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Ce datorăm 
partidului noi, 

tinâra generație

călduț ne efti ți carte, 
tfă-ne, iubit părinte, 
um să facem mai departe 
um să mergem înainte

Intele poetului exprimă 
rile și sentimentele in
ul nostru popor munci- 
Ele exprimă dragostea 
ui om al muncii din pa- 
noastră față de par- 
ărintele și conducătorul 
i iubit, hotărîrea de a 
ui politica înțeleaptă a 
ului.
■-o atmosferă de puternic 
asm și avînt creator, oa- 
muncii raportează con- 

srului iubit, despre suc- 
dobindite in întrecerea 

istă în cinstea Congresu- 
ioi depășiri ale planuri- 
! producție, noi economii, 
'apte de eroism în în- 
ea socialistă s-au înscris 
iste zile, în lupta pentru 
;uirea politicii partidului 
presiî ale dorinței fiecă- 
de a-și manifesta dra- 
i și atașamentul față de 
;atul nostru conducător 
irtidul Muncitoresc Ro-

baterea largă și insufle- 
i proiectului Directive- 
-a împletit cu numeroa- 
inițiative valoroase ivite 
cui întrecerii socialiste, 
! pildă inițiativa metalur- 
»r de la „Electroputere*  
va desfășurată sub lo- 

,Jn folosirea suprafețe- 
e producție și a utilajului 
iici cit mai ridicați", cea 
ninatorilor reșițeni de a 
Ia laminarea cu toleran- 

inime, cea a ceferiștilor

de la depoul Pitești ^Nid o lo
comotivă sub 8 tone combus
tibil economisit**,  cea a con
structorilor din Hunedoara 
rLa fiecare 24 de apysamen- 
țe, unul din economii**  și al
tele.

Siderurgiștii hunedoreni ra
portează partidului despre în
deplinirea planului semestrial 
cu 13 zile înainte de termen, 
despre economiile in valoare 
de 37.765.000 lei realizate peste 
plan la prețul de cost, despre 
creșterea indicilor de utiliza
re a agregatelor cu 20 la sută 
la oțelârii și peste 60 la sută 
la laminoare. Metalurgiștii re
șițeni au obținut și ei econo
mii de peste 13.000.090 lei de- 
pâșindu-și cu 3.000.000 lei an
gajamentul luat. Petroliștii 
ploeșteni au captat peste plan 
mai bine de 31.000.000 m. c. 
gaze și au produs in plus mii 
de tone de gazolină. Mecani
cii și fochiștii depourilor de 
locomotive din regionala Ti
mișoara au economisit o can
titate de combustibil necesa
ră pentru transportul a peste 
4.500 trenuri pe distanța Timi
șoara—Lugoj.

Mai sînt puține ceasuri pînă 
la deschiderea celui de-al 
III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn — eveni
ment de mare însemnătate in 
viața partidului și a țării.

In anii luminoși ai construc
ției socialiste Congresele par
tidului nostru au constituit 
momente de deosebită impor
tanță în viața țării. Fiecare 
Congres al partidului înar
mează poporul cu perspectiva

clară a drcmului ee-i are de 
urm*:,  ii dă u program con
cret. limpede de acțiune. Fle
care Congres al partâdalai 
„Scinteic tineretului 
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Politica partidului — 

programul vieții 
noastre

Poartă 
spre viitorul 
celor tineri

d« acad. 
Mihai Beniuc

lor Congee»!?. o-x-cec, 
noi. ccevtc »ci in v-ssi. Pro
priu r*.  sv-cs -tresele--5 
simți eu ktsu'vi. does en-cș în
cepe oc.'n v-cta. doce cs cvec 
pe-spectwo de o-mî deL» ©cu— 
drumul in viață, pe măsură ce 
Directive*  se trcduc in *cpîe  Și 
Rom-»a oe cz dev’ne ceec ce 
zugrăvesc abt de g’ctcr ©fieie. 
Este o cc’ătorie ccec sta, dintre 
cele moi rr -unate ce se pot 
imagina.

Odinioară, ui t'năr munc’to', 
sau un țăran soroc, nu me'gea 
de obicei cu visul moi departe 
decit să continue oceeași vestă 
ca și părinții soi, ba și mai râu, 
cum dovedeau anii in regimurile 
trecute : salariu de mizerie, in
tr-o fabrică a patronului, sau 
roade sărcce culese pe un ogor 
secătuit, lucrat cu boi povirniți, 
alături undeva, de averea întin
să a moșierului. întuneric îndă
răt, întuneric înainte, foame și 
frig jos, apăsare și teroare sus. 
Dacă încercai să mergi înainte 
te izbeai de-o mie de opreliști 
puse în calea celor multi de cla
sele exploatatoare, dacă ridicai 
ochii in sus întîlneai fața încrun
tată a stăpînuluî. Simțeai că 
trebuia să romii pe loc in noroiul 
în care te născuseși, ca și înain
tașii tăi, și in care te înfundai 
mereu, pină la glezne, pînă-n 
qenunchi, pinâ-n giL..

Tinerii știu din ceea ce le po
vestim noi despre noroiul de 
altă dată, despre lacrimile și 
singe*  vărsat al poporului. A- 
ceste locrimi, insă, și acest sin
ge au cimentat treptele din 
pragul vremii noi pe care ei, sub 
steagul partidului, fluturind dea
supra, au intrat într-o mare via
ță. A d spe^t pe totdeauna, o- 
detă cu doborirea de la putere 
a claselor exploatatoare, senti
mentul năpâstuîrîî prin destin 
social, sentimentul că trebuie să 
romii pe loc. așa cum au fost in 
trecut ai tăi, fără nădejde, din 
ream în neam, ca un blestem. 
Ce cărora le era hărăzită a- 
cecstă soartă sînt astăzi medici, 
ingineri, profesori, fruntași in 
producție, constructori ci socia- 
ismu ui 1 Datorită cui ? Partidu- 

Tc"° so schimbat, oamenii 
s-au schîmoat Sîntem un popor 
conștient de rosturile lui intr-o 
tară cîăd tă de noi, pe temelii 
de -_ncă. în care nu se exploa
tează om pe om.

ce'or tineri li se deschide 
spre ter o poartă și mai lumi- 
-ccsă. Coc o astfel de poartă 

pentru noi Congresul al

Sosirea delegației P. C. U. S.
in frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov 
la cel de-al III-lea Congres al P.M.R.

Pe aeroport la sosirea delegației P.C.U.5. în frunte cu tovarășul N. $. Hrușciov,

Sîmbătă la amiază a sosit 
la București pe bordul unui 
avion „IL-18“ delegația Par
tidului Comunist al Uniunii 
Sovietice în frunte cu tova
rășul N. S. Hrușciov, membru 
al Prezidiului CjC. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S. care participă la lu
crările celui de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Din delegație fac parte to
varășii N. V. Podgomîi, mem
bru al Prezidiului Comi
tetului Central al P.C.US.j 
prim-secretar al C.C. al Par
tidului Comunist din U- 
craina, P. N. Pospelov, mem
bru supleant al Prezidiului Co
mitetului Central al P.C.U.S., 
membru în Biroul C.C. al 
P.C.U.S. pentru R.S.FS.R., 
B. N. Ponomariov, membru al 
Comitetului Central ăl P.C.U.S., 
șef de secție a C.C. al P.C.U.S., 
I. V. Andropov, șef de secție 
a C.C. al P.C.U.S., L. F. Ilicețv, 
membru al Comisiei centrale 
de revizie a P.C.U.S., șef de 
secție a C.C. al P.C.U.S., P.A. 
Satiukov, membru al Comisiei 
Centrale de revizie a P.C.U.S., 
redactor șef al ziarului „Prav- 
da“. Din delegație face parte 
de asemenea A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce în Republica Populară Ro- 
mînă.

în întîmpinarea oaspeților 
pe aeroportul Băneasa

aflau tovarășii : Gheorgha 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
general de armată Leontin Sa
lă jan, Ștefan Voi tec, Janes Fa- 
zekaș, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Bîrlădeanu, Popa 
Gherasim, Gheorghe Stoica, 
Avram Bunaciu, membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ai gu
vernului, ai Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, acti
viști de partid, ziariști ro- 
mîni și străini. Pe aeroport se 
aflau mii de oameni ai mun
cii din Capitală.

Erau de asemenea prezențl 
membri ai delegațiilor parti
delor comuniste și muncito
rești în frunte cu Jânos Kâ
dâr, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului

Muncitoresc Socialist Ungar, 
Luis Corvalan Lopez, secretar 
general al Partidului Comu
nist din Chile, Samuil Miku- 
nis, secretar general al Par
tidului Comunist din Izrael, 
M. Haled Bagdaș, secretar 
general al Partidului Comu
nist din Siria, Filiberto Bar- 
rero Hemandez, membru al. 
Comitetului Executiv și secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Co
lumbia, Marie Petra Peters- 
sen, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central a! 
Partidului Comunist din Da
nemarca, Marcus Pieter Bak-’ 
ker, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Olan
da, Massera Lerena Jose 
Luis, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Cen-

(Continuare în pag. 4-a)
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Sîmbătă dimineața a sosit în 
Capitală delegația Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar 
care va participa la lucrările 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

Din delegație fac parte to
varășii Jânos Kâdâr, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.Ș.U., prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., Apro Antal, mem
bru al Biroului. Politic al C.C. 
al P.M.S.U., Godor Ferenc, 
prim-secretar al Comitetului 
județean al P.M.S.U.-Hajdu.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegație» au

fost întîmpinați de tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
Chivu Stoica, Gheorghe Apo
stol, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Dumi
tru Coliu, membru supleant al 
Biroului Politic al C. C. al 
P.M.R., Ion Cozma și Ghizela 
Vass, membri ai C.C. al 
P.M.R., precum și de numeroși 
activiști de partid.

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

(Agerpres)

Sosirea delegației P. C. B. 
la cel de-al III-lea Congres al P.M.R.

tîmpinați de tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim-se
cretar al C.C. al P.M.R., Pe
tre Borilă și Alexandru Mo- 
ghioroș, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Ja
nos Fazekaș, secretar al C.C. 
al P.M.R., Avram Bunaciu și 
Florian Dănălache, membri 
ai C.C. al P.M.R., Gheorghe 
Necula, Mihail Roșianu și Pa
vel Țugui, membri supleanți 
ai C.C. al P.M.R., precum și 
de numeroși activiști de par
tid.

Au fost de față membrii 
Ambasadei R.P. Bulgaria la 
București.

Sîmbătâ după-amiază a so
sit în Capitală delegația Par
tidului Comunist Bulgar care 
va lua parte la lucrările celui 
de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

Din delegație fac parte to
varășii Todor Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B^ prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., Raiko Damia- 
nov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., Gheor- 
ghi Kostov și Ivan Kinov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București, membri ai C.C. al 
P.C.B.

La sosire, în gara Băneasa,
membra delegației au fost în- (Agerpres)



CE datoram partidului
NOI, TÎNARA GENERAȚIE

PUTEREA DE A FACE DIN MUNCĂ
O DATORIE DE ONOARE...

BT îcolae Dumitrașcu era la el, acolo, 
FW în cabina tehnicului de la atelierul 

tineretului, secția a Il-a strungărie 
vagoane. Privirile îi erau concentrate pe 
buletinele de lucru, teancuri de buletine 
cărora le făcea verificarea, înainte de a 
le trimite la contabilitate. L-am întrebat 
dacă nu-i e greu acum, cînd șeful de par
tidă e plecat și cînd și treburile acestuia 
le îndeplinește Dumitrașcu.

— Sigur că mai bine e la strung. Să 
lucrezi de-a dreptul cu oamenii, fără 
scriptologie, e mai bine. O spun, pentru 
că îmi cunosc tovarășii. Am treizeci de 
tineri în brigadă. Acum se cheamă briga
da de producție „23 August".

— Acum... dar mai înainte?
Dumitrașcu îmi explică, zîmbind (are 

un cap mare și trăsături largi, toate ade
rente la zîmbet) că distincția făcută se re
feră nu la trecut, ci la viitor : este vorba 
ca brigada să fie declarată brigadă de 
inovatori. Pînă acum au prezentat ino
vații 20 din cei 30 de tineri. El personal 
are 5 inovații, se înțelege, cele gata ; așa, 
în minte, se mai coc cîteva.

Vreau să-mi explic cum a ajuns pînă aici 
el — fiul unui fost acar mărunt, acum 
țăran întovărășit într-o comună de prin 
Răcari.

— ...Și așa, spun, acum un an cînd 
m-am surprins că mă gîndesc la prima 
mea inovație, am stat eu însumi mirat. 
„Ei drăcie, să fiu în stare, eu ?" — dar 
mirarea asta n-a durat mult, pentru că 
nu era cine știe ce de făcut, și aveam 
mare nevoie de îmbunătățirea aceea. Așa 
că am făcut-o.

— Și de atunci... te-ai obișnuit...
— Și de atunci am înțeles cît de mult 

contează să vrei. Creierul să lucreze mai 
repede. După ce am trecut eu prin asta, 
mi-am dat seama că trebuie să treacă și 
alții. Și am încercat să-i ajut, pe fiecare 
în parte.

