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VOTUL NOSTRU - 
CELOR MAI RUNI 

DINTRE NOI!
De la cel mai mărunt cătun de munte, în* văluit de păduri seculare, pînă in inima Capitalei, cu blocurile ei turn, suind semețe spre înălțimi, țara întreagă și-a pus vestminte sărbătorești.Astăzi, 5 martie 1961, întregul popor se prezintă in fața urnelor.Bucuria este cel mai bun agitator : ea ne trezește din zorii zilei, împreună cu ea ne îndreptăm, prin dimineața limpede, spre secțiile de votare. Bucuria ne îndeamnă să ne cuprindem miinile și să întindem horele sprințare, și tot ea dă glasului nostru căldura pentru voioasele cîntece.Bucuria noastră e atotcuprinzătoare.Și cum ar putea fi altfel, la noi! In numai 16 ani de libertate, poporul, călăuzit de partid, a stârpit rind pe rind plăgile trecutului — exploatarea omului de către om, înapoierea economică, întunericul la propriu, analfabetismul, primitivismul sanitar, rugina administrației birocratice ! Poporul, călăuzit de partid, a proclamat domnia muncii și a făcut din muncitori, din țărani ți cărturari, singurii stăpini de fapt și de drept ai tuturor imenselor bogății, altădată tilhărește prădate de o mină de afaceriști fără patrie.Pentru uriașele victorii înscrise de pcporul nostru în cele mai luminoase pagini ale istoriei sale, votăm astăzi.Salutăm prin votul nostru sutele de uzine, fabrici, combinate industriale care, la Roman sau la Săvinești, la Tg. Jiu sau la Onești, in toate regiunile țării, și-au înălțat zidurile trainice in acești ani trecuți de la ultimele aiegeri; salutăm prin votul nostru dezvoltarea cetăților oțelului — Reșița și Hunedoara — lărgirea puterii termocentralelor de la Paroșeni, Borzești, Sîngeor- giu de Pădure. Votul nostru arată mindria noastră pentru nașterea noilor centre ale industriei chimice — Năvodari, Govora. Borzești — pentru neîntrecutul a- vint al industriei constructoare de mașini. Votăm, salutând roadele tot mai bogate ale agriculturii obținute pe ogoarele înfrățite in mari gospodării socialiste, cele 43.000 de tractoare care intorc brazda adincă în păminturile noastre; știința agrotehnică ce le spo

rește nemăsurat belșugul. Votul nostru salută cele a- proape 100.000 de apartamente clădite intre anii 1955—1960 în orașe și cele peste 330.000 noi locuințe apărute în satele noastre. Votul nostru salută milioanele de cărți școlare pe care copiii le-au primit gratuit de la stat, salută milionul de spectacole cinematografice prezentate în 1960 și cele 50 milioane de broșuri și cărți tipărite în același an.Nu există colț de țară peste care să nu fi trecut, triumfătoare, aripa acestor izbinzi. Votul tuturor cetățenilor, acordat Frontului Democrației Populare, este recunoașterea plină de îndreptățită mîndrie a succeselor realizate de cei ce muncesc, sub conducerea Înțeleaptă a partidului. Votul acordat Frontului Democrației Populare repre zintă. in aceiași timp, confirmarea încrederii cu cart țara întreagă pășește in anii planului de șase ani, spre desăvirșirea socialismului. Privind prin porțile viitorului, larg deschise de Congresul al ni-lea al partidului, tinerii cetățeni ai țării, alături de virstnici, au certitudinea că planurile noastre constructive se vor preface in realitate.Pentru acest apropiat viitor votăm astăzi candi- dații Frontului Democrației Populare.Votăm pentru ca uriașul izvor incandescent al milioanelor de tone de oțel, colosul siderurgic de la Galați, să-și ridice in preajma Dunării silueta plină de măreție, cetate modernă pivot al dezvoltării indus triei grele romînești.Votăm pentru ca noi surse energetice să aparii pe cursul superior al Argeșului și multe, nenumărate linii de înaltă tensiune să străbată țara, făcind să cinte lumina pe corzile lor de harfă uriașă.Votăm pentru inaugurarea a sute de fabrici și secții noi, și noi instalații, mari antrepozite care să impinzească colțurile țării altădată lăsate in obscuritate și amorțire.Votăm pentru ca să avem in 1965 100.000 de tractoare 
„Scînteia tinerelului"

(Continuare in pap. ț-a)
O/?.4 SASE

de Ștefan IureșLuceafărul de-abia pălește Cînd ies din cei de-ai treilea schimb. Și încotro, acum ? Firește, Să-ntîmpin fermecatul timp A cărui rază scaldă creasta Furnalelor, vulcanii noi.Merg să-I aleg. In clipa asta.— Și noi!— Și noi!
- Și noi!

