cu ocazia celei de a 40-a ani
versări a înființării Partidului 
Comunist din Romînia. ziarul 
..Kansan Uutiset" a publicat 
un amplu articol intitulat ..40 
de ani de la crearea Partidu
lui Comunist din Romînia".

Ziarul „Uusi Paive** a publi
cat articolul ..In cinstea glo
rioasei aniversări întreceri en
tuziaste în Romînia", în care 
sînt citate fapte din istoria 
partidului nostru și realizări 
obținute în dezvoltarea eco
nomiei R. P. Romine sub con
ducerea Partidului Muncito
resc Romîn.

Parada militară 
la Praga

PRAGA 9 (Agerpres). — La 
mai mii de oameni ai muncii9

din Praga și din toate colțu
rile republicii au umplut încă 
din primele ore ale dimineții 
marea piață Letna, unde s-a 
desfășurat parada militară cu 
prilejul împlinirii a 16 ani de 
la eliberarea Cehoslovaciei de 
sub ocupația fascistă de către 
Armata Sovietică. La paradă 
au asistat conducători de par
tid și de stat ai R. S. Ceho
slovace în frunte cu Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace 
precum și membri ai corpului 
diplomatic. >

După primirea raportului 
comandantului parăzii, Eohu- 
mil Lomsky. ministrul Apără
rii Naționale s-a urcat la tri
bună și

După 
militare 
rachete 
loc un mare miting la care 
a luat cuvîntul Antonin No
votny. prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, preșe
dintele

El a 
muncii 
bători. 
niat forța invincibilă a lagă
rului unit al țărilor socialis
mului.

a rostit o cuvîntare. 
defilarea unităților 

de tancuri, artilerie, 
în piața Letna a avut

R. S. Cehoslovace 
felicitat pe oamenii 
cu ocazia acestei săr- 
Președintele a subli-

I

I

I

LAOS: Rebelii încalcă înțelegerea 
privind încetarea acțiunilor militare

Vizita 
lui N. S. Hrușciov 

în Armenia
HANOI 9 (Agerpres). 

TASS transmite :
Au trecut 7 zile 

părțile' beligerante 
au căzut de acord 
cetării acțiunilor militare 
începerii tratativelor privind 
condițiile păcii. Dar, pînă în 
prezent, din cauza obstrucției 
făcute de grupul de la Savan- 
naket și a tergiversărilor pro
vocate de acest grup nu s-a 
ajuns la un acord asupra locu
lui de desfășurare a tratative
lor. Mai mult, rebelii încalcă 
flagrant înțelegerea cu privire 
la încetarea acțiunilor mili
tare pe perioada tratativelor.

Intr-o declarație transmisă 
de postul de radio „Vocea 
Laosului11 un reprezentant al 
Comitetului militar național 
al Laosului citează numeroase 
cazuri de încălcare de către 
partea adversă a înțelegerii 
privind încetarea focului.

Intre 3 și 7 mai avioane ale 
rebelilor au încălcat de 29 de 
ori spațiul aerian al teritoriu
lui controlat de trupele gu
vernamentale și detașamen
tele de luptă Patet Lao. La 
7 mai un avion american de 
tip ..F-86" a trecut de cîteva 
ori in imediata apropiere a 
avionului în care se afla de
legația guvernului laoțian care 
pleca de la Xieng-Kuang la 
Vang-Vieng. Pe data de 6 mai 
un detașament al 
număr înd 
oameni a 
împotriva

de cînd 
din Laos 
asupra în- 

și

rebelilor 
aproximativ 100 de 
întreprins un atac 
unui sat pașnic din

teritoriul eliberat de sub ocu
pația rebelilor.

Reprezentantul Comitetului 
militar național al Laosului a 
cerut grupului Fumi Nosavan- 
Boun Oum să înceteze imediat 
aceste provocări. El a amintit 
că trupele guvernamentale și 
detașamentele de luptă ale 
Partidului Neo Lao Haksat nu 
pot să suporte pînă la nesfir- 
șit provocările rebelilor și a 
avertizat că Întreaga răspun
dere pentru urmările acestor 
acțiuni ie revine în întregime.

VANG-VIENG 9 (Agerpres). 
„Guvernul legal al Laosului se 
adresează din nou părții ad
verse cerîndu-i să-și trimită 
delegația la Na Mon pentru 
tratative. Vom aștepta aici 
pînă cînd vor începe tratati
vele". Prin aceste cuvinte, 
care atestă năzuința sinceră a 
forțelor patriotice de a rezol
va problema laoțiană pe calea 
tratativelor pașnice, și-au 
exprimat poziția în cadrul 
unei conferințe de presă două 
delegații politice: delegația 
guvernului legal al Laosului 
și delegația Partidului Neo 
Lao Haksat. Conferința de 
presă a avut loc în ziua de

la8 mai la Na Mon. situat 
II km de Vang Vieng.