— De cînd ești aici la Grivița Roșie ?
— De 15 ani. Mai mult de jumătatea 

vieții. Cînd le-am trecut pragul în 1945, 
Atelierele erau pline de răni. Dar și a- 
mintirea luptelor era proaspătă. Pentru 
ce își puseseră viața în joc comuniștii, 
muncitorii conduși de partid ? Pentru că 
viața trăită in capitalism nu era viață. 
Pentru că a intra în zorii zilei în ocna 
muncii menită să îmbogățească pe alții, 
a ști că nu ai pentru ce șl pen
tru cine să te străduiești, era un chin 
insuportabil. Pentru că a nu lupta împo
triva acelui chin, împotriva acelei vieți 
de robie, însemna să accepți ..idealurile" 
de trai oferite de burghezie. Adică : pri
vește in pămînt, împacă-te cu jugul, 
trăiește pînă la moarte în mizerie și su
ferință. Sau alternativa pe care o oferea 
societatea burgheză — caută să faci in 
așa fel îneît pe tine, personal, jugul să te 
apese mai puțin decît pe alții. Și pentru 
aceasta trădează, lingușește, încovoaie-te. 
insoară-te cu fata slută a supravegheto
rului. treci peste toți, doar-doar iți vei 
deschide o dugheană, atelier de tinichige- 
rie, cositorie, orice, numai să poți și tu, 
peste un număr de ani, să strivești gura 
unui ucenic cu pumnul și să-i oprești jal
nica leafă sub cuvînt că nu prea ești mul
țumit de el...

Iată ce orizont de vierme urma să ac
cepți, dacă nu alegeai lupta.

Comuniștii au ales, ei cei dintîi, lupta, 
și au chemat muncitorii la luptă. Pentru 
a nimici regimul clădit pe exploatare, 
pentru a răsturna lumea care oferea mun
citorului o perspectivă mizerabilă.

Liniștea, libertatea, de cele mai multe 
ori viața, erau prețul înverșunatei lupte.

Pe Gheorghe Roșu îl cunoșteam de 
mult. Cu vreo 4—5 ani în urmă, în- 
tr-o seară îl găsisem singur în tot 

sediul gospodăriei colective, stînd la o 
masă și citind. 11 citea pe „Mitrea Cocor". 
De fapt, nu citea, ci studia. Sublinia cîte 
un paragraf, scria cîte o i^ee într-un caiet 
de alături. Se pregătea pentru un examen. 
Terminase de mult 7 clase și acum, Ia 
18 ani, după ce intrase în colectivă, se 
gîndise să urmeze liceul. L-am întrebat 
de ce stă în sediu să învețe și nu face 
asta acasă.

— Am ceva de discutat cu niște băieți 
de la grajd și-i aștept pînă termină de 
făcut curățenia, (era secretarul organiza
ției U.T.M.).

Băieții au venit cam tîrziu și, pînă 
atunci ,am stat de vorbă. întreaga discu
ție m-a impresionat adînc. M-a impresio
nat cît de simplu rni-a răspuns la între
barea „de ce înveți ?“, cît de mult ținea 
el la colectivă, cît de sincer și firesc visa 
să Învețe și să ajungă agronomul colec
tivei lor.

De-atunci l-am mai întîlnit de cîteva 
ori pe Gheorghe Roșu din Coțofeni, 
ne-am scris și cîteva scrisori. Ori de 
cîte ori aveam treburi într-acolo, mer
geam să-l văd, să mai stăm de vorbă. 
L-am revăzut de curînd. Era mult schim
bat, arăta bărbat în toată firea, maturizat. 
Ne-am plimbat pe cîmpurile drepte ca 
palma, prin grădini, pe la grajduri, prin 
sat. Se schimbaseră multe, colectiva se 
întărise bine, devenise milionară, vacile 
erau grase, se lucra intens la irigații. 
Roșu se simțea mîndru de fiecare lu
cru. Seara am mers la el acasă. 
După ce toți ai casei s-au culcat, am ră
mas pe prispă să fumăm o țigară. Am 
tăifăsuit îndelung, în tihnă, am rămas 
la lumina albă a lunii. Ii plăcea să dis
cute. să afle noutăți, să comenteze, să-și 
lămurească îndoielile, vrea să știe cînd 
o să plece omul în cosmos, cînd o să 
apară volumul II din „ Pămînt desțele
nit", și atîtea altele. Apoi, dintr-odată, 
spontan, a sărit către altceva.

— Uite. La școală ne-a dat odată la 
limba romînă o compunere: o. comparație 
între prezent și trecut. Am stat o jumă

Comuniștii nu socoteau că este un preț 
prea mare. Capitalismul trebuia nimicit, 
cu idealurile pe care le propaga cu toii 
Și a fost nimicit.

— Sintem treizeci de tineri in brigadă. 
Intreabă-1 pe fiecare : ce dorește, ce in
tenție, ce proiect arc ?Ai să vezi că băieții 
țintesc sus, departe, unde trebuie. învăță
tură, calificare, muncă mai bună, supe
rioară. Ia-1 pc oricare...

— Tovarășe Dumitrașcu, să-l luăm pe 
Dumitrașcu.

— En ? Da, bine. Știi, în toamnă nu voi 
Ii prea bătrin, la cei 29 de ani, pentru 
examenul de intrare în școala de maiștri. 
Ce zici? Cînd imi intră și puștiul cel mare 
în clasa I-a...

Și iar zimbește, luminind țața cu tră
săturile largi.

— Trebuie să răscolim tehnica. Acum 
vreo zece zile am fost într-un schimb de 
experiență la Reșița, patruzeci de inși 
de la noi din complex. Am fost și la ca
binetul tehnic de acolo, am stat de vorbă 

serlor ca tovarășii, eram fri— *â  tM 
ce mai e nou. Aetun un aa tot a*a.  aai 
fost la Cisnâdie, la „Miiwea rwae'. Ai 
să mă întrebi ce avem nei ■HalurgM*  
cu mătasea. Uite așa. aoi < -oa brigadâ 
fruntași pe raion și et aeote. aveau uaa 

...Șl
FRUNTEA DIN PÂMÎNT

A RIDICA

tate de ceas și m-am ghxht Nu rfiam csm 
să scriu .Cu prezentul total nt-era lim
pede, dar cu trecutul? Fu ăpucssem preș 
puțin din trecut deși ștam atitea lucruri 
de la tata, de la mama, de la aripa oa
meni din sat, imi aminteam despre al'.ii.

— Vite, am încercat să-l ajut, să ne 
gîndim de pildă că la virsta la care ești 
acum, flăcău in toată puterea corintului, 
ai fi trăit cu 20 de ani in urmă. Gindeș- 
te-te cum ai fi trăit, ce-ai fi ajuns și ai 
să-ți dai seama ce ar fi însemnat trecu
tul.

Gheorghe rămase pe ginduri. I se punea 
în față o problemă neașteptată. Parcă 
n-avea curajul să înceapă.

— Ce-ai fi ajuns tu in vremurile alea, 
la ce te-ai fi gîndit la 21 de ani ’

— La ce m-aș fi gîndit eu atunci 1 Păi 
știu că aș fi fost băiat sărac, c-aș fi avut 
pămînt puțin. Aș fi vrut să mă căpătuiesc 
și eu. să ajung in rind cu oamenii.

— Adică ai fi visat să fii fericit, ai fi 
luptat pentru asta. Dar cum ? Singur. Sin- 
gur ai fi dat din coate, te-ai fi zbătut

— Da. aș fi făcut și eu ca toți flăcăii 
de seama mea ; aș fi ochit o fată cu pă
mînt, m-aș fi luptat s-o iau. s-o fur, dacă 
părinții n-ar fi vrut să mi-o dea. M-aș fi 
bătut cu cei care ar fi vrut și ei s-o ia. 
ti așteptam seara după horă și le dădeam 
cu ciomagul în cap. Dacă erau ei mai tari, 
îmi dădeau ei la cap și mă învingeau. O 
lua altul. Ar fi fost el fericit. Adică ce 
fericit! Spun o prostie. S-ar fi mințit că 
e fericit cu pămîhtul ei. ar fi tras la jug 
toată viața ,ar fi făcut datorii, se zbătea 
cît se zbătea și tot necazurile îl băgau în 
groapă. Așa era lumea făcută atunci, așa 
era legea ei, așa-1 întuneca ea la minte 
pe om. Să se zbată singur, cum poate, să 
facă pe dracu-n zece, să fie cîine cu 
alții, dacă vrea să pună mîna pe ceva, 
să le dea în cap. Ce se mai băteau oa
menii pentru pămînt. Se băteau și frații 
între ei ca chiorii pentru un răzor. Pen
tru pămînt călcau orice în picioare.

Lupta asta sălbatecă intra și-n relațiile 
de familie. Cîte tragedii nu se întîmplau ! 
Tatăl își exploata fiii, fiicele, nu știa cum 
să facă să scape de ei cu cît mai puțină 
zestre. Ajungea să-i dușmănească.

Ia fel, fruntașă. Acum avem in plan să 
vizităm uzina ..Ernst Thilmann” din Ora
șul Stalin. Vedem țara. Spunem cum am 
făcut inovații care au adus 13. — lei anal 
trecut. Alții ne spun nouă mai mult. în
vățăm. Că asta vrem, să Învățăm, așa 
cum se cere.

Dumitrașcu imi stringe mina și se dace 
la treburile luL 11 așteaptă o secție în
treagă.

Mă uit îndelung după ei. Ti mai aș
teaptă și anii plini de bucurii ai con
strucției. Există numeroși indiei câ cate 
vrednic de această perspectivă. Treapta 
la care a ajuns - in conducerea brigăzii, 
în îmbunătățirea procesului de produc
ție, in activitatea de organizație — na i 
mulțumește. își cunoaște răspunderile. Și 
in fața celor 30 de prieteni, și in fața 
poporului. Știe prin ce jertfe a fost în
scăunată la noi libertatea muncii. Vrea 
să fie demn de faptul eâ se bucură de 
această libertate. înțelege să pricească 
înainte, spre ziua de miine, să aspire

— Ai citi Jloeomețu*  ?
— Am criri Dar s*-ț;  spun altceva, ceva 

ce s-a Maptat c±_ar cu ai mei. Mama, 
cînd era tată de mâr.tat. avea și ea zes
tre cîteva pogoane de pămînt. N-aveau 
multe fete așa ceva. Taieă-miu i-a 
ochit zestrea, și-a luat-o. Adică a luat-o 
pentru pămint. știu s-gur asta. Ei aproape 
că nici nu se cunoșteau b:ne intre ei. 
Ea ce era să facă ? La luat. Știi cum 
erau fetele pe atunci Niște roabe care 
munceau pînă se speteau și care n-aveau 
voie să zică nici cir in fața lui tas-u. Dacă 
ața zicea tatăl, dacă așa te înțelegea el 
la tocmeală cu ginerele — ața trebuia să 
facă și ea. N-avea voie să fie împotrivă. 
Mama a dus o viață foarte grea. De fapt, 
ce-a trăit ea nici nu se poate numi viață de 
om. Muncea pînă se spetea, cu copiii în 
spinare, numai ea știa cum. Tata se purta 
urît cu ea. avea el ceva pe suflet — îl în
șelase socru-său cu un pogon la tocmea
lă cu zestrea. îi scotea mereu ochii cu 
asta. Acum însă e altceva. înțelegi? Acum 
e colectivistă, om ca toți oamenii — stăpî- 
nâ pe ea, pe munca ei. Nu mai e legată de 
pogonul de pămînt, viața, fericirea ei nu 
mai ține de asta.

— E extraordinar exemplul ăsta. Vezi, 
azi în mintea țăranului s-a schimbat com
plet felul de a vedea viața, viitorul lui.

Gheorghe stătea pe prispă și se gîndea. 
Gîndurile astea îl răscoliseră și-1 tulbura
seră teribil. Simțeam că vrea să-mi spună 
atîtea și cînd vorbea întindea mîinile spre 
mine, gesticulînd, încercînd să se facă cît 
mai deplin înțeles. Da, omul nu putea fi 
fericit atunci. Filozofia acelei lumi negre 
și strîmbe îi vîrîse în suflet o lege bar
bară, de junglă. Fiecare să lupte singur, 
să smulgă de la altul, să-l calce fără milă 
în picioare dacă vrea să aibă o fărîmă 
de bucurie, de fericire.