- Și noi!Văd constelații uriașe. Ferestre trag hotar nocturn La toate cincisprezece-etaje Cite ridică blocul-turn. Și ca să văd, sub auroră, Asemeni galaxii, în roi.Merg să votez. La prima oră.— Și noi!— Și noi !
— Și noi!

-» Și noi!Din somn tresare satul, noul. Dar fala trimbîței din zori N-o au cocoșii. Radioul !„Zi bună, dragi ascultători11... E bună. Ziua, viața, totul.
O știm, cam fost flămînzi și goL Nu zăbovesc. Din zori dau votul.— Și noi!— Și noi !

- Și noi!
** Și noi!Nu o ambiție deșartă Mă poartă-n revărsat de zi. Zvicnirea inimii mă ceartă O clipă dacă întârzii. Sint, despre viitor, poeme în simplul nume scris pe foi. De aceea vin acum. De vreme.— Și noi!

— Și noi !
— Și noi!

• Și noii



Realizări ale tineretului!
în întîmpinarea alegerilor

Un bilanț rodnic CU PIANUL ÎNDEPLINIITinerii muncitori din Brașov se prezintă în fața urnelor cu o frumoasă carte de vizită. Cî- teva exemple vor avea darul să confirme aceasta. Tinerii de la turnătoria de neferoase de la . uzingle .. de. tractoare v Ernst Thălmann4* au dat in luna februarie peste ■plan 7 tone d'e piese ceea ce constituie o serioasă depășire a planului de producție. Utemiștii Nicolae Noa- ghiu, Constantin Dumitrache și Ni- ...______ .colae Tiță au fost peririi unor rezerve ----- sjjțțg-He. jn uitimeie zile tinerii Nicolae Silvestru, Marcel mecanic, Gîrjoabă, cian, și alții au făcut noi propuneri de inovații. Numai propunerea făcută

printre aceia care au contribuit cel mai mult ca brigăzile din acest sector să-și îndepli-. nească în luna februarie sarcinile de plan în proporție de șută.

sectorul de mecanizare și automatizare al aceleiași uzine au luat ființă în ultimele zile două noi brigăzi de producție ale tineretului, pe lingă - cele cinci existente.Și la sectorul montaj general au mai luat ființă, pe lingă cele 9 brigăzi de producție încă două brigăzi de producție ale tineretului. La acest sector s-au înregistrat succese și în ceea ce privește activitatea creatoare a tinerilor în scopul desco-
mecanic, Bodeanu, Gheorghe electri-

de tânărul Gheorghe Gîrjoabă care se referă la reducerea consumului de cabluri la instalațiile electrice ale tractoarelor aduce economii anuale în valoare de 800.000 lei.Pe această linie se înscriu și succesele obținute în cinstea alegerilor de către tinerii de la uzinele „Strungul" din Brașov. Brigada condusă de Mihai Zercula de la sectorul lăcătușerie — colectiv de muncă fruntaș pe uzină — a dat peste plan un turboambreiaj, a- gregat care face parte din instalația de foraj. In același timp brigada a rea- _ lizat economii în ~ valoare de peste 30.000 lei.
v. cAbulea

ȘI DEPĂȘIT
Sărbătoarea alegerilor de 

deputați în Marea Adunare 
Națională și în sfaturile popu
lare este întâmpinată cu entu
ziasm de întregul nostru po
por. In fabrici și uzine, pe o- 
goare, în școli, tinerii se stră
duiesc să obțină succese în 
muncă și în activitatea ob
ștească pentru a-și dovedi și 
pe această cale deplina lor a- 
deziune la politica partidu
lui. Și tinerii de la fabrica de 
mobilă „23 August" din Tg. 
Mureș se prezintă mîine in 
fața urnelor cu rezultate fru
moase în muncă. In mod .deo
sebit s-au evidențiat în ultima 
perioadă membrii brigăzii de 
producție a tineretului condu
să de Kiss Ștefan I. Planul de 
producție al brigăzii a fost în
deplinit in proporție de 134 ia sută, s-au dat numai produse 
de calitate superioară, înlftiu- 
rtndu.se complect rebuturile. 
Realizări asemănătoare au ob
ținut și membrii brigăzilor de 
producție conduse de

Pusztayi din secția tîmplărie 
și de Pasztor Sandor din secția 
montaj mese și paturi precum 
și membrii celorlalte 36 bri
găzi de producție ale tineretu
lui din fabrică.