După cum anunță Agenția 
Vietnameză de Informații, în 
timpul acestei conferințe de 
presă la care au luat 
20 de corespondenți 
deasupra Na Monului 
rat și a făcut cîteva 
un avion cu reacție american.

întrebat ce părere a»e des
pre zborurile provocatoare ale 
avioanelor americane, condu
cătorul delegației politice a 
guvernului legal al Laosului, 
Feng Fongsavang, a declarat:

,,în Laos nu există aerodro
muri pentru avioane cu reac
ție. Acest avion american a 
decolat, probabil, de la o bază 
străină. Aceasta constituie o 
violare revoltătoare a spațiu
lui aerian al regatului Laos".

Reprezentanții celor două 
delegații au subliniat în ca
drul conferinței de presă că 
tratativele militare și politice 
trebuie să aibă loc concomi
tent. deoarece sînt două laturi 
ale aceleiași probleme. Cele 
două delegații au condamnat 
gruparea Boun Oum — Fumi 
Nosavan pentru încercarea ei 
de a organiza aceste tratative 
în mod separat.

parte 
străini, 
a zbu- 
viraje

EREVAN 9 (Agerpres). — ▲ 
TASS transmite : In după-a- 
miaza zilei de 8 mai, Nikita 
Hrușciov, care se află în Ar
menia, a vizitat valea Arara- 
tului si alte raioane ale repu
blicii.

Oamenii muncii au întîrn- 
pinat cu mare căldură pe 
primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care a manifestat un 
profund interes pentru viața 
oamenilor muncii din Arme
nia.

Popoarele Indiei 
au sărbătorit 

aniversarea nașterii 
lui R. Tagore

Primul grup al Comisiei internaționale 
de supraveghere și control 

în Laosa sosit

cores- 
agen- 
8 mai 
grup 

inter-

NEW YORK 9 (Agerpres). 
— După cum relatează 
pondentul din Laos al 
ției Associated Press, la 
a sosit în Laos primul 
de membri ai Comisiei
naționale de supraveghere șl 
control.

La aeroport, Samarendra- 
nath Sen, președintele Comi-

Plecarea unor delegații 
la Conferința 
de la Geneva 

în problema Laosului
PEKIN 9 .Agerpres). — A- 

genția China Nouă transmite 
că la 9 mai a plecat spre Ge
neva pentru a lua parte la 
Conferința internațională pen
tru reglementarea proble
me: laoțiene delegația gu
vernamentală a Republicii 

re Chineze. Delegația 
condusă de locțiitorul 
rului Consiliului de 

Afacerilor

I

i

In urmă o săptămină
capitala Iranului, Teheran, a 
cunoscut o puternică demon
strație a învățătorilor și stu
denților. Fotografia de mai 
sus redă un aspect din timpul 

acestei demonstrații

Greva generală
a învățătorilor

din Iran continuă
TEHERAN 9 (Agerpres). — 

Continuă de două săptămini 
greva generală a învățătorilor 
din Iran.

La 8 mai la marele miting 
al învățătorilor care a avut 

a
fost adoptată o rezoluție cu 

memoriei 
dr. Abolhasan-

loc la Clubul „Mehregan"

privire Ia cinstirea 
învățătorului 
Han Aii, asasinat Ia 2 mai de 
către poliție in timpul demon
strației pașnice a învățătorilor 
din fața clădirii Medjlisului.

Valul de mitinguri și demon
strații ale învățătorilor a stră
bătut toate orașele țării și a 
ajuns chiar și pînă în cele 
mai îndepărtate colțuri 
Iranului-

ale

flte

Nici o schimbare în poziția 
guvernului francez față 

rezolvarea problemei algeriene
Discursul președintelui de Gaulle

i

I

siei internaționale de supra
veghere și control pentru 
Laos, a declarat:

„Comisia internațională do
rește mult să stabilească un 
contact cu părțile respective 
din Laos. In acest scop comi
sia trimite un grup la Vien
tiane, iar al doilea grup 
la Xieng Kuang. Comisia spe
ră că părțile vor colabora cu 
aceste grupuri și că cea mai 
urgentă sarcină a comisiei va 
fi îndeplinită în mod nestin
gherit și satisfăcător".