— Dar acum ? Și acum oamenii luptă. 
Dar cum ? Oamenii au înțeles în anii 
noștri un adevăr extraordinar de drept: 
că fericirea șl-o vor cîștiga împreună, 
uniți, adunînd totul laolaltă : pămîntul, 
vitele, priceperea lor de vechi gospodari, 
dorința fierbinte de a-și avea viața îmbel
șugată, fericită. Asta a fost învățătura care 
le-a dat-o partidul. Cu limpezimea, cu 

știința lui le-a arătat atît de simplu și 
convingător, atît de mult i-a mers la ini
mă țăranului asta îneît milioane de țărani 
au pornit pe drumul ăsta pe care l-a arătat 
partidul. Felul de viață și de gîndire 
al țăranului muncitor s-a schimbat corn- 
plet. după legile noi de muncă de azi. 
Tinerii se căsătoresc fără tirguieli de 
bilei între părinți. Dacă se iubesc, dacă 
se respectă între ei. se iau și sînt fericiți. 
Mai sînt și acum uneori probleme fami
liare intre ei. Iacă, povestește Gheorghe, 
într-o zi, a venit la el, ca secretar 
U.T.M., o tînără. Lucra cu bărbatu-său

DEMNITATEA INTELECTUALULUI
PREȚUIT DE POPOR...

Ce mi-a dat partidul ca ideal moral, 
mie, tînăr inginer? Ce pot să-ți răs
pund ? Cînd zic „totul**,  am spus cel 

mai cuprinzător cuvînt și totuși e încă 
atit de puțin.

Inginerul Ion Ionescu își aprinde o ți
gară. privește absent pe fereastră, se 
gindește.

— Ec sis; <i= pe^roL S: ttxa ș: 
hacrai in petroL unehii și mă-

1jcreaxă ș. Nu Ștr- dacă
d_Tire-v-â inch: pui ce era peirr'.ul, bo-
găța ara .racnsâ irtr-o ari nncâ. la pe- 
rifera cv2jațiev csu erm pok pe vre
muri. Axx £> pruni era o Sodcmâ și o 

i «ra ee? mare al so-
eecâîri" care aptaa ș: <fis—Jgea
toc ce «a Trip pectra a fiara cit mai mult 
din avplal popemtat erau parveniții 
acestui kjoidyke ai asului negra care se 
Invirteau ca iztr-pa carusel nebunesc. In 
culiseie aceste tragedii, rinjea regxzocul 
ei. explcatarea sMbaticA. inumanâ. be
stială. Mpncrtorti lucrau in caodifii groaz
nice 18—W ore pe e, acrădenteie, asfixie
rile sau raceadrile se jmeau lanț. Se pro
ducea o erjpVe de gaze sau de filei, se lo
veau in graba lucrului un docan fi 
dește, o sdntee gata exploda. incendiuL 
Oameni: ardeau ca torte vii. se lmprâșuaa 
in aer mi.niie și pidoareie ca ciorile in

...Șl A ARTISTULUI, MESAGER
AL IDEILOR COMUNISMULUI

Actorii tineri care format pe sce
nele teatrelor fa anu ace^tw. înfloriți 
în lumina rodnică ți strălucitoare a 

ideologiei comuniste, tint fericiți că talen
tul lor nu se risipește ți na se degradează 
servind burgheziei, ..celor zece mii" din 
pătura de sus, care se plictisesc fi suferă 
de obezitate — cum se exprima Lemn acum 
mai bine de o jumătate de veac. Partidul 
clasei muncitoare a salvat tânăra generație 
de la drama vechii generații de creatori, 
de artiști, obligați de atitea ori de burghe
zie să renunțe la libertatea și demnitatea 
artei mari, adevărate.

— Da. uneori parcă nici nu ne dăm sea
ma, atît de firească, de adine legată de 
toată ființa noastră este bucuria că trăim 
anii formării ca artiști in această perioadă 
luminată de ideile socialismului.

Cu fraza aceasta a început discuția pe 
care am avut-o zilele trecute cu două din
tre foarte talentatele actrițe tinere — Ilea
na Predescu de la Teatrul „Municipal" și 
Silvia Popovici de la „Național".

— Bucuria ți fericirea — continuă Ileana 
Predescu — de-a ști că fiecare cuvint pc 
care ești chemat să-l rostești pe scenă 
transmite adevărul, flacăra și mesajul ce
lui mai înalt ideal de viață. Știți, zice ea 
cam stingherită, noi trăim ca actori a- 
proape numai prin cuvintele ce le adre
săm publicului. Dacă am spune minciuni 
ți banalități am avea senzația autodesfiin- 
țării. Ar fi ceva îngrozitor să simți că sala 
pe care uneori nici n-o vezi dincolo de lu
minile rampei, se schimbă dintr-o mare 

la vaci. El era însă cam leneș, lăsa și trea
ba lui pe seama ei, îi vorbea urît. Ea 
n-a putut să suporte o asemenea înjosire, 
o asemenea jignire și a cerut ajutorul co
lectivului. Tinerii, întreaga organizație a 
fost revoltată de purtarea lui și l-au aju
tat sincer să se îndrepte. Cui ar fi putut 
cere în trecut ajutorul o asemenea tînără 
care ar fi avut un necaz în familie ? Ar 
fi mers la taică-su, dar acesta ar fi repe
zit-o : „e bărbată-tu, trebuie să te supui, 
să faci cum zice el !“ Oamenii au ridicat 
fruntea sus, privesc mai departe. Da, 
oamenii au ridicat cu toți fruntea sus, 

zbor, cei care nu erau spulberați, ardeau 
și rămîneau niște schelete acoperite cu 
o crustă neagră și scîrboasă, ca niște cro
codili tîriți prin mii. Cei care nu sufereau 
accidente, mureau la 35—40 de ani, storși 
de vlagă, batjocoriți, lăsînd în urma lor 
femei și copii flămînzi.

Ei bine, care era locul tău în acest iureș 

besmetic, tinere inginer, care era idealul 
tău, credința ta? O groaznică presiune 
a concepției morale burgheze apăsa, 
tnedndu-ți toate aspirațiile, toată drago
stea de oameni și de știință. Voiai să faci 
o invenție, să realizezi o îmbunătățire a 
procesului de producție cu riscul unor in
vestiții oarecari. încercai să respecți mă
car slabele, atit de slabele măsuri de pro
tecție a muncii existente atunci. Dar pa
tronii spuneau: — „Pune-n sertar pla
nurile, băiete, că stau mai bine aco
lo. N-avem nevoie de invenții, de protec
ția muncii, n-o să schimbăm acum metoda 
de lucru, nouă ne trebuie petrol, nu in
venții. Te supui, bine; nu. afară 1 Ne-om 
descurca și fără fine !*.

Zi de zi, ceas de ceas, o voce diabolică, 
vocea mentalității dominante a burgheziei 
canibalice șoptea obsedant 1a urechile tî- 
nărulu; ingmer: „Vinde-te. vinde-te, lasă 
procesele de conștiință, lasă pasiunea pen
tru știință, vinde-te, vinde-te!" Ori unde te

pulsind viu, într-un zid rece, de care cu
vintele se lovesc ți cad ostenite.

— Intr-adevăr, continuă Silvia Popovici. 
Noi nici nu ne mai gîndim că ar putea fi 
altcineva in sală decît publicul nostru o- 
bișnuit ți cel mai devotat: oamenii mun
cii. Eroii pe care ne străduim să-i întru
chipăm cit mai veridic pe scenă ne urmă
resc, ne judecă, ne aprobă sau nu, și di. 
sală. Noi am scăpat de spectacolul jalnic 
il actorului de altădată care trebuia să 
joace in fața publicului burghez ce pretin
dea pornografii in rame, prostituție sub 
formă de „completare" la „sacra artă sce
nică".

— Dacă-i vorba să spunem de cîte umi
lințe fi înjosiri au scăpat mai ales actri
țele, atunci e bine să amintim — zice 
Ileana Predescu — de acea primă întrebare 
cu care erau întâmpinate de cele mai mul
te ori tinerele ce băteau la poarta unui 
teatru: „Spune, fetițo, cine o să-ți cum
pere rochiile și bijuteriile V Iarăși din fe
ricire, de astfel de întrebări, noi știm nu
mai din auzite.

— Odată cu demnitatea redată teatrului de 
zătre partidul clasei muncitoare, au primit 
și actorii demnitatea lor omenească — a 
ideilor, a eticii de artist adevărat. Valorile 
se apreciază acum după talentul artistic 
și muncă, nu după alte „talente* 1, ca altă
dată — spune Silvia Popovici.

Ileana Predescu a debutat pe scena Tea
trului „Armatei", pe cînd era încă studentă 
în anul III la institut. Primul ei rol: Zoia 

au privit peste ograda lor strimtă, de
parte. Partidul, el le-a limpezit ochii, le-a 
ridicat privirea care se ațintea numai în 
țărînă, neputincioasă, și le-a îndreptat-o 
înainte.

Gheorghe a gîndit toate astea simplu, 
precis, fără să se gîndească să facă cine 
știe ce speculații filozofice. Era ceea ce 
trecea prin inima lui, ceea ce descoperea 
el firesc, gîndindu-se odată, într-o seară, 
la trecut și la viața lui și a celor ca el 
de azi.

ION BAIEȘU

duceai, orice făceai, cuvintele acestea, îți 
înțepau tîmplele. Și unii se vindeau, de
veneau unelte ale patronilor și se trezeau 
după nici cițiva ani de meserie, niște teh
nicieni ratați, cu sufletul gol, niște rotițe 
fără nume și fără simțire în uriașul an
grenaj de exploatare crincenă.

Ionescu sare parcă de pe scaun, gata 
să-mi prevină replica.

— Știu ce vrei să spui. Știu, erau și alții# 
cei care înfrîngeau prejudecățile întreți
nute de burghezie, Se apropiau de munci
tori, se alăturau luptei lor, își însușeau 
idealul mare al clasei muncitoare. Dar nu 
era ușor să rupi cercul de foc al corupției 
morale cu care-i înconjurau exploatatorii 
pe ingineri.

Și inginerul utemist se oprește, ochii îi 
aleargă pe pereți, parcă în căutarea unui 
argument. O mînă puternică mi se așează 
pe umăr în timp ce alta îmi îndrumă pri
virea spre un stativ plin de eprubete cu 
mostre de produse.

— Vezi, reîncepe Ionescu, iată că și eu# 
inginer, îndrăznesc. o figură de stil. Uite 
eprubeta dintr-un capăt, cu păcură nea
gră și vîscoasă, uite, în celălalt capăt, 
eprubeta cu benzină albă, luminoasă. Așa# 
ca de la cer la pămînt, ca de la noapte la 
zi, se deosebesc situația și viața tînă- 
rului inginer de azi, de cele de ieri. Șl 
deosebirea asta, minunata deosebire ne-a 
dat-o partidul. Ia-mă pe mine, de pildă. 
Sînt inginer, conduc un atelier, sînt mem
bru în comitetul sindical, în colectivul 
sportiv, răspund de inovații, de echipa de 
tenis, studiez la învățămîntul de partid# 
sînt profesor la școala medie de chimie și 
petrol, la școala de calificare, activez pe 
linie de U.T.M. Nu-mi ajunge timpul 
ca să fac tot ce aș vrea și aș putea. Seara 
cînd vin acasă, mama îmi pune mîncarea 
pe masă, mă mîngîie pe cap (deși inginer, 
tot fiul ei drag sînt) și îmi zice : „Ești obo
sit, puiule ?“ Da, sînt obosit, dar sînt feri
cit, aid e totuL Sint fericit că am putere 
de muncă și am ce lucra, sînt fericit că 
nu-mi ajunge timpul să fac tot ce aș vrea, 
atit de muT.e năzuiesc să fac. Sînt fericit 
câ crăiese într-un iureș, dar într-un iureș 
creator, Care înseamnă viață. Dacă pîinea 
industriei e cărbunele, petrolul e apa cea 
de toate zilele, necesară și înviorătoare. 
Și această apă a vieții care merge prin 
fel de fel de artere în toate colțurile țării 
unde se făurește bunăstarea poporului 
muncitor, noi o dăm. Iată eu, un simplu 
inginer, mă gîndesc la soarta unei țări în
tregi, în spațiu. Și în timp văd pe jaloa
nele proiectului de Directive, noua față a 
patriei de mîine. Mă gîndesc la cum va 
arăta rafinăria noastră numărul 1 peste 
șase ani, peste cincisprezece, peste două
zeci. Cine mi-a dat mie, ca tînăr inginer, 
această perspectivă, această concepție de 
viață generoasă, respirația aceasta largă a 
unui plămîn liber și puternic ? Partidul^ 
comuniștii !

La noi se află un Erou al Muncii So
cialiste, tovarășul Belu Gheorghe. De cu
rînd, niște tehnicieni dintr-o țară nu de 
mult eliberată de sub jugul colonial, i-au 
văzut steluța de aur și au întrebat de ce 
a primit-o. Li s-a răspuns că pentru merite 
deosebite în muncă. E greu de spus pentru 
ce e un om erou. Privește dosarul ăsta. E 
dosarul cu inovațiile, de care răspund eu. 
Iată cîte rubrici sînt însemnate cu numele 
comunistului Belu Gheorghe.

Ionescu închide dosarul de inovații cu 
un gest simplu dar care are semnificația 
unei concluzii. Ce ne-a dat partidul? Mult, 
totul. Ne-a dat mai mult decît viața, viața 
o are oricine. Ne-a dat un ideal măreț, 
înalt, un țel.

B. DUMITRESCU

din „Povestea pentru dreptate* 1 de Marga
rita Aligher.