Tinerii din brigăzile de pro
ducție ale tineretului, alături 
de cii de mobilă ,23 August" 
din Tg. Mureș votează as
tăzi candidații Frontului De
mocrației Populare, pentru 
tinerețea lor fericită, pentru 
noile victorii ale oamenilor

- muncii din scumpa noastră 
patrie — Republica Populară 
Romînă.

toți muncitorii fabri-

FLORIAN BORZ7 inerii mineri
raportează

Brigade de producție a tine
retului de la 1PROFIL „23 
August" din Tg. Mureș, con
dusă de Aurel Cotoară a ob
ținut în cinstea zilei de 5 
martie însemnate succese în 
producție, executând in ace
lași timp numai produse de 

bună calitate.

Foto: V. RANGA

15.000 tone 
laminate 

peste pianluminătorii de la Combinatul siderurgic Hunedoara au dat sîmbătă, 4 martie, cea de-a 15.000-a tonă de laminate peste sarcinile de plan ce le reveneau de la începutul anului și pină acum.Succesele laminatorilor sînt rod al preocupării lor intense pentru folosirea cît mai bună a agregatelor. La noul laminor de profile de 650 mm, de pildă, unde a pornit inițiativa de a se realiza zilnic pe fiecare schimb cel puțin 10 tone de laminate peste plan, au fost date în .medie, zilnic, pe fiecare schimb cîte 48 tone de laminate peste plan. Sporin- du-și eforturile pentru realizarea unei producții de calitate tot mai bună, laminatorii au redus în ultima lună procentul de rebuturi cu 8,3 la sută față de procentul admis.
« (Agerpres).

La tîrgul internațional de bunuri de larg consum de la Frankfurt pe Main, care se deschide duminică, participă șj R. P. Romînă. Intreprin- i derile romînești de ștat pen- ; tru comerțul exterior prezintă ■ pe o suprafață de aproximativ j 330 m.p. cele mai diferite produse pe care tara noastră le exportă curent in numeroase țări.Vizitatorii acestui tîrg vor avea prilejul să cunoască îndeaproape realizările unor ramuri ale economiei noastre I naționale. Sînt expuse produ- | se ale industriei de mobilă, ale industriei ușoare și aii- ■ mentare, precum și obiecte de artizanat. (Agerpres)
în Editura politică

a apărut:V. Martînov — Complot împotriva Congoului72 pag. 1 leu

materiale 
economisite

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

De cum pășești pe poarta 
Depoului de locomotive Plo
iești, ești plăcut surprins de 
aspectul sărbătoresc al aces
tei întreprinderi. Panouri ți lo
zinci, grafice și fotomontaje, 
noi numere ale gazetelor de pe
rete, toate acestea poartă am
prenta marelui eveniment din 
viața poporului nostru, alege
rile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională și sfaturile 
populare. Te oprești fără să 
vrei, să te uiți 
nouri, 
nui 
de 
sau 
graficul 
vorbesc 
țiilor și 
motive 
pentru trenurile de marfă și 
cele de călători.

Agitatorii utemiști B. Ște
fan, Mihai Vasile, Ludovic 
Pișcașu și llie Constantin, în
drumați de agitatorii comu
niști, și-au dat toată silința ca, 
pe baza folosirii întregului 
material agitatoric, să prezin
te cit mai fidel viața nouă a 
muncitorilor de astăzi, în com
parație cu cea din trecut. La 
gazeta de perete de la acest 
depou, de pildă, îți atrage a- 
tenția o chemare. Citind-o con- 
stați cu legitimă mândrie că 
una din cele 9 brigăzi de pro
ducție ale tineretului de aici 
a hotărît ca în cinstea alege
rilor de la 5 martie să lucreze 
două zile pe săptămînă la re
parația locomotivelor, cu ma
terial economisit.

peste pa-
să citești numele u- 

fruntaș in 
pe 
să

producție 
de onoarepanoul

citești indicii de pe 
de producție care 

despre ritmul repara- 
al reviziilor de loeo- 
de mare capacitate

Popularizată în rândurile ce
lor 139 utemiști, lăcătuși, 
strungari, mecanici și sudori ■ 
de către tinerii agitatori, 'che
marea a dat prilejul unei a- 
devărate întreceri. La mat pu
țin de 2 luni, cit a trecut de ia 
lansarea acestei chemări, cele 
9 brigăzi de tineret au repa
rat 32 de locomotive pentru 
care au întrebuințat material 
economisit și piese recondiți
onate de ei.