I

DELHI 9 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 8 mai . 
popoarele Indiei au sărbătorit MKk 
aniversarea a 100 de ani de ' 
la nașterea lui Rabindranath 
Tagore. Ziua de 8 mai a fost 
declarată în India zi nelucră
toare. Ziarele au apărut cu 
suplimente speciale cuprinzînd 
materiale despre viața și 
opera marelui scriitor umanist.

în cursul dimineții, în sala 
centrală a Parlamentului in
dian a avut loc ședința festi
vă a parlamentului consacra
tă memoriei marelui fiu al 
Indiei.

Cu prilejul centenarului Ta
gore au fost inaugurate noile 
clădiri ale Academiei Națio
nale de Arte din Delhi. Cu 
acest prilej a luat cuvîntul 
Rajendra Prasad, președintele 
Indiei.

Mari festivități se desfă
șoară în Bengalul de vest, pa
tria scriitorului. Primul mi
nistru J. Nehru, care a sosit 
în Bengalul de vest pentru a 
participa la festivități, va 
pune piatra fundamentală a 
viitoarei universități 
din Calcutta și va 
șantierul Teatrului

„Spălarea creierului"*» 
presei americane

,,Tagore" 
inaugura 
Național.

PARIS 9 (Agerpres). — TASS 
transmite : In seara zilei de 8 mai, 
generalul de Gaulle, președintele 
Republicii Franceze, a rostit pri
mul său discurs radiotelevizat 
după puciul militaro-fascist care a 
avut loc în Algeria la 22 aprilie.

Arătînd că în zilele puciului 
Franfa a trecut prin încercări deo
sebit de grele, generalul de 
Gaulle a declarat că „justiția îi 
va pedepsi pe principalii vino- 
vafi“ și că forțele de menținere 
a ordinei, precum și. aparatul ad
ministrativ „vor fi curățate de ele
mentele care au trădat". El a 
spus de asemenea, că vor fi pe
depsiți „afît cei care i-au îndem
nat la această 
plicii lor".

Președintele 
sacrat o mare 
său problemei
necesar, repet : 
glementăm problema algeriană...", 
a spus el.

Recunoscînd dreptul poporului 
algerian la autodeterminare de

crimă, cit și com-

de Gaulle a con- 
parfe din discursul 

algeriene. „Este 
necesar, să re-

ap xoatm Pe scurt

Gaulle a declarat că „dacă în pe
rioada autodeterminării populația 
Algeriei se va lăsa condusă pe 
calea unei asemenea rezolvări ca 
separarea și ruperea de Franța, 
Franța nu va ridica obstacole în 
calea ei“. „Dar, a spus el în con
tinuare pe un fon amenințător, în- 
trucît Franfa nu-și va părăsi fiii și 
întrucît în orice ocazie ea are mij
loace pentru a-i apăra, ea va gru
pa în jurul ei pe algerienii care 
vor dori să rămînă francezi,

. pe cei care nu o vor dori îi va 
expulza de pe teriforiul său și va 
înceta de a mai depune eforturi, 
de a-și folosi resursele de oameni 
și materiale în folosul unei popu
lații care a respins-o".

De Gaulle nu a spus cînd in
tenționează guvernul francez să 
înceapă tratativele cu reprezen
tanții guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria, pentru a căror 
începere neînfîrziată insistă cercu
rile largi ale opiniei publice fran
ceze și mondiale.

In cercurile ziaristice pariziene 
se consideră că discursul din 8 
mai al președintelui de Gaulle nu 
a adus nici o 
ția guvernului 
să tărăgăneze 
mei algeriene.

iar

schimbare în pozi- 
francez care tinde 
rezolvarea prob'e-

I

I

MOSCOVA — Un grup de 
geologi sovietici a plecat in 
Guineea, unde va acorda spri
jin tehnic în 
mantelor și a

explorarea dia- 
aurului.

8 mai, SekuCAIRO. La
Ture, președintele Republicii 
Guineea, a sosit intr-o vizită 
oficială la Cairo.

ATENA — Cu toată inter
dicția autorităților, la 7 mai 
Ia Larissa a avut loc un mi
ting de protest al țăranilor 
împotriva politicii economice 
a guvernului grec, a mizeriei 
și foametei, pauperizării și 
exploatării crunte a țărănimii. 
La miting au participat peste 
5.000 de țărani 
și Macedonia.

unde are loc sesiunea Consi
liului N.A.T.O., a avut loc o 
demonstrație a tineretului care 
a cerut ieșirea Norvegiei din 
N.A.T.O. și înfăptuirea de
zarmării totale. Un mare grup 
de tineri s-a oprit în piața din 
fața Stortingului. Tinerii pur
tau drapele ale celor 15 țări 
membre ale N.A.T.O., iar pe 
cămășile albe ale multor ti
neri și tinere erau scrise ur
mătoarele cuvinte: ..Suez". 
„Algeria", „Lumumba", 
potriva armei atomice 
„Cuba", „Angola".

din Thessalia

BUDAPESTA
Budapesta și-a 
rile cea de-a treia conferință 
internațională profesională a 
lucrătorilor din transporturi. 
Delegații 
din toate 
prezintă 
muncitori

— La 9 mai la 
început lucră-

sosiți la conferință 
colțurile lumii re- 

peste 10 milioane 
organizați.