Am făcut primii pași pe scenă — spune 
ea — ajutată de o eroină educată în chip 
comunist.

Silvia Popovici a vorbit cu multă vibra
ție, despre cițiva dintre eroii comuniști pe 
care i-a interpretat, despre faptul că prin 
acești eroi a învățat să gîndească mai pro
fund, să descifreze și mai bine trăsăturile, 
morale ale celor care dau viață celui mat 
frumos vis al tuturor timpurilor: comu
nismul.

Astfel de eroi sînt exemple nu numai 
pentru spectatori, dar în primul rind pen
tru cei care îi întruchipează pe scenă, pen
tru actori. Modelîndu-te după chipul lor; 
poți ajunge cu mai multă certitudine la 
acea simplitate care este un atribut al ar
tei mari, spre care orice artist trebuie să 
aspire.

Partidul a pus în fața tinerei generații 
de artiști modele strălucite — eroii din 
viață, eroii de pe scenă, spectatorii noi 
care inundă sălile.

In locul marasmului din teatrul burghez 
— iată, tinerețea nouă, cuceritoare, a artei 
realist-socialiste. în locul bietei „căruțe cu 
paiațe**  — zeci de teatre noi, în toată țara, 
pe scenele cărora, alături de cei mai buni 
maeștri din vechea generație, renăscută 
sub soarele acelorași idei marxist-leniniste, 
tânăra generație de actori își dezvoltă și 
cultivă talentul, servind idealurile clasei 
muncitoare, ale poporului nostru.

ION BRAD
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Sub steagul atotbiruitor al marxism-leninismului, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, înainte pentru îndeplinirea planului 

de 6 ani, pentru desăvîrșirea construirii socialismului 
în Republica Populară Romînă !

Tineretul raportează...
Angajamente îndeplinite în cinstea Congresului Partidului

In avintata întrecere desfășurată în cinstea celui de al 
III-Iea Congres al partidului, tinerii muncitori, colectiviști, 
brigadierii muncii patriotice au muncit cu entuziasm, cu 
pricepere și Inițiativă din dorința de a Închina partidului 
cele mai frumoase succese ale lor. Colective întregi de ti
neri, brigăzi de producție, brigăzi utemiste de muncă pa

triotică, numeroși tineri raportează acum că și-au îndepli
nit angajamentele luate in cinstea Congresului partidului.

Spicuim in rubrica de față, citeva din numeroasele scri
sori sosite ia redacție, și care vorbesc despre îndeplinirea 
angajamentelor tinerilor.

Politica Partidului — programul
vieții noastre

Aici, la peste 100 metri deasupra Bistriței, membrii echipei de schimbare a cablului de ia 
macaraua funicular au intervenit cu mult curaj pentru o asigura în aceste zile de întrecere, tur- 

narea continuă a betonului la barajul hidrocentralei „V. L Lenin“ Bkaz.
Foto : A. ViERU

Poartă spre viitorul celor tineri

lui economii in valoare de 
peste 8.800.000 Iei.

• în cinstea Congresului par
tidului cele 2.083 brigăzi de 
muncă patriotică din regiunea 
Bacău au efectuat în ultimele 
două luni de zile 366.200 ore 
de muncă patriotică. Printre 
acțiunile întreprinse se numără 
colectarea a 2,249 tone de fier 
vechi, curățarea și întreținerea 
a 2.464 hectare de pășune și 
islaz, irigarea a 300 hectare pen
tru culturi agricole.

Prin acțiunile de muncă pa
triotică, tinerii din regiunea 
Bacău au adus statului nostru 
de la începutul anului economii 
în valoare de 6.286.000 lei.

• Noi, tinerii constructori 
ai orașului Onești, ai obiecti
velor industriale de aici, se 
arată în scrisoarea trimisă la 
redacție de un grup de con
structori, ne-am alăturat che
mării lansate de brigada co
munistului Gheorghe Bucelea 
de a reduce consumul specific 
de materiale cu cel puțin 2 la 
sută.

GH. BUCELEA

Raportăm partidului că am 
realizat prin reducerea consu
mului specific la fier-beton, 
cărămizi, ciment, var și che
restea economii în valoare de 
peste 260.000 de lei. In fruntea 
întrecerii sint brigăzile fierar- 
betoniștilor conduși de Gheor
ghe Bucelea și a instalatorilor 
conduși de Gheorghe Coteț.

• Tinerii muncitori din Schela 
petroliferă Țicleni, regiunea Cra
iova au pus în centrul activi
tății lor reducerea pierderilor

• Activitatea ti
nerilor inovatori din 
regiunea Stalin are 
o bogată tradiție. 
Comitetul regional 
U.T.M. a acordat în 
acest an mai multă

atenție îndrumării și 
stimulării tinerilor 
inovatori. In cinstea 
Congresului partidu
lui un număr de 337 
de tineri muncitori 
au predat cabinete

Firește ca vom fi și noi acolo, 
aceștia mai virstnici, și ne vom 
mingiio cu mîndrie pârul cărunt, 
gîndmdu-ne câ n-am încărunțit 
in zadar.

Ce oameni vor fl atunci tinerii 
de azi, ce tehnicieni, ce specia» 
liști în problemele energiei ato

de țiței, carburanți, lubrefianțî, 
aburi și de energie electrică. 
Gospodărind cu grijă materia
lele ei au reușit sâ realizeze 
economii de peste 300.000 lei. 
Exemplul tinerilor petroliști Con
stantin Vulpe, Nicolae Podaru, 
Constantin Popescu care au ob» 
ținut cele mai frumoase succese 
a fost urmat de numeroși tineri.

• Valoarea economiilor în 
producție pe care s-a angajat 
să le realizeze în cinstea ce
lui de al III-Iea Congres al 
partidului, tineretul din regiu
nea Baia Mare se ridică la 
4.000.000 lei. Acum, tinere
tul regiunii raportează că 
acest angajament a fost înde
plinit. Tinerii muncitori din 
regiunea Baia Mare au reali
zat economii de peste 6.000.000 
let

Am devenit 
inginer

Raportez partidului că 
mi-am îndeplinit sarcina pe 
care organizația de partid, 
colecțieul uzinei mi-a incre- 
dințat-o: am absolvit Fa
cultatea de metalurgie din 
cadrul Institutului Politeh
nic București. Zilele aces
tea voi da examenul de 
stat fi astfel voi deveni 
inginer metalurgist. Pînă in 
anul 1956 am lucrat ca turnă, 
tor la Uzinele ^.Victoria**  din 
Colan. Comuniștii de la u- 
zmă m-au îndemnat să 
studiez, miau trasat sar
cina de • mi pregăti 
pentru a deveni inginer. 
Acum la sfîrșitul celor rinei 
ani de studii, mi pot mindri 
cu faptul că nu am dezmin
țit încrederea pe care o are 
partidul in mine, trimițin- 
du-mă să învăț.

• Tinerii siderurgiști hune- 
doreni au dat peste plan 2750 
tone cocs, 12.320 tone fontă, 
32.557 tone oțel și 32.988 tone 
laminate. în întrecerea ce se 
desfășoară pentru a da pa
triei cit mai mult metal, ei 
au realizat economii de 5.500 
tone metal.

Totalul economiilor reali** 
zate în întrecerea în cinstea 
Congresului partidului se ri
dică la suma de 24.000.000 lei.

• Tinerii colectiviști din re
giunea Stalin au plantat în live
zile gospodăriilor colective peste 
40.300 de pomi fructiferi iar pe 
marginea șoselelor 180.128 pomi 
fructiferi și arbori ornamentali.

• Tinerii mineri ai Văii 
Jiului și-au însușit cu entu
ziasm chemarea de a ridica 
producția de cărbune, de a 
spori calitatea cărbunelui, de 
a realiza un preț de cost cit 
mai scăzut.

• Tinerii muncitori de hi
Uzinele „1 Mai- Ploești, ini
țiatorii acțiunii Jiicl un leu 
risipit, fiecare leu fructificat-, 
ne scrie tov. A. Georgescu, 
secretarul comitetului U.T.M. 
al uzinei, au obținut succese 
deosebite în întrecerea în cin
stea Congresului partidului. 
Astfel, în secția turnătorie de 
oțel au fost economisite 230 
tone de metal. Multe din 
brigăzile din această sec
ție ca de pildă cea con
dusă de Nicolae Bir leasă 
n-au dat în ultimele luni nici 
un rebut. în secția forjă s-au 
obținut economii în valoare 
de 250.000 lei. Aci s-a eviden
țiat tînăra ing. Nicolescu Con
stanța, care prin diferite pro
puneri de raționalizări și ino
vații a reușit să economiseas
că șapte tone de metal și Pre
da Gheorghe, metalurg, care a 
propus o inovație în vederea 
modificării rampei de prăjit a 
instalației 4 L.D., inovație
care aduce economii anual în 
valoare de circa 600.000 lei.

• Cele 2.083 brigăzi utemi- 
ste de muncă patriotică din 
regiunea Craiova, prin muncă 
voluntară efectuată pînă la 
15 iunie la lucrările de Îm
păduriri, întreținerea arbore- 
telui, plantări de pomi, iri
gări, îndiguiri, redare de te
renuri agriculturii, curățirea 
de izlazuri, strîngerea fieru
lui vechi etc. au adus statu

(Urmare din pag. l-a)

fll-lea al P.M.R. Tinerii merg 
înainte cu certitudinea ca după 
un interval de ani, nu prea lung, 
vor pune el înșiși piciorul pe 
pragul comunismului, pe care-l 
vor înfăptui ca era istorică în 
țara noastră, tot ei, conduși de 
partid.

Din muncitor turnător am 
devenit inginer metalurgist. 
Realizarea visului meu este 
legală nemijlocit de partid, 
de planurile sale. De aceea, 
ca oricare tinâr, ca oricare om 
ol muncii din patria noastră, 
privesc planurile partidului 
ca sarcini ale mele, pentru a 
căror îndeplinire voi depu
ne toate forțele mele.

ILIE ȘAIT VIZANTE 
absolvent al Facultății de 

metalurgie, Institutul 
Politehnic București

lor tehnice diferite 
propuneri de inovații. 
Economiile rezultate 
ca urmare a aplicării 
inovațiilor propuse de 
tineri se ridică la 
peste 2.562.500 lei.

mice, ce cunoscători ai astro- 
nauticei, ce artiști, ce poeți si 
cite uzine automatizate in țară, 
și cite școli I

Eu unul, cugetînd la toate a- 
cestea, la viitorul tineretului no
stru, îmi simt inima înflăcărată 
de o nouă tinerețe, bătind cu 
ziua de mîine, a comunismului.

La nivelul fruntașilor...
€u cîtva timp în urmă, or

ganizația de partid a fabri
cii mi-a încredințat condu
cerea unei brigăzi codașe. 
Mi s-a dat sarcina de a ridi
ca brigada la nivelul brigă
zilor fruntașe din fabrică, 
începuse întrecerea în cin
stea Congresului partidului și 
brigada noastră trebuia să se 
alăture cu succes eforturilor 
întregului colectiv. Am Întoc
mit un plan de lucru al bri
găzii cu sarcini concrete pe 
necare om și ne-am început 
munca pe baze organizate.

Ne-am angajat ca fie
care om din brigadă să 
facă economii lunare de 740 
dm. p. piele. Rezultatele au 
început să fie din ce în ce 
mai bune. Unii membri ai 
brigăzii au reușit să econo
misească lunar chiar 1.600 
dm. p. piele. Pînă în prezent 
întreaga brigadă a reușit 
să obțină economii de peste 

28.000 dm. p. piele lunar. 
Datorită rezultatelor obținute, 
brigada noastră se numără 
astăzi printre brigăzile frun
tașe pe fabrică.

Pot raporta acum partidu
lui că sarcina care mi-a fost 
încredințată am dus-o la în
deplinire împreună cu întreg 
colectivul brigăzii.

PETRE URSACHE 
responsabilul brigăzii ,,Vasile 

Roaită", Fabrica ,tFlacăra 
Roșie".

Bngoda condu» o. tovoroțul Urwch. de Io tobrico „Flocoro Roșie*.
Foto î V. ALEXANDRU

(Urmare din pag. l-a) 
marchează o nouă treaptă pe 
calea progresului și a făuririi 
unei vieți mai bune.

Dacă astăzi industria noas
tră produce de 5 ori mai mult 
decît în 1938, dacă sectorul 
socialist din agricultură e pre
ponderent și obținem recolte 
mereu mai bogate, dacă viața 
noastră a devenit mai bună, 
mai îmbelșugată — toate a- 
cestea Ie datorăm înfăptuirii 
ințeleptei politici a partidului. 
Căci această politică este ex
presia năzuințelor poporului 
însuși, ea mobilizînd toată e- 
nergia și entuziasmul oame
nilor muncii, toate capacită
țile celor ce muncesc.