In aceste zile brigăzile de 
tineret de aici s-au angajat să 
mai repare încă 4 locomotive 
eu material economiști ți piese 
recondiționate.

Alegerile de la 5 martie au 
constituit pentru tineretul Văii 
'Jiului un nou prilej de mani
festare a dragostei și atașamen
tului față de partid, față de 
regimul nostru democrat-popu
lar, care a transformat Valea 
Jiului, dintr-o „vale a plîngerii’ 
intr-o adevărată vale a bună
stării. în mine sau pe șantierele 
noului oraș minier, in producție 
și in diverse activități obștești 
tinerii au obținut realizări în
semnate. Iată doar âteva cifre 
care ilustrează activitatea tine
retului din Valea Jiului în pe
rioada premergătoare zilei de 5 
martie.

La Vulcan brigada de tinerel 
condusă de Șerban Nicolae de 
la sectorul III a dat de la înce
putul anului și pină acum peste 
3.000 tone de cărbune cocsifi- 
cabil peste plan. Brigada lui 
Șerban Nicolae a reușit în ulti
mele zile să dea cite 1,5 tone 
cărbune pe post, realizînd •astfel 
cea mai mare producție obținută 
vreodată la această mină.

Minerii de la Uricani sint în 
fruntea întrecerii pe bazinul 
carbonifer al Văii Jiului. In 
ziua de 1 martie aici s-au pro
dus 1.605 tone cărbune cocsifi- 
cabil, obținîndu-se un randa
ment pe mină de 1,55 tone pe 
post, record pentru mina Uri
cani în cei peste 10 ani de la 
deschiderea ei. O contribuție va
loroasă ou adus-o brigăzile de 
tineret conduse de Constantin 
Sorescu și Dumitru Rusu de la 
sectorul II, Ștefan Nicolae și 
Timafte Spiridon de la secto
rul I.

Cele 343 de brigăzi de muncă 
patriotică care cuprind 7.171 ti
neri au colectat numai în ultima 
săptemină 79 tone de fier vechi, 
au curățat 218 ragoneți de mini, 
'!U scos la suprafață 16 cărucioa
re cu lemn de mină nefolosibil 
și care încurca locurile de mun
că, au participat la repararea 
de drumuri și poduri. Brigăzile 
de la mina Lonea au încărcat in 
vagoane prin muncă voluntară 
peste 400 tome de cărbune.

GH. ANGELESCU42.000 kg fier vechicolectat într*o singură ziîn cinstea alegerilor de deputat,- pentru Marea Adunare Națională șl. pentru sfaturile populare, Comitetul orășenesc U.T.M. Timișoara a organizat o mare acțiune de colectare a fierului vechi la care ap participat peste 3.000 de interniști și tineri din Timișoara. Brigăzile utemiste de muncă patriotică din întreprinderi, instituții, cooperative, școli medii și profesionale s-au deplasat pe zeci de străzi din diferite cartiere ale orașului, cerând sprijinul cetățenilor și adunând mari cantități de metal vechi. Utemiștii de la Uzinele Textile Timișoara au adunat da pa Calea Aradului

și din străzile învecinate peste 1.400 kg fier vechi. Brigăzile de muncă patriotică de la Școala profesională textilă au colectat peste 6.400 kg fier vechi. Mari cantități de metal au adunat și utemiștii de la Cooperativa „încălțămintea", ' de la Electromotor, Industria lînei și din multe alte întreprinderi, școli și instituții.Cu prilejul acestei acțiuni brigăzile de muncă patriotică din Timișoara au adunat în- tr-o singură zi 42.000 kg fier vechi care vor lua drumul spre oțelăriile patriei noastre.
ȘT. NECANIȚCHI

Cinematografe
Contemporanul secolului: Re. 