OSLO. La 8 mai în fața clă
dirii Stortingului norvegian,

MOSCOVA 9. După cum re
latează ziarul „Sovetskaia 
Kultura", la cel de-al II-lea 
Festival internațional al fil
mului care se deschide la 9 
iulie la Moscova vor participa 
numeroase țări, printre care 
U.R.S.S., India, Italia, China, 
S.U.A., Franța, Japonia etc. 
Se crede că va fi depășită ci
fra de 48 
trată Ia 
doi ani.

Printre 
se vor afla 
matografie 
Cuba, Dahomey și altele.

participanți, înregis- 
festivalul de acum

J
țările participante 
și țări cu o cine- 
tinără, cum sînt

PEKIN 9 ‘Agerpres). — La 
9 mai delegația guvernului re
gal laoțian in frunte cu Fol- 
sena, ministrul Informațiilor^ 
care s-a aflat la Pekin, a ple
cat pe calea aerului spre Ge
neva pentru a lua parte la 
Conferința internațională în 
problema laoțiană.

In aceeași zi a plecat spre 
Geneva și delegația Partidului 
Neo-Lao Haksat în frunte cu 
secretarul general al Comite
tului Central al Partidului, 
Vongvicit.

Publicația ,,A. F. Stone's 
Weekly" protestează cu 
hofărîre împotriva propune

rii lui Kennedy ca, în interesul 
„politicii de stat", presa america
nă să treacă sub tăcere anumite 
fapte a căror divulgare este de
zavantajoasă cercurilor guvernante 
ale S.U.A. Săpfăminalul arată că 
subordonarea presei față de un 
asemenea dictat ar permite gu
vernului să promoveze o 
nefastă pentru cauza păcii 
torul unor măsuri militare 
de felul celor întreprinse 
friva Cubei. „Se creează 
sia, scrie publicația, că 
patriot adevărat, mai cu seamă 
ziarist, nu trebuie să spună ade
vărul dacă guvernul nostru va 
socoti că este mai avantajos să 
se mintă. Aceasta este adevărata 
semnificație a îndemnului adresat 
de președintele Kennedy Societă
ții americane a editorilor de ziare

cu autocenzura infor-

politică 
cu aju- 
secrefe 
împo- 

impre- 
nici un

Angola: Noi atacuri aie patrioților 
împotriva trupelor colonialiste

LUANDA 9 (Agerpres). — 
Agenția France Presse rela
tează că forțele portugheze de 
represiune se lovesc de deta
șamente bine organizate și 
înarmate ale patrioților ango
lezi. Știrile sosite din Luanda 
anunță că locul atacurilor 
spontane și necoordonate ale 
unor grupuri de africani prost 
înarmați este luat în prezent 
de acțiuni militare coordonate 
îndreptate împotriva unor o- 
biective precise, efectuate de 
detașamente disciplinate în
zestrate cu arme automate și 
grenade.

Agenția Reuter anunță că 
la 8 Mai în cinci puncte din 
nordul Angclei patrioții ango
lezi au întreprins noi atacuri. 
Cel mai puternic atac a fost 
cel efectuat asupra localității 
Ukua, important nod de co
municații, situat la 75 
nord de Luanda, 
au atacat orașele 
și Sanza-Pombo, 
posturile militare 
din Bungo și Luvo.

km. 
Insurgenții 
Santa-Cruz 

precum și 
portugheze

Patrioții angolezi continuă 
să atace orașele Sao Salvador 
și Cangola. în orașul Cangola 
trupele colonialiștilor portu
ghezi sînt sprijinite de avioa
ne în lupta împotriva africa
nilor.

Referindu-se la situația din 
Angola ziarul ,,Observer" 
scrie printre altele că armata 
numeroasă a autorităților por
tugheze nu este capabilă să 
înăbușe lupta pentru libertate 
a poporului angolez. Patrioții 
din Angola rezistă cu succes 
armatei portugheze înarmate 
pînă în dinți. ,,Observer" a- 
daugă că „în prezent rasculații 
țin sub controlul lor un teri
toriu de 70.000 mile patrate". 
Influentul ziar londonez „Ti
mes" denumește Angola punc
tul cel mai nevralgic al regi
mului

în legătură 
mafiilor".