Privim la uzinele noi care 
transformă chipul patriei, ve
dem giganții industriei grele, 
termo și hidrocentralele, gos
podăriile agricole colective și 
întovărășirile care-i unesc pe 
țărani, făcindu-i să trăiască o 
viață din ce în ce mai bună, 
să dea țării tot mai multe 
produse agricole, mergem pe 
stradă in umbra impunătoa
relor și zveltelor blocuri de lo
cuințe noi, ne lăsăm ochii 
mîngiiați de siluetele noii E- 
forii — și în toate vedem ro
dind minunatele planuri ela
borate de partid. Da, atunci, 
la primul și Ia al doilea Con
gres al P.M.R., au fost puse 
temeliile realităților pe care 
noi le trăim azi, de la care 
pornim spre ziua noastră de 
mîine și mai minunată.

Poporul nostru este con
știent că toate marile sale 
cuceriri sînt indisolubil legate 
de faptul că în fruntea sa 
pășește un asemenea con
ducător încercat cum este 
partidul nostru marxist-ieni- 
nist. Călăuzindu-se după învă
țătura marxist-leninistă, în- 
truchipind întreaga înțelep
ciune a poporului, îmbinînd 
aprecierea lucidă, realistă a

Dumitru Constantin
electrician, Uzinele 

„23 August"

Cite odată, strînși in jurul 
tatii ii ascultam amintirile 
din tinerețe, care nu erau de 
loc vesele. Muncă istovitoare 
la patroni, umilințe, visuri 
frînte. în copilărie cind ii as
cultam depănînd asemenea a- 
mintiri, mă înfioram. Pentru 
că la fel ca tata trăiseră și 
frații lui, și prietenii, și veci
nii din cartier. Acum cind îl 
ascult mă gindesc la cei din 
jur : sora mea cea mare, 
muncitoare, trăiește o viață 
frumoasă, la adăpost de nevoi. 
Fratele meu a absolvit școala 
profesională și muncește in 
uzină ca timplar. Sora mea 
cea mică, este elevă încă. Dar 
de pe acum își face planuri 
de viitor: ce voi ajunge — 
medic, inginer, profesor ?

Dar eu ? Sint electrician 
intr-una din cele mai mari 
uzine din țară. De curind 
mi-am terminat studiile me
dii fără să-mi întrerup ac
tivitatea în producție și am 
obținut diploma de maturita
te. Am de gînd să ur
mez cursurile Facultății de 
electrotehnică, să devin ingi
ner și să mă întorc Înapoi in 
uzină .

Sînt sigur că visul meu, pre
cum și visele celor din jurul 
meu, se vor realiza. Siguranța 
aceasta mi-o dă încrederea 
nemărginită în partidul clasei 
muncitoare, care a făcut ca 
viața despre care îmi vorbea 
tata să rămină doar în amin
tirile lui și ale celor de o vîr- 
stă cu el. Sint sigur pentru că 
din fragedă copilărie am sim

forțelor și resurselor existente 
cu încrederea in avintul crea
tor ai maselor, partidul nostru 
pune de fiecare dată in fața 
oamenilor muncii sarcini care 
corespund cerințelor obiective 
ale progresului istoric al țării 
noastre și pot fi realizate pe 
deplin. ..Rezultatele obținute 
în construirea societății noi 
— arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — se reflecLă 
în viața de zi cu zi a poporu
lui nostru. Ele întăresc con
vingerea că poporul a făcut 
singura alegere justă incre- 
dințînd conducerea destinelor 
sale partidului clasei munci
toare, care înaintează cu 
hotărire pe calea leninista. 
Fiecare victorie obținută sub 
conducerea avangărzii prole
tariatului unește tot mai 

Salut din inimă 
Congresului Partidului

strîns pe oamenii muncii în 
jurul partidului-.

Acum, cînd își începe lucră
rile cel de-al III-Iea Congres 
al partidului, cînd cei mai 
buni fii ai țării, se adună la 
marele sfat, întregul nostru 
popor, își simte inima plină 
de bucurie și mîndrie. Bucurie 
și mîndrie pentru ceea ce am 
dobindit sub conducerea par
tidului. Bucurie și mîndrie 
pentru perspectivele minunate 
pe care ni le deschide parti
dul.

Congresul al III-Iea al par
tidului va adopta Directivele 
pentru planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 
1960—1965 și pentru progra
mul economic de perspectivă. 
A schița perspectiva de un 
deceniu și jumătate a țării, 
lată programul de lucru al 

țit grija partidului, pentru vi
itorul meu și al întregii noas
tre generații, pentru că am 
simțit an de an cum, pe mă
sura înfăptuirii planurilor 
partidului, viața noastră s-a 
schimbat în bine.

Partidul nostru a deschis 
orizonturi nebănuite oameni
lor muncii din țara noastră și 
ii cheamă prin mărețele lui 
planuri la construirea unei 
vieți și mai frumoase. Acestei 
chemări, sînt gata să-i răspund 
din tot sufletul meu, cu toată 
capacitatea mea.

Acum. în ajunul marelui e- 
veniment — al III-Iea Congres 
al P.M.R. — gindul meu se în
dreaptă cu recunoștință către 
puternicul nostru partid, care 
cu fermitate și hotărire con
duce poporul nostru spre noi 
și mărețe victorii.

---- •-----

Tudor Pînfea 
colectivist, Gospodăria agricoli 
colectivă din comuna Cumpăna, 

regiunea Constanța
Sînt unul din miile de oa

meni simpli, urgisiți în trecut, 
cărora partidul, prin politica 
sa înțeleaptă, le-a deschis 
drum în viață, i-a ridicat la 
rangul de om. Da, pot spune 
la rangul de om, pentru că 
viața noastră dinainte nu a- 
vea pentru noi aproape nimic 
omenesc. Am argățit o viață 
de om, de la vîrsta de 5 ani. 
Tata nu avea pămînt, dar avea 
o familie cu 9 copii. Moșierul 
Jean Atanasov, stăpînul cîtor- 
va sate din jur, și-a făcut „po
mană" și ne-a luat argați. La 
fel și Ia un chiabur dintr-un 
sat vecin am argățit toată ti-

Congresului — eveniment isto
ric de uriașă Însemnătate in 
viața patriei, in viața fiecă
ruia dintre noL întregul pro
iect de Directive e străbătut 
de cea mai profundă previ
ziune științifică împletită cu 
o vibrantă grijă pentru pregă
tirea viitorului fericit al pa
triei, al poporului nostru 
muncitor ; el împletește cu
noașterea legilor obiective ale 
dezvoltării societății cu o în
drăzneață gin dire creatoare.

Dezbătind proiectul de Di
rective, fiecare dintre noi a 
înțeles încă o dată cit de pă
trunzătoare este clarviziunea 
partidului. Dezbătind proiec
tul de Directive, ale cărui 
prevederi le consideră cauza 
lor proprie, oamenii muncii 
din țara noastră și-au văzut 

ca intr-o limpede oglindă 
viitorul.

11 vedem pe 1965, aici, a- 
proape, lingă noi. Directivele 
pe care le va adopta Congre
sul al III-Iea, ni l-au a- 
dus în fața ochilor. 11 
purtăm în inimă și vom 
lupta cu toate forțele pentru 
înfăptuirea lui așa cum ni l-a 
desenat proiectul Directivelor. 
Mai mult metal, cărbune, gaz 
metan, mai multe mașini, mai 
multe cereale, mai multă car
ne — totul exprimat în cifre, 
exacte, alături de care se a- 
daugă tone... kilowați... metri 
cubi. O realitate palpabilă, vie, 
sensibilă. Industria noastră va 
produce de 2,1 ori mai mult. 
Vom avea de 2,7 ori mai mul
tă energie electrică. Va intra 
parțial in funcțiune gigantul 
siderurgic de la Galați. Va 

nerețea. Deși au trecut atîția 
ani, îmi amintesc și acum mîn- 
carea pe care am mîncat-o la 
ei; bătaia nu o mai pot ține 
minte, prea a fost multă. Vor
ba cîntecului „Odată mîncare 
și de 5 ori bătaie în zi".

Partidul a fost cel care ne-a 
dezdoit spinările, ne-a redat 
demnitatea omenească. Cînd 
am înțeles lucrul acesta, 
am intrat în rîndurile parti
dului și am luptat pentru în
făptuirea politicii sale. Poli
tica partidului a devenit pro
pria mea viață.

Partidul m-a luminat, m-a 
învățat, m-a îndrumat pe mi
ne și pe cei de-o seamă cu 
mine, cum să lupt pentru o 
viață mai bună. Și iată că vi
sul îl trăiesc aevea. Ce deo
sebire între familia mea 
de acum și cea în care 
am crescut eu 1 Grija pă
rinților mei ca și a alto
ra ca ei, era aceea de a găsi 
pentru noi, copiii, un stăpîn 
mai „omenos". Și eu sînt tată 
de copii și am griji cu copiii. 
Mă sfătui cu ei, mă sfătui cu 
alți oameni din sat: care școa
lă e mai bună, ce meserie să-și 
aleagă ? Am o fată învățătoa
re chiar în satul nostru. Un 
băiat, absolvent al școlii pro
fesionale, e zidar și elev la li
ceul seral. Viața noastră s-a 
schimbat din temelie. Fostul 
sat de argați a devenit azi, ur- 
mînd învățătura partidului, un 
sat de colectiviști. Podurile ca
selor argaților de odinioară 
sint pline de rodul primit de 
la colectivă. Cui să-i mulțu
mesc, eu și ceilalți ca mine, 
dacă nu partidului pentru via
ța de azi ? Iar de mulțumit îi 
mulțumim luptînd pentru în
făptuirea întocmai a politicii 
sale înțelepte care urmărește 
bunăstarea noastră, a tuturor.

----- •------

Prof. dr.
Vaier Novacu 

membru corespondent al Acade
miei R.P.R., secretar științific al 

Academiei R. P. R.

Alături de întregul nostru 
popor, oamenii de știință sa
lută cu deosebit entuziasm cel 
de al III-Iea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn —■ 
măreț eveniment în istoria pa
triei.

Participarea entuziastă a oa
menilor noștri de știință la dez
baterea proiectului de Directive 
ale celui de al III-Iea Congres 
al P.M.R., a constituit o vie ma
nifestare a atașamentului lor 
față de partid, a convingerii pe 
care o are puternicul detașament 
al cercetătorilor științei romî- 
nești că politica marxist-Ieninistă 
a Partidului Muncitoresc Ro
mîn este expresia propriilor lor 
interese.

Marile succese obținute de 
știința romînească în ultimii ani 
•înt în primul rînd rezultatul 
excepționalului sprijin ideologic 
și material pe care partidul 
clasei muncitoare l-a dat oame
nilor noștri de știință.

funcționa prima întreprindere 
specializată in automatizare. 
Pe ogoare vor lucra 100.000 
tractoare fizice. Producția a- 
gricolă va crește cu 70—80 la 
sută. Salariile vor fi cu 40—15 
Ia sută mai mari. In orașe și 
centre muncitorești se vor 
clădi 300.000 noi apartamente.

Așa se anunță 1965 ; ca
tedrele de specialitate vor 
fi obligate sâ revizuiască 
an de an. cursurile des
pre geografia economică a 
R.P.R. Va trebui să fim me
reu la curent cu geografia, 
dacă vrem să ne cunoaștem 
patria in continuă înflorire.

In liniile directoare ale pro
gramului de dezvoltare a eco
nomiei naționale in perspecti
vă, care vor fi dezbătute la 
Congres, noi vedem de aseme

nea, dăltuite cu claritate con
tururile lui 1975. Vedem in
dustria noastră de 26 ori mai 
puternică decît în 1938. Ve
dem agricultura noastră care 
va produce de 3 ori mai mult 
decît astăzi. Vedem belșugul 
de produse care va permite 
ridicarea bunăstării noastre Ia 
nivelul celor mai avansate 
țări din lume.

Ajutat de partid, in frunte 
cu comuniștii, poporul nostru 
se deprinde să vadă tot mai 
departe I

Stăpini pe viitorul lor, avind 
în față programul clar, știin
țific elaborat de partid, pă
trunși de certitudinea că toa
te, absolut toate sarcinile ce 
se conturează sint pe deplin 
realizabile — așa cum au fost 
realizate și cele de pînă acum

Devenind un bun al întregului 
popor muncitor, știința romî-' 
nească a cunoscut o înflorire 
excepțională adueîndu-și din pliu 
contribuția la rezolvarea unor 
probleme de prim ordin ce stau 
în fața științei și tehnicii con
temporane.

Sute și sute de cercetători în
cadrați în institute de cele 
mai diferite specialități — înar
mați cu învățătura marxist-leni
nistă, avînd la dispoziția lor la
boratoare înzestrate cu tehnică 
modernă, biblioteci bogate, un 
mare număr de publicații de 
specialitate — își dedică toate 
forțele măreței opere de fău" 
rire a unei vieți noi.

Participarea activă la lupta 
pentru traducerea în viață a inii 
presionantului plan de dezvolta
re a economiei naționale elabo^ 
rat de partid — expresie a in
tereselor întregului nostru popor 
— iată suprema dorință, supre
mul angajament al fiecărui ora 
de știință din țara noastră în Zi
lele acestea.