publica, Elena Pavel; Nu vreau 
să mă însor: Patria; Aveau 19 
ani: Lumina, V. Roaită, Miorița; 
Prichindelul: Magheru; Frumoa
sa aventură: I. C. Frimu, Gh. 
Doja, 1 Mai, Libertății ; De la 

j Apenini la Anei: V, Alecsandri;
■ Unde nu ajunge diavolul: B-ucu-
■ rești, Grivița, Flacăra; Telegra

me: Central; Dama de Pică: Vic
toria. Arta, 23 August, Volga; 
Pentru copii : Mici drame; Pen-

I tru adulți: Bădăranii: 13 Sep
tembrie: Deputatul de Baltica: 
Maxim Gorki; Orchestra populară 
rusă — Cilindrii de laminare — 
Vrăbioiul antialcoblic — Ionițiî 
— materie vie și moartă (Dimi. 
nea ța) — Program special de 
fil/ne documentare (după-atniază); 
Pe fărmuri îndepărtate: Tinere
tului; Van Gogh: înfrățirea între 

I popoare, 30 Decembrie ; Sfioasa: 
8 Martie, Donca Simo, G, Baco, 
via; Mici drame: Al. Popov. N. 
Bălcescu; Pescuitori în apă tulbu
re: Cultural, Al. Sahia; Portretul 
unui necunoscut: Unirea, B. De- 
lavrancea; Evadare din umbră: 
C-t:n David; Generația salvată: 
Munca, M. Eminescu; Inimă de 
mamă: Moșilor; Mireasa răpită:

16 Februarie,

Elevul Mircea Gresianu din 
clasa a X-a a Școlii medii 
mixte ne. 35 din Capitală, kr 

crind la bare paralele.

Votul nostru — 
celor mai buni dintre noi!

(Urmare din pag. l-a) și o producție de cereale de 14—16 milioane tone anual.Votăm pentru încă 300.000 de apartamente, de trei ori mai mult decit am construit in ultimii cinci ani, și mai bune, mai confortabile, înfrumusețîndu-ne traiul.Votăm pentru incă 15.000 săli de clasă și pentru alte 15.000 locuri în noile cămine studențești.Votăm, hotărît, pentru bunăstarea și fericirea celor ce muncesc, pentru pace, pentru desăvîrșirea construcției socialiste.Votăm pentru politica externă de întărire a păcii în întreaga lume, promovată de partidul și guvernul nostru, pentru prietenia de nezdruncinat cu marea Uniune Sovietică, al cărei ajutor l-am simțit și il simțim din plin în construirea socialismului. Votăm pentru întărirea continuă a lagărului socialist, a prieteniei șț colaborării strânse cu țările socialiste. Votăm pentru triumful coexistenței pașnice, pentru alungarea primejdiei de război din lume.Votul nostru spune : politica Partidului Muncito-
Tînăna leu Ioane din secția 
contoare a uzinelor ..Grigore 
Preoteasa* dri Capitală lu
crează Ic preetaionarea con
toarelor electrice, lucru! fă
cut de ea este de cea mai 

bună calitate.

Foto : N. STELORIAN

rese Romin este propria noastră politică. Candidații Frontului Democrației Populare sînt cu trup și suflet candidații celor ce muncesc. Sînt mineri și o- țelari, tractoriști și tăietori de pădure, mecanici și sondori, maiștri și ingineri, fruntași în producție, inovatori și raționalizatori, a- dieă sînt cei care ridică industria noastră spre înălțimile arătate de partid ; sînt colectiviști și țărani întovărășiți, învățători și agronomi, adică oameni a căror muncă pasionată și dîrză schimbă fața satelor noastre; sînt academicieni, oameni de știință, scriitori, artiști, adică activiștii devotați ai culturii noastre socialiste; sînt femei care știu să prețuiască ordinea, chibzuință, buna întocmire în propria lor gospodărie ca și în gospodăria raionului și orașului lor. Și mulți, foarte mulți dintre toți a- ceștia sînt tineri, crescuți în anii puterii populare.Fiecare dintre ei a dovedit în muncă, în activitatea obștească faptul că merită încrederea noastră. Fiecare dintre ei va păstra neștirbită legătura cu masele pe care le va reprezenta în organele puterii de stat. Nici unul nu-și va precupeți strădaniile pentru înflorirea patriei noastre dragi.Dăm votul nostru celor mai buni dintre noi 1Acesta este votul fierbinte al inimii noastre. Surîzînd anilor ce vin, surîzînd tinereții fericite, surîzînd păcii, să dăm cu toții votul nostru — candidaților Frontului Democrației Populare!
In cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea 