In cursul 
creierului" 
iilor presei la Departamentul de 
Sfat după fiascoul din Cuba „Ro
ger Wellington Tubby, secretar 
de Sfat adjunct pentru relațiile 
publice, a lăsat să se înțeleagă că 
invazia în Cuba ar fi putut să fie 
încununată de succes dacă ziarele 
n-ar fi publicat anticipat atit ae 
multe informații despre ea".

„Vorbim mereu despre „mîrșă- 
via“ atacului de la Pearl Harbour, 
scrie revista în continuare. Dar 
în cazul Cubei este bine cunoscut 
rolul pe care l-au avut Statele 
Unite în atacarea perfidă fără de
clarație de război a unei țări ve
cine cu care nu ne aflăm în stare 
de război. Falsul care a fost năs
cocit n-ar fi putut ascunde cuba- 
nilor adevărul. Acest fals, — și 
în aceasta constă esențialul — 
era chemat să ascundă adevărul 
față de ziariștii americani și față 
de poporul american. „El era me
nit să înșele propriul nostru popor 
și nu pe dușman". „Să duci un 
război secret împotriva popoare
lor ale căror guverne nu-ji sînt 
pe plac, conchide revista, aceasta 
înseamnă să promovezi o linie 
nefastă cauzei păcii".

așa-numifei „spălări a 
aplicate reprezentan-

Record de șomaj 
în S« IL A.

oer-
lui Salazar.

UN ÂVERTISMENT...

i
1

întreaga populație băștinașă din Angola ia parte la lupta pen
tru alungarea colonialiștilor, lată un grup de luptători aparți- 
nînd tribului Bailiumdos într-o acțiune împotriva trupelor colo

nialiste portugheze

RIO 
preș). — Jose 
fiul șefului 
„Consiliul Revoluționar" al 
transfugilor cubani din State
le Unite care a fost luat pri
zonier cu prilejul recentei în
cercări de invazie, a dat un 
avertisment tatălui său că 
„toate expedițiile care se ur
zesc împotriva Cubei, se vor 
termina cu un eșec". Acest a- 
vertisment este cuprins într-o 
scrisoare publicată de ziarul 
brazilian .,Ultima Hora". Scri
soarea a fost predată de Miro 
Torra unui grup de deputați 
brazilieni în vizită în Cuba.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA î București, Piața „Scînteii" Tel. 17.60.10, Tiparul î Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii'

DE JANEIRO 9 (Ager- 
Mir o Torra, 
așa-numitului 

Revoluționar"

NEW YORK 9 (Agerpres). 
— Comentând ultimele date 
oficiale în legătură cu șo
majul din S.U.A., ziarul 
„New York Herald Tri
bune" scrie într-un articol 
redacțional că „aspectul 
cel mai alarmant, deși nici
decum neașteptat, al date
lor pe luna aprilie în legă
tură cu șomajul este spo
rirea numărului de
soane rămase fără lucru 
timp îndelungat. j ~ 
mărul persoanelor care 
au de lucru de peste 
săptămini a crescut 
266.000 și a atins cifra 
cord pentru perioada 
după război de 2.128.000, 
dintre care 923.000 nu au 
de lucru de peste o jumă
tate de an".

„Datele în legătură cu 
șomajul cronic, subliniază 
ziarul. inspiră o deosebită 
neliniște și pentru motivul 
că mulți șomeri nu au deo
camdată nici o perspectivă 
să primească de lucru. Nu 
există nici o formulă ma
gică. scrie ziarul, care în 
condițiile societății noas
tre să poată înlătura povara 
crescîndă a șomajului, le
gată de însuși caracterul 
economic".

0 nouă rachetă americană
s-a prăbușit în
CAPE CANAVERAL 9 (A- 

gerpres). — Agenția United 
Press International anunță că 
la 9 mai o rachetă americană 
cu trei trepte de tip „Blue 
Scout" lansată de la Cape Ca
naveral, s-a prăbușit în flă
cări în Oceanul Atlantic cî-

STAS 3452 52.

Nu- 
! nu 
: 15 

cu 
re
de

Oceanul Atlantic
teva minute după lansare. Po
trivit agenției, cea de a doua 
treaptă a rachetei a încetat să 
mai funcționeze imediat după 
aprindere. Savanții americani 
sperau ca cu ajutorul unei ra
chete de tip „Blue Scout", să 
trimită în spațiu o capsulă cu 
instrumente științifice.