Teodor Mazilu
scriitor

Scriitorului care colindă drw* * 
murile patriei i se dezvăluie una 
din realitățile cele mai funda
mentale, mai emoționante și mai 
poetice ale zilelor noastre : ma
rea dragoste a oamenilor muncii 
pentru partid. Partidul a intrai 
adine în conștiința și în viața 
fiecărui om al muncii.

în viața fiecărui om muncitor, 
politica partidului a adus schim
bări esențiale, partidul a făcut 
din munca fiecăruia „o chestiu
ne de onoare", partidul ne-a & 
liberat din lanțurile exploatării, 
partidul ne ajută să privim in- 
tr-un fel nou viața, partidul na 
conduce in nobila luptă pentru / 
socialism, partidul a redat artei 
grandoarea și lumina. A intrat a- 
dine în conștiința noastră ,— 
fiindcă politica partidului e în 
același timp și politica fiecărui 
om al muncii. în înțeleaptă po
litică a partidului, fiecare dintre 
noi aflăm propriile noastre as-, 
pirații și năzuinți.

Și noi, cei care activăm în do
meniul literaturii, avem fericirea 
de a fi primit de la partid la- % 
mina îndsTumării sale care ne-a , 
ajutat să creăm o artă pusă în 
slujba poporului, o artă care a- ■■ 
jută poporul în mersul său îna
inte. Aceasta arată încăodată că 
pentru fiecare din noi politica . 
partidului este propria noastră 
politică.

De aceea cu mare emoție și 
bucurie așteaptă fiecare om al 
muncii deschiderea celui de-al 
III-tea Congres al Partidului i 
Muncitoresc Romin. Congresul } 
partidului va stabili grandiosul x 
plan de dezvoltare a țării în vii
tor. Oamenii muncii vor primi 
cu bucurie hotărîrile Congresu- 
lui, deoarece văd în politica Par
tidului singura politică care e și 
politica lor, politică ce asigură ; 
fericirea poporului, politică ce 
asigură dezvoltarea socialistă a 
țării. !' I 

— noi simțim cu intensitate 4 
sentimentul bucuriei de a trăi, 
imensa fericire de a trăi într-o ' 
epocă măreață a patriei.

Tocmai de aceea, văzîndu-i , 
opriți acum la marele sfat, 
pe cei care i-au condus spre 
înălțimile zilei de azi, Pe cei 
care le-au deschis căile înfăp
tuirii celor mai cutezătoare 
visuri, oamenii muncii îi în
conjoară cu toată încrederea 
și dragostea, știind că Congre
sul al III-Iea al partidului va 
intra in istoria țării ca o nouă 
și importantă treaptă spre e- 
dificiul măreț al comunis
mului.

Acum, în aceste zile Con
gresul va dezbate ceea ce a- 
vem de făcut în vederea de- 
săvîrșirii construcției socia
liste, și trecerii treptate la con- L, 
struirea comunismului. Da, 
vom urca, vom urca cu cer
titudine spre aceste înălțimi 
minunate. Primele halte pe a- 
cest drum le vedem : 1965... 
1975.

1975 e la un pas de noi, to
varăși I

— Chiar atit de aproape ?
— 1975 începe în aceste zile 

de iunie I960, in aceste zile 
ale Congresului partidului.

Pentru minunatele și limpe
zile perspective, pentru tot 
ceea ce face tinerețea noastră 
mai frumoasă, mai dorită, 
mai plină de avînturi, tînăra 
generație a patriei mulțumește 
din inimă partidului — părin
tele ei iubit. Trimițînd un 
fierbinte salut celui de al 
IlI-lea Congres al partidului, 
conducătorului nostru încer
cat, pășim înainte sub roșul 
steag de luptă al comuniștilor 
gata de noi lupte, gata să 
contribuim mereu, cu toată e- 
nergia și puterea noastră de 
muncă, cu tot elanul tinereții, 
la înfăptuirea sarcinilor mă
rețe trasate de Congres, po
porului.



Sosirea delegației P. C. U. S.
în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov
la cel de-al

(Urmară din pag. l-a)

trai al Partidului Comunist 
din Uruguay, Chandra Bhj- 
pesh Gupta, secretar al Con
siliului Național al Partidului 
Comunist din India și Kristian 
Rolf Net turn, membru al Se
cretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Norvegia.

Au fost de față membrii 
ambasadei Uniunii Sovietice, 
șefii unor misiuni diplomatice 
acreditate în R.P. Romînă și 
alți membri ai corpului di
plomatic.

La ora 12, avionul ateri
zează. în aplauzele puternice 
ale asistenței, coboară tovară
șul N. S. Hrușciov și ceilalți 
membri ai delegației P.C.U.S.

Conducătorii partidului și 
statului nostru se apropie de 
avion, se îmbrățișează cu to
varășul N S Hrușciov și cu 
membrii delegației P.C.U.S., 
urîndu-le bun venit.

Miile de oameni ai muncii 
prezenți pe aeroport izbuc
nesc în urale care nu conte
nesc minute în șir, făcînd o 
primire călduroasă, entuziastă 
oaspeților.

• Apoi,’ membrii delegației 
P.C.U.S. string mîinile și se 
întrețin cu reprezentanții par
tidelor comuniste și muncito
rești frățești care participă la 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. 

Oaspeților sovietici le sint 
prezentați șefii misiunilor di-

Sosiri de noi delegații ale partidelor 
comuniste și muncitorești 

la cel de-al Ill-lea Congres ai P.M.R.
Sîmbătă au continuat să so

sească în Capitală delegații 
ale partidelor comuniste și 
muncitorești invitate să parti
cipe la lucrările celui de-al 
Ill-lea Congres al P.M.R.

în cursul dimineții a sosit 
delegația Partidului Muncii 
din Albania.

Din delegație fac parte to
varășii Hysni Kapo, membru 
al Biroului Politic, Secretar al 
C-C. al Partidului Muncii din 
Albania, Sulejman Baholli, 
membru al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania și Thanas 
Nano, director adjunct al Di
recției de Propagandă și Agi
tație a C.C. al Partidului 
Muncii din Albania.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Alexandru Drăghici, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Pavel Daju, membru 
ăl C.C. al P.M.R., Dumitru 
Simulescu, Virgil Trofin, Pa
vel Țugui și Gheorghe Vasi- 
lichi, membri supleanți ai C.C. 
al P.M.R. precum și de acti
viști de partid.

A fost de față Hasan Ali- 
merko, ambasadorul R. P. Al
bania la București.

★
La amiază au sosit delega

țiile Partidului Muncii din 
Coreea, Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, Partidu
lui Comunist din S.U.A. și 
Partidului Popular (Tudeh) 
din Iran.

Din delegația Partidului 
Muncii din Coreea fac parte 
tovarășii Kim Cian Man, vice
președinte al Comitetului 
Central, membru al Prezidiu
lui C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, Pak En Kuk, 
membru al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, și Kim 
Ben Dik, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București.

Din delegația Partidului 
Popular Revoluționar Mongol 
fac parte tovarășii Tzaganla- 
mîn Dugursurun, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, șl Bairin 
Jărgalsaihan, membru al C.C. 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol.

Partidul Comunist din S.U.A. 
este reprezentat de tovarășa 
Elisabeth Gurley Flynn, vice
președinte al Partidului Co
munist din S.U.A.. membru al 
Comitetului Național al Par
tidului Comunist din S.U.A,

Din delegația Partidului 
Popular (Tudeh) din Iran 
fac parte tovarășii Tabary 
Ehsan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Popular din Iran, Ioudat 
Hosseyn și Khayamy Gouly, 
membri ai C.C. al Partidu
lui Popular din Iran.

La sosire, pe aeroportul

Vizitele 
oaspeților

Tovarășul Viile Pessi, secre
tar general al Partidului Co
munist din Finlanda, care 
reprezintă Partidul Comunist 
din Finlanda la lucrările ce- 
lui de al III lea Congres al 
P.M.R., a vizitat sîmbătă Uzine
le de tractoare ,. Ernst Thâl- 
mann“ din Orașul Stalin și sta
țiunea Poiana Stalin.

*
Delegații Partidelor Comuniste 

din Norvegia și Olanda veniți 
în țara noastră pentru a parti
cipa la cel de-al Ill-lea Congres 
al P.M.R., au făcut sîmbătă o 
vizită la Uzinele „1 Mai“ Ploești 
și Rafinăria nr. 3 Teleajen.

(Agerpret)

IlI-lea Congres al P. M.R.
plomatice prezenți pe aero
port. membrii C.C. al P.M.R. 
și ai guvernului R. P. Ro
mine.

Un grup de pionieri romîni 
și sovietici înconjoară pe înal- 
ții oaspeți și le oferă flori.

Delegația P.C.U.S. a depus 
coroane de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei și la Monumentul 

Eroilor Sovietici
Sîmbătă după-amiazâ dele

gația Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, in frunte 
cu tovarășul N. S. Hrușciov, 
a depus coroane de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei 
și la Monumentul Eroilor So
vietici.

La solemnități au fost de 
față tovarășii: Gheorghe
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, gene
ral de armată Leontin Sălă- 
jan. Avram Bunaciu, membri 
ai C.C. al P.M.R.. conducători 
ai organizațiilor locale de par
tid și de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești, gene
rali și ofițeri superiori ai for
țelor noastre armate, activiști 
de partid.

Băneasa, membrii delegații
lor au fost întîmpinați de 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., Alexandru 
Bîrlădeanu, Gherasim Popa, 
Constanța Crăciun, Florian 
Dănălache, Pavel Daju, Petre 
Drăgoescu, membri ai C.C. 
al P.M.R., precum și de ac
tiviști de partid.

în întîmpinarea membrilor 
delegației Partidului Muncii 
din Coreea au venit de ase
menea membrii ambasadei 
R.P.D. Coreene la București.

★
După-amiazâ au sosit dele

gațiile Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, Parti
dului Comunist din Spania, 
Partidului Muncii din Elveția, 
Partidului Comunist din 
Noua Zeelandă, Partidului Co
munist din Algeria și Parti
dului Comunist din Argen
tina.

Din delegația Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam 
fac parte tovarășii Le Duan, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam 
și Nguyen Van Kinh, membru 
al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam.

Din delegația Partidului Co
munist din Spania fac parte 
Enrique Lister și Ramon Men- 
desona, membri ai Comitetu
lui Executiv al Partidului Co
munist din Spania.

Partidul Muncii din Elveția 
este reprezentat de tovarășul 
Etienne Lentilion, membru al 
conducerii Partidului Muncii 
din Elveția.

Partidul Comunist din Noua 
Zeelandă este reprezentat de 
tovarășul John Andrew Man- 
son, membru al Comitetului 
Național al Partidului Comu
nist din Noua Zeelandă.

Din delegația Partidului Co
munist din Argentina fac 
parte tovarășii Paulino Gonza
les Alberdi, membru al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Argentina și Normando Iscaro, 
secretar al Comitetului oră
șenesc din Buenos Aires al 
Partidului Comunist din Ar
gentina.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, membrii delegațiilor au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Alexandru Drăghici, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Dumitru Coliu și Ște
fan Voitec, membri supleanți 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Janos Fazekaș, secre
tar al C.C. al P.M.R., Alexa 
Augustin, Pavel Daju, Mihai 
Florescu, llie Murgulescu și 
Constantin Scarlat, membri ai 
C.C. al P.M.R.. Constantin 
Mateescu și Gheorghe Vasi- 
lichi, membri supleanți ai 
C.C. al P.M.R., precum și de 
activiști de partid.

Infor
în sălile de marmoră ale Ca

sei Scinteii a avut loc sîmbătă 
la amiază deschiderea Expoziției 
de artă plastică, organizată de 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii și Uniunea artiștilor plastici 
din R, P. Romînă.

începînd de duminică ora 17, 
Expoziția sovietica organizată la 
București își deschide porțile 
pentru vizitatori. In fiecare zi 
expoziția va putea fi vizitata în
tre orele 11-21 iar în zilele de 
sărbătoare între orele 9-21,

★

Sîmbătă dimineața s-au îna
poiat în Capitală tovarășii Mi
hail Ralea, vicepreședinte al 

în aclamațiile entuziaste și 
îndelungi ale oamenilor mun
cii, oaspeții, împreună cu con
ducătorii partidului și statu
lui nostru, părăsesc aeropor
tul.

(Agerpres)

Au fost prezenți membrii 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

După intonarea Imnului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne și Imnului de Stat al 
Uniunii Sovietice, membrii 
delegației P.C.U.S. au depus 
coroane de flori în memoria 
eroilor romîni și sovietici că- 
zuți în lupta pentru elibera
rea Romîniei de sub jugul 
fascist

Membrii delegației au păs
trat un moment de recule
gere.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea gărzilor militare de 
onoare

(Agerpres)

Delegația Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam a 
fost întîmpinată, de aseme
nea, de membrii Ambasadei 
R. D. Vietnam la București 
in frunte cu Nguyen Minh 
Chuong, însărcinat cu ataceri 
ad-in ter im al R. D. Vietnam 
la București.