Partidului Comunist din Romima

Obiectiv principal 
în întrecere — calitatea

Un angajament
de răspundereResponsabilul brigăzii s-a a- șezat pe scaun, de cealaltă parte a mesei și, după câteva clipe de gîndire, a început să povestească.— Eu, ca de altfel toți membrii brigăzii de producție pe care o conduc, am văzut în Directivele C.C. al P.M.R. o chemare directă și înflăcărată pentru îmbunătățirea calității produselor și sintem ho- tărîți să îndeplinim cu râs. pundere indicațiile partidului. Brigada muncitorilor turnători de la oțelăria uzinelor „1 Mai“ s-a angajat ca în cadrul întrecerii socialiste ce se va desfășura în cinstea aniversării partidului, eveniment scump și apropiat inimilor noastre, să lupte cu și mai mare înflăcărare pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor, să lupte pentru prestigiul mărcii fabricii noastre. Și, în mod concret, ne-am angajat ca brigada să nu dea în acest an nici un rebut și să îmbunătățească neîncetat calitatea pieselor turnate.Anul trecut de pildă, brigăzii noastre, i s-a tolerat de către conducerea secției un procent de rebut de 0,30, dar noi am realizat 0,21 la sută. N-a fost deloc ușor să scădem rebutul la această cifră. Am dus o luptă aprigă cu neorga- nizarea, cu lipsa de calificare, cu neatenția — „dușmani* ne- împăcați ai calității și nu neam dat bătuți în această luptă. Sântem conștienți acum că reducerea la zero a rebutului va cere din nou eforturi, dar ne cunoaștem forțele.Experiența ne-a arătat că cel mai important factor în lupta pentru creșterea calitățU este buna pregătire tehnică, profesională a fiecărui membru din brigadă. Tinerii noștri sînt calificați dar ar fi nejust să nu spunem că unii dintre noi se cam mulțumesc totuși cu ceea ce au acu. mulat în anii din urmă. La noi, în turnătorie acest lucru

Pentru construcțiile Capitalei
se vede pe loc în piese cu diferite defecte. Este clar deci că trebuie să intensificăm acțiunea de ridicare a calificării.Ne mândrim că în primele două luni ale acestui an, brigada noastră n-a dat nici un rebut, dar aceasta nu este totul. Angajamentul de care a- mir.team. la început ne obligă să ducem pe viitor o luptă neîmpăcată pentru ridicarea calității produselor.

’ Membrii brigăzii de tineret 
condusă de Stoica Constantin, 
de la întreprinderea de prefă 
bricote „Progresul* din Capi 
tală, au obținut succese deo
sebite în întrecerea socialis
tă. In cursul lunii februarie bri
gada trebuia să toarne 402 mc 
Datorită entuziasmului cu care 
au muncit tinerii din brigadă, ei 
ou reușit să toarne 414,7 mc 
beton di nd totodată numai pro
ducție de bună calitate.

Ofect-’e-e Comitetului Cen 
trai al P.M.R. cu privire la cri
teriile principale ce vor sta la 
baze întrecerii socialiste ce se 
va desfășura în cinstea aniver
sării a 40 de ani de la înființa
rea P.C.R. au fost primite cu en

tuziasm și au dat un nou im
bold în muncă colectivului nos
tru care și-a luat noi angaja
mente. Bunăoară tinerii din bri
gada condusă de tov. Stoica 
Constantin și au propus să toar
ne lunar peste plan, 32 mc be
ton, adică vor do cu 2 aoorta- 
mente mai mult.

— Deviza noastră este : ..Nta 
o piesă respinsă de controljl 
de ca “tete- sp-necu tie- din 
această brigada cu ocazie d s- 
cutării Directivelor. Și, intr-ade
văr brigada lor dă numai pro
ducție de bună calitate.

ION FIERARU 
muncitor constructorAURICA IORDACHE

Brigada de tineret condusă 
de ti nărui Bîrnează Nicolae 
de la secția turnătorie a în
treprinderii „1 Mai" Ploiești 
iși depășește lunar planul 
realizînd economii și dînd 

piese de bună calitate.