★
Seara au sosit delegațiile 

Partidului Comunist Italian, 
Partidului Comunist din Ma
rea Britani e. Partidului Co
munist din Belgia, Partidului 
Comunist Francez și Partidu
lui Comunist din Indonezia.

Partidul Comunist I’.alian 
este reprezentat de tovarășul 
Arturo Cotam bi, membru al 
Conducer.i Partidului Comu
nist Italian.

Delegația Partidului Comu
nist din Mai ea Britanie este 
alcătuită din tovarășii Peter 
Kerrigan, membru al Birou
lui Politic al Partidului Co
munist din Marea Britanie și 
Finlay Hart, membru al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Marea Bri
tanie.

Delegația Partidului Comu
nist din Belgia este alcătuită 
din tovarășii Georges Glineur, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Belgia și 
Van Borm Laurent, membru 
al Comisiei Centrale de Con
trol a Partidului Comunist 
din Belgia.

Din delegația Partidului Co
munist Francez fac parte to
varășii Leo Figueres, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
Francez, și Jean Buries, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez.

Delegația Partidului Comu
nist din Indonezia este alcă
tuită din tovarășii Djokocud- 
jono, membru al Secretariatu
lui Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Indo
nezia, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Indo
nezia, Hendaja, membru al 
Comitetului Executiv provin
cial din Java de vest al Parti
dului Comunist din Indonezia 
și Handojo, activist al Secre
tariatului C.C. al Partidului 
Comunist din Indonezia.

în întîmpinarea membrilor 
delegațiilor pe aeroportul Bâ- 
neasa se aflau tovarășii A- 
lexandru Moghioroș. membrj 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Ștefan Voitec, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R.. Janos 
Fazekaș, secretar al CC. al 
P.M.R., Hie Murgulescu. mem
bru al C.C. al PM.R., Gheor
ghe Neeula. Dumitru Simu
lescu, Ana Toma și Gheorghe 
Vasilichi. membri supleanți ai 
C.C al P.M.R.. numeroși acti
viști de partid.

(Agerpres)

mâții
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, și general de armată 
Iacob Teclu, membri ai dele
gației R. P. Romîne care a 
participat la ceremoniile ce au 
avut loc la Buenos Aires cu 
ocazia celei de-a 150-a ani
versări a revoluției pentru 
independența națională a Ar
gentinei.

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite astăzi repriza a doua 
a meciului de fotbal dintre e- 
chjpeig C CA. și Știința Cluj, 
care va avea loc In nocturna pe 
stadionul Republicii din Capitală. 
Transmisia se va face pe progra
mul I, începînd din jurul orei 21.

■ , " •• (Agerpres)
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De peste hotare Manifestații de o amploare 
fără precedent continuă 

in JaponiaScrisoarea lui N. S. Hrușciov 
către canonicul L. John Collins

MOSCOVA 18 (Agerpres). -» 
TASS transmit» : La 20 mai ca
nonicul L. John Collins, pre
ședintele „Mișcării pentru de
zarmarea nucleară* 4 din Anglia, 
a adresat lui N. S. Hrușciov o 
scrisoare in care a propus ca 
oamenii de stat din toate 
țările să examineze posibili
tatea „de a se abține de 
la acuzații reciproce**  și de 
a nu întreprinde nimic „care 
să poată împiedica realizarea 
unui acord cu privire la înceta
rea experiențelor cu arma nu
cleară". In afară de aceasta L 
John Collins l-c rugat pe N. S. 
Hrușciov să-și ia angajamentul 
in numele guvernului sovietic că 
Uniunea Sovietica nu va folosi 
cea dinții arma nucleară.

în scrisoarea de răspuns din 
13 iunie N. S. Hrușciov arată că 
faptele- dovedesc in mod incon : 
testabil că zădărnicirea confe
rinței de la Paris a fost plănuită 
dinainte și apoi înfăptuită de 
guvernul Statelor Unite, care în 
acest scop a întreprins o serie 
de acțiuni.

N. S. Hrușciov subliniază că a 
renunța la demascarea acțiuni
lor subversive și provocatoare 
ale oamenilor de stat și ale con
ducătorilor militari americani în
seamnă a fi în mod direct com
plicele forțelor agresive, ceea ce 
nu ar putea decit să intensifice 
pericolul care amenință cauza 
menținerii păcii.

Referindu-se la problema în
cheierii unui acord cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleara N. S. Hrușciov relevă 
că intențiile guvernului american 
de a reîncepe în mod unilateral 
experiențele nucleare, nu pot să 
nu provoace la toți oamenii cin
stiți din lume temeri pentru

De ce s-a reîntors Eaton 
la Washington

WASHINGTON 18 (Agerpres).— 
Agenția France Presseanunță că 
Frederick Eaten, delegat-ul S.U.A. 
l.a conferința celor zece state 
pentru dezarmare de U Geneva, 
chemat pentru consultări la 
Washington de secretarul Depar
tamentului de Stat. Christian 
Herter. a precizat că aceste con
sultări „sint determinate de 
noua comuncar? prezentată con
ferinței de 1? Geneva de gu
vernul sovietic-.

Agenția U.P.I, adaugă : ..Șeful 
delegației americane. Frederick 
Eaton, s-a 'napoiat la Washing
ton în vederea unor consultări 
In urma presiunii crescînde atit 
din partea Adversarilor, cît și a 
prietenijo' d? a se reîntoarce cu 
o nouă idee în legături cu de
zarmarea sau de a proceda în 
scurt! vreme ia întreruperea

Atitudinea obstrucționistl a 
delegației S.U-A. ka conferința 
de la Geneva, care în tot timpnî 
lucrărilor nu a făcut deci: să 
respingi toate propunerile con
structive prezentate de Uniunea 
Sovietică. firi ca la rtrxlji ei

Presa engleză despre 
poziția obstrucționistă 

a Occidentului
LONDRA 18 (Agerpres). — O- 

pinia publ’că engîezâ est» în
grijorată de stjcța cor» s-a 
erect în Comitetul celor zece 
state pentru derc mare. „Poziția 
Occidentului față de noii» pro^ 
puneri sovietice cu privire la de
zarma ne, scrie ziarul „News 
Chronicle", a făcut ca tratati
vele de la Geneva să ajungă in

OPINII DESPRE ROMÎNIA NOUA
A—rrayii oaspeți străini, veniți de pretutindeni să ne viziteze 

țara, rirnin impresionați de realizările celor ce muncesc cu bra
țele ri e*  muue®, de schimbările petrecute în țara noastră, de 
entnxiesmstl eu care oamenii muncii traduc în viață politica în- 
țeleepte • Parîidsshu Muncitoresc Romin, punîndu-și toate forțele 
ia dnjbe înfloririi patriei, a construirii socialismului.

Publicam mai jos fragmente din cîteva declarații ale unor 
oaspeți străini cere ne-au vizitat țara.

Toate măsurile 
partidului corespund 
intereselor poporului
„Datorită grijii neobosite a 

Partidului Muncitoresc Romîn, 
Rom ini a, cu ajutorul Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste, s-a transformat în- 
tr-o perioadă scurta dintr-o 
țară agrară înapoiată, intr-un 
stat industrial agrar.

Au renăscut și au luat o 
mare dezvoltare vechi ramuri 
industriale ca industria petro
lului și cea metalurgică. Au 
luat ființă industria națională 
a construcțiilor de mașini, in
dustria electrotehnică, chimică 
și petrochimică.

...Partidul Muncitoresc Ro
mîn întîmpină cel de al Ill-lea 
Congres al său puternic, unit, 
avînd o bogată experiență în 
domeniul organizării și con
ducerii maselor populare în 
construcția socialistă. Toate 
măsurile partidului, întreaga 
lui politică internă și externă, 
corespund intereselor poporu
lui și sint sprijinite cu căldu
ră de popor".

M. EFREMOV
șeful secției organe de partid 

a C.C. al P.C.US. i 

soarta tratativelor în această 
problemă. Se creează impresia, 
scrie N. S. Hrușciov, că atit la 
aceste tratative, cit și la trata
tivele din cadrul Comitetului 
pentru dezarmare, guvernul 
S.U.A. este interesat nu in reali
zarea unui progres, ci fie de a 
face ca lucrurile să ajungă la 
eșecul tratativelor, fie de a face 
ca la aceste tratative să se bată 
infinit pasul pe loc.

Răspunzînd cererii lui L. John 
Collins ca Uniunea Sovietică să 
nu folosească cea dinții arma 
nucleară, N. S. Hrușciov scrie !

Poziția Uniunii Sovietice este 
extrem de limpede: Sîntem pen
tru adoptarea de către state a 
angajamentului de a renunța să 
folosească primele arma nu
cleară și vom semna un astfel 
de angajament chiar in ziua în 
care și celelalte state vor face 
acest lucru. N. S. Hrușciov sub
liniază că propunerile guvernu
lui sovietic din 2 iunie 1960 re
feritoare la prevederile funda
mentale ale Tratatului cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală, arată încă o dată cu cita 
seriozitate abordează Uniunea 
Sovietică problema necesității 
de a se ajunge cit mai curind 
la un acord asupra acestei pro
bleme urgente.

N. S. Hrușciov scrie ca în lu
mina evenimentelor din ultimul 
timp capătă o deosebită impor
tanță lupta opiniei publice din 
toate țările pentru însănătoșirea 
situației internaționale. De o- 
pinia publică, subliniază el, 
sint nevoiți acum să țină seama 
pină și cei mai înverșunați a- 
depți ai folosirii armei nucleare, 
care continuă cu nerușinare sâ 
amenințe cu această armă.

să vină tn întîmpinarea lor cu 
alte propuneri pozitive menite 
să scoată din impas problema 
dezarmări4 a produs nemulțu
miri în lagărul occidental. ,.A- 
liații Statelor Unite doresc ca 
Occidentul să dea un răspuns 
mai concludent decît respingerea 
ofertei revizuite de dezarmare a 
premierului Hrușciov-. spune a- 
genția Associated Press

..Strategii" americani în do
meniul dezarmării relatează a- 
ceeași agenție, s-au întrunit La 
18 iunie pentru a elabora un nou 
plam Nu se vede însă prea bine 
cum vor pu‘ea elabora acești 
„strateg- un oHn cu adevărat 
constructiv dacă se tine seama 
de intensificare? cursei înarmă
rilor în Statele Unite manifestată 
în sporirea considerabilă a alo
cațiilor perrru bugetul militar 
al S.U.A.. chiar peste sjma ce
reți dp guvern cît ș; de afirma
țiile oficiale, ca «ceea a senato
rului Lyndon Johnson că noul 
buget este menit să permită 
S.UA de a trata „de pe poziții 
de forță".

impas**.  Ziarul subliniază că a- 
ceastâ concluzie se bazează pe 
„respingerea de fapt**  de către 
țările occidentale a noului plan 
sovietic.

Intr-un articol redacțional zia
rul „Daily Worker*  critică vehe
ment poziția negativă a delega*  
tului englez față de propunerile 
sovietice in domeniul dezarmării.

In anii puterii populare 
industria a cunoscut 

un avînt extraordinar
„Noul regim politic a acor

dat o atenție deosebită dez
voltării industriale a țării, 
ceea ce a determinat o sporire 
a producției in toate ramurile 
economiei naționale. Aplicarea 
acestei politici a dus la valo
rificarea resurselor multor 
regiuni a căror explorare fu
sese cu totul neglijată de re
gimurile trecute. în Moldova 
a apărut o nouă regiune pe
troliferă. Au fost construite 
aici noi rafinării moderne, 
mari uzine siderurgice și uzi
ne textile, iar la Bicaz se 
înalță o mare hidrocentrală...

Trebuie să subliniez că în 
anii puterii populare industria 
țării a cunoscut un avînt ex
traordinar, lucru care a avut 
drept consecință ridicarea sim
țitoare a nivelului de trai al 
poporului...".

HASNI SALMAN 
R.A.U., redactor la ziarul 

„Al Miss a**

Progrese remarcabile
„Progresele industriale ale 

R.P.R. sînt remarcabile. Țări 
ca India, care nu sînt foarte 
avansate din punct de vedere

TOKIO 18 (Agerpres). - A- 
gențiile de presă relatează că 
în dimineața zilei de 18 iunie 
la Tokio au continuat de
monstrațiile de protest împo
triva ratificării tratatului de 
securitate japono-american. 
Dis-de-dimineață mii de de
monstranți s-au strîns în ma
rele parc Hibiya din Tokio 
pentru a cere respingerea a- 
lianței militare cu S.U.A. Nu
mărul demonstranților creștea 
de la o oră la alta. Cu toate 
că poliția a mobilizat „maxi
mum de forțe44 pentru a îm
piedica demonstrațiile de pro
test din apropierea clădirii 
parlamentului, ele continuă și 
se amplifică. Coloanele de 
demonstranți s-au îndreptat 
spre ambasada S.U.A. și reșe
dința lui Kiși.

Senatorii Partidului liberal 
democrat de guvernămînt au 
încercat să țină o ședință a 
comisiei speciale a tratatului 
în vederea unei dezbateri fi
nale. Senatorii socialiști, care 
după cum se știe boicotează 
dezbaterile din camera su
perioară. au ocupat coridoa
rele parlamentului și intrările 
în sala unde urma să aibă loc 
ședința comisiei, sechestrîn- 
du-1 pe ministrul Afacerilor

0 „ratificare" 
fără valoare

(
TOKIO 18 (Agerpres). — 

După cum anunță postul de ra
dio Tokio, în noaptea de 18 iu
nie ora 24 (ora Tokio) în po
fida voinței poporului japonez a 
fost „ratificat**  in mod automat 
noul tratat militar japono-ame
rican.

Acțiunile guvernului Kiși au 
provocat o nouă furtună de in
dignare în întreaga țară. Orga
nizațiile studențești au declarat 
că indiferent dacă tratatul mili
tar cu S.U.A. a fost sau nu rati
ficat, el nu are nici o valoare 
pentru poporul japonez.

La Budapesta 
s-a deschis 

expoziția „R.P.R, 
pe drumul 
construirii 

socialismului44
BUDAPESTA 18 (Ager- 

preș). — In ziua dc 18 iu
nie i960, sa deschis la Bi
blioteca centrală Szabo Er
vin din Budapesta, expoziția 
..R.P. Romînă pe drumul 
construirii socialismului1*.

Expoziția înfățișează in ca
drul a 22 panouri aspecte 
din realizările obținute de 
poporul romîn, sub conduce
rea partidului, in anii care 
au trecut de la eliberare.

Expoziția a fost deschisă 
de Szakasits Arpad. membru 
al C C. al P.MS.U., preșe- 
d ntele Uniunii naționale a 
ziariștilor din R.P. Ungară, 
care a subliniat marile rea
lizări obținute de poporul 
romin în epoca de construire 
a socialismului.

La deschidere au partici
pat Puja Frigyes, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Exter
ne al R.P.U., funcționari su
periori din M.A.E.-ungar, 
numeroase personalități ale 
vieții publice ungare, membri 
m Ambasadei R. P. Romîne 
și șefi ai unor misiuni diplo
matice la Budapesta și menr 
bri ai corpului diplomatic.

tehnic, au mult de învățat din 
Romîni a. Dar credem că și țări 
care sînt dezvoltate din punct 
de vedere industrial ar putea 
să vină să facă un schimb de 
experiență folositor. Guvernul 
romîn depune mari strădanii 
ca Romînia să fie una din ță
rile avansate din punct de ve
dere industrial...**.
KESHA VA DEVA MALAVIYA 
ministrul Petrolului și Minelor 

din India
★

„Extracția de petrol a fost 
ridicată de la nivelul antebe
lic de 5.500.000 de tone la a- 
proape 12.000.000 tone anual, 
prin forări extensive în cîm- 
purile petrolifere din regiunea 
Ploești și prin descoperirea de 
noi zăcăminte în sudul Car- 
paților. ...Numărul rafinăriilor 
care prelucrează cantitatea 
sporită de petrol a fost cel 
puțin dublat față de nivelul 
antebelic, ajungînd de la 5 la 
10.

Romînia comunistă este as
tăzi, după Uniunea Sovietică 
cel mai mare producător de 
petrol din Europa".

HANDLER MEYER
S.U.A.

redactor la ziarul „New York 
Times**

Romînia nouă 
face minuni

„Hidrocentrala de la Bicaz 
nu reprezintă numai becurile 
electrice care se vor aprinde 
în plus în satele de munte, ci 
însăși viața pentru multiplele 
uzine noi din Moldova pe care 
am avut prilejul să le vizitez, 
aceste uzine imense, atît de în

Externe Fujiyama. Cu acest 
prilej a avut loc o ciocnire în
tre senatorii Partidului libe
ral democrat și Partidului so
cialist.

In urma acestei ciocniri se
natorii Partidului liberal de
mocrat dc guvernămînt s-au 
retras iar guvernul a anunțat 
că tratatul va intra în vigoare 
automat, fără dezbateri în ca
mera superioară. Agenția Uni
ted Press International rela
tează câ numărul demonstran
ților din Tokio a ajuns la ora 
prînzului la 300.000 de oameni. 
Mii de manifestanți au în
conjurat reședința lui Kiși in- 
tenționînd să-1 țină prizonier 
toată ziua. în cursul dimineții 
alți 200.000 de lucrători de la 
poștă-telefon-telegraf au de
clarat greve de o oră.

Simultan cu demonstrația 
din apropierea Parlamentului 
la 18 iunie în întreaga țară 
au loc mitinguri și greve. Au 
declarat Jin nou grevă mine
rii, muncitorii din industria 
chimică, iar metalurgiștii își 
continuă greva. Lucrătorii din 
serviciile de comunicații și din 
diferite ministere au întrerupt 
activitatea pentru o oră.

Cetățenii coreeni care locu-
★

TOKIO 18 (Agerpres). — L® 
miezul nopții cind s-a aflat des
pre manevra în legătură cu ra
tificarea automată a „tratatului 
de securitate", zeci de mii de 
demonstranți au încercuit clădi
rea Parlamentului și reședința 
lui Kiși. Primul ministru se 
află de fapt în prizonierat. De
monstranții au cerut ruperea 
lanțurilor alianței militare cu 
S.UA., au scandat „Jos Kiși!'', 
„Americani, cărați-vă acasă !“.

Mulți dintre ei purtau pa
nouri pe care era înfățișat Ei
senhower ținînd în mîini o 
bombă atomică. Cind poliția a 
încercat să alunge pe demon
stranți, în semn de protest îm
potriva samavolniciei poliție
nești^ ei au aruncat cu pietre în 
clădirea Direcției centrale de 
poliție.

Imediat după ce guvernul a 
•nunțat ratificarea tratatului de 
securitate, un purtător de cu- 
vînt al Partidului Socialist diu 
Japonia a declarat că consideră 
acest tratat cu privire la o 
nouă alianță militară cu S.U.A., 
drept ilegal și nevalabil. Prin 
ratificarea tratatului lupta po
porului japonez, a spus el, nu 
a luat sfîrșit. Poporul japonez 
ta înceta lupta numai atunci 
cind pe pămîntul său nu va 
exista nici o bază militară ame
ricană. Oferirea de către Japo
nia a teritoriului ei pentru baze 
americane, promisiunea de a 
participa la operațiuni militare

PE SCURT
MOSCOVA. - La 18 iunie a 

avut loc la Moscova semnarea 
acordului cu privire la livrarea 
de petrol și produs» petrolifere, 
de către Uniunea Sovietică Cu
bei, a comunicatului comun so- 
vieto-cuban cu privire la rela
țiile comercie l-economice și a 
comunicatului de colaborare cul
turală.

WASHINGTON. - După cum 
• nuntă agenția France Presse, 
„tentativa de a lansa un proiec
til teleghidat de tip „Snark 7" 
efectuată la Cap Canaveral de 
către aviația americană a eșuat".

Agenția subliniază că proiecti
lul a avut de parcurs o distanță 

setate de energie : uzine de 
țevi, de cărămizi, de ciment, 
rafinării de petrol, ateliere de 
confecții- Romînia nouă face 
minuni pentru a înmulți bo
gățiile sale".

ANDRE COURBEZ
Franța

Romînia — un mare 
șantier de construcții

„Ca și Marco Polo — eu am 
găsit aici o lume cu totul nouă 
foarte unită și strîns legată de 
celelalte țări socialiste, cu un 
spirit creator, cu o personali
tate proprie. Romînia de as
tăzi este un mare șantier 4® 
construcții. Am constatat a- 
ceasta ori unde am fost — de 
la București Ja Orașul Stalin, 
de la Tg. Mureș la Bicaz. Pe 
șosele circulă camioane grele, 
atît în orașe cît și prin sate, 
care transportă materiale ne
cesare construirii unei baze e- 
conomice solide, pentru o viață 
prosperă și îmbelșugată".

Prof. HOLLAND ROBERTS 
S.Uj4.

Politica P. M. R. 
este urmată 

cu devotament
„Am rămas profund impre

sionate de marile realizări ob
ținute de poporul romîn, sub 
conducerea, partidului, în anii 
regimului democrației popu
lare. Se cunoaște la tot pasul 
că politica P.M.R., urmată cu 
devotament de către poporul 

iese în Japonia s-au îndreptat 
la 18 iunie spre Ambasada a- 
mericană din Tokio purtînd 
lozinci : „Protestăm împotriva 
vizitei lui Eisenhower în Co
rcea de Sud !“, „Să se retragă 
aeindată trupele americane 
din Coreea de Sud !“. Lor li 
s-au alăturat locuitori ai ora
șului Tokio. în apropierea clă
dirii ambasadei, unde în a- 
ceste zile se află concentrate 
mari forțe polițienești a avut 
loc un miting. Și de data a- 
ceasta, însă, reprezentanții 
ambasadei americane au refu
zat să se întîlnească cu parti- 
cipanții la miting care voiau 
să le înmîneze revendicările 
lor.

Revendicările cu privire la 
demisia guvernului Kiși și la 
dizolvarea Parlamentului ră
sună cu o forță fără prece
dent. Este caracteristic faptul 
că și ziarele burgheze — „A- 
sahi“, „Yomiuri“ și „Mainiti% 
care în ultimele zile începu
seră o propagandă în apărarea 
lui Kiși, declară în articolele 
lor de fond din 18 iunie că 
singura ieșire din situația 
creată este imediata demisia 
a guvernului Kiși.

★

împreună eu S.U-A., «e spune 
în declarația Partidului socia
list, este în contradicție cu con
stituția japoneză. Tratatul este 
de asemenea în contradicție cu 
Carta O.N.U., întrucit este in*  
dreptat împotriva Uniunii So*  
vietice și Chinei.

Consiliul general al sindica
telor din Japonia, declarind că 
nu recunoaște tratatul, a subli
niat că cei 4 milioane de mem
bri ai consiliului vor continua 
lupta împreună cu întregul 
popor japonez pentru anularea 
tratatului.

Partidul Comunist din Japo
nia a declarat la 18 iunig că 
în noile condiții trebuie unita 
toate forțele sănătoase ale na
țiunii pentru a răsturna guver
nul Kiși, care a . călcat în pi
cioare democrația, și a crea un 
nou guvern care să dizolve par
lamentul și să țină alegeri ge*  
neraie. Partidul Comunist din 
Japonia a chemat poporul si 
desfășoare pe scară și mai lar
gă mișcarea pentru apărarea pă
cii și a independenței Japoniei.

în noaptea de 18 iunie circa 
10.000 de studenți au înconju
rat reședința lui Kiși și au ho- 
tării să nu-l lase să iasă din 
casă pină nu va declara că-și 
dă demisia. Un purtător de cu- 
vînt al Federației organelor 
autoconducerii studențești a de
clarat că „adevărata luptă 
a poporului japonez abia în
cepe".

de 8.000 km. însă el s-a depla
sat, după lansare, doar 160 km șl 
apoi a căzut în mare.

Cauzele acestui nou eșec n-aii 
fost dezvăluite.

MOSCOVA. - La 18 Junie, 
Patrick Reilly, ambasadorul Ma
rii Britanii tn U.R.S.S., a inau
gurat la Moscova o expoziție d« 
aparate științifice și industriale 
purtînd marca a peste 40 de fir
me engleze. Ambasadorul a de
clarat că ea este cea mai mar® 
dintre expozițiile organizate vre
odată în străinătate de Asocia
ția britanică de firme producă- 
toare de aparate științifice și in
dustriale.

romîn, are roade minunate pe 
care le culeg oamenii muncii 
din țara frățească, prietenă* 4.

Din declarația cunoscutei 
brigăzi a celor cinci Lan 

din R.P. Chineză

Viitorul țării
„...Comuniștii trăiesc pentru 

viitor. El sînt dirzi, practici și 
în general reușesc. Pentru a 
vedea în ce fel privesc viito
rul, m-am dus la citeva din
tre școlile lor. Una era un că
min de copii pe lingă o fabri
că de stat în care se produce 
îmbrăcăminte. Mamele care 
lucrează ia fabrică lăsaseră în 
cămin 200 de copii, de la su
gari pină la vîrsta de 7 ani. 
L-am găsit excelent, de fapt 
era mai bun decit unele, că
mine americane de copii în 
care au fost nepoții mei. Mo
bila, ornamentarea, paturile 
erau aranjate cu gust, curățe
nie și imaginație".

DREW PEARSON 
ziarist american

Pretutindeni 
se construiește

„Bucureștiul s-a , schimbat 
deosebit de mult. Locuri pe 
care le-am cunoscut în 1956 cu 
greu am putut să le recunosc 
acum după doar patru ani. 
Pretutindeni se construiește 
mult și frumos. Pretutindeni 
văd oameni energici, harnici*  
fericiți care sub conducerea 
partidului marxist-Ieninist al 
clasei muncitoare construiesc 
cu drag. Au și de ce : își con
struiesc țara lor nouă, socia
listă"
MARGARITA SPISIAKOVA 
membră a Consiliului sindical 

j slovac din R. Cehoslovacă

S.UA
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