Foto : M. ISTRATE

Produse mai bune, 
mai atrăgătoare

Mobilizate de organizația 
U.T.M., sub conducerea orga
nizației de partid, tinerele 
muncitoare de la fabrica 
de tricotaje „Drapelul roșu“ 
Sibiu au dus și pină acum 
lupta pentru o calitate cît mai 
bună a produselor. In cursul 
anului 1960, tinerele alături 
de celelalte muncitoare au 
realizat produse de foarte 
bună calitate în proporție de 
peste 95 la sută.

Dar pe lingă realizări, tre
buie să spunem că pe această 
linie mai avem încă defi
ciențe. Indicele de calitate 
nu a fost atins decit în 
proporție de 95 la sută. Or 
noi vrem ca în cinstea glorioa
sei aniversări a partidului să 
dăm produse numai de calita
te superioară, indicele de ca
litate să fie de 100 la sută.

Concluzia la care am ajuns 
noi este că acest indice poate fi atins prin continua îmbună
tățire a finisajului produselor, 
printr-un lucru cît mai îngrijit 
executat, făcut cu atenția fi

migală. Principalele acțiuni 
ale organizației U.T.M. tre
buie îndreptate spre întări
rea spiritului de răspundere 
al tinerelor muncitoare pen
tru calitatea lucrului executat, 
spre folosirea corectă a timpu
lui de lucru. Comitetul U.T.M. 
s-a gîndit să treacă de îndată 
la discutarea problemei calită
ții în cadrul fiecărei brigăzi de 
producție a tineretului. El a 
hotărît reorganizarea și îmbu
nătățirea muncii posturilor 
utemiste de control, folosirea 
mai largă a ajutorului maiștri
lor Și inginerilor tineri.

Sub conducerea organizației 
de partid, comitetul U.T.M. va 
alcătui un plan amănunțit de 
acțiuni în vederea sprijinirii 
măsurilor întreprinse de con
ducerea fabricii pentru atin
gerea indicelui de 100 la sută 
la calitate.

ANA HORVATH
secretara Comitetului U.T.M.. 
fabrica de tricotaje „Drapelul 

roșu' Sibiu

Durabil și frumos
Ca maistru la sectorul I al 

întreprinderii „Bernath Andrei" 
din Oradea, am discutat nu o 
dată zilele acestea cu tinerii 
muncitori din secție despre mă
surile ce trebuie luate în scopul 
îmbunătățirii calității produse
lor pe care le fabricăm. întîm
pinarea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea partidului nos
tru iubit, cu noi și importante 
succese în muncă este și pentru 
noi o chestiune de cinste. Și 
trebuie să spunem că în între
cerea socialistă colectivul secției 
noastre —- in majoritațe tînăr — 
ca ți al întregii întreprinderi, 
este hotărît să nu. precupețească 
nici un efort.

întreprinderea noastră produ 
ce diverse bunuri metalice de 
larg consuni. Printre acestea un 
loc important îl ocupă broaștele 
și olanțele pen»ru uși. Deși pro 
dusele noastre se bucură de a- 
preciere, noi considerăm că mai 
avem încă multe posibilități să 
îmbunătățim calitatea lor. în 
primul rînd în ceea ce privește 
trăinicia lor, dar mai ales în 
privința finisajului. Așa se și 
explioă faptul că în discuțiile 
muncitorilor, problemele cele 
mai viu dezbătute au fost tocmai 
ale durabilității și aspectului 
produselor noastre. Ne-am gin 
dit astfel că pentru a obține un 
aspect mai frumos al pieselor ce 
le executăm trebuie să perfec
ționăm procedeul tehnologic de 
l* cuptorul cu raze infraroșii.

Cîțiva tineri muncitori au șl 
propus unele măsuri eare să 
ducă la perfecționarea calibrării 
mînerelor de aluminiu. De ase
menea s-a propus reproiectarea 
broaștei aplicate care se va și 
executa în curînd. Aceasta pe 
lingă faptul că va duce la ob
ținerea unei calități superioare, 
va crea posibilitatea realizării 
unor economii anuale în valoare 
de circa 170.000 lei.

în același scop, al îmbu
nătățirii calitative a muncii ti
nerilor din secție, biroul U.T.M. 
a propus înființarea a trei bri
găzi de producție ale tineretu
lui. Conducerea secției a primit 
această propunere. în întreprin
derea noastră brigăzile de pro
ducție ale tineretului \se bucură 
de o bună apreciere. Acolo unde 
au fost create, ele au contribuit 
în bună măsură la mobilizarea 
tinerilor pentru îndeplinirea sar
cinilor de producție. Tinerii 
muncitori din secția noastră ală
turi de toți muncitorii întreprin
derii vor lupta cu puteri sporite 
ca în întrecerea socialistă în 
cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea Partidului Co
munist din Romînia să obțină 
rezultate cit mai bune în pri
vința calității produselor pe care 
le fabricăm.

NICOLAE VAIDA 
maistru la sectorul I 

al întreprinderii „Bernath 
Andrei" Oradea

rtndu.se


Votăm pentru viitorul patriei, 
pentru fericirea noastră!

Cîțiva reporteri ai ziarului nostru au stat de vorbă cu mai mulți tineri, cărora le-au pus întrebarea: 
„Pentru ce votați 7“ Iată ce ne=au răspuns:

TRĂIM ANI 
FRUMOȘI, 

ROMANTICI
Am intîlnit un romantic. Par», 

un om foarte „așezat" și cumpă
tat de la prima vedere, dar 
dacă F te uiți în ochi... Are niș
te ochi mari și albaștri, plini 
de poezie, de romantism. Ochii 
îl trădează.

re Ai scris cred și versuri, nu ?
— Am încercat, dar n-am ta

lent. Mă pricep la teatru, joc în 
echipa noastră artistică. Dar 
tare-aș vrea să scriu o poezie 
despre alegeri.

re Și ce-ai vrea să scrii in ea ? 
re Știu eu ? Nu-mi dau sea

ma. Aș vrea să-mi fac un fel 
de autobiografie. Adică să 
spun așa : că vreme de 13 ani 
cm lucrat aproape pe toc te ma
rile șantiere ale țării. Am în
ceput cu Bumbești-Livezeni, pe 
urmă am fost la Hunedoara, 
Sighișoara, Magistrala de Est, 
Bacău, Bicaz, Onești. Extraordi
nar de frumoasă e viata pe șan
tier. Ei, n-am eu cuvinte 
să-ți spun cît de frumos a 
fost pe fiecare șantier, ce 
oameni minunați au crescut 
acolo. Pe șantier, mai mult de- 
cît oriunde, am înțeles ce în
seamnă patrie, socialism, patrio
tism. Să vezi Cum cresc sub 
ochii tăi un oraș, un combinat, 
o uzină, o cale ferată. Cîte nu 
se petrec în sufletul tău, cîte 
lucruri nu înțeleqi, cît de mult 
te transformi...

— Și ce-ai mai vrea să scrii 
In poezie ?

— Asta aș vrea. Adică să 
spun cit de frumoasă e țcra 
plină de șantiere, dt de bine 
ne simțim no:, tinerii, construind.

— Am înțeles. Și cum ai în
cheia poezia ?

— Cu asta : iată pentru ce vo
tez ! Dar nu pot să scriu eu 
versuri... Ar merge o poezie in 
cadrul anchetei ?

— Ar merge. De fapt, și asta 
e o poezie, chiar dacă nu e în 
versuri. Cum te cheamă, ce pro
fesie ai ?
- Sandu Stănescu, mecanic 

de betonieră. I.U.M. București

DIN UZINĂ — 
PE BĂNCIUE 
FACULTĂȚII

Pauză. Studenții discută pe 
culoare, «id. Alții au rămas in 
bănci și citesc ziarele. Stănescu 
Gheorghe din anul III al Institu
tului de Petrol, Gaze și Geologie 
răsfoiește un caiet. Conștiincios, 
sever cu el însuși, Stănescu nu 
se mulțumește niciodată cu 
ce-o învățat, ntotdeauna are 
convînge-ec că mai trebuie să 
mai stăruie asupra cursurilor, să 
mai aprofundeze ceva. L-am de
ranjat pentru citeva minute, ce
ri nd u-ne, evident, scuze. Ztm- 
bește.

— Nu m-ați deranjat de loc. 
Vă mulțumesc pentru atenție. 
Pot să vă spun și eu cîteva cu
vinte. înainte de-a fi student, 
am fost muncitor, am lucrat in 
mină. Tovarășii mei de muncă 
au socotit de cuviință că merit 
să învăț mai departe, să devin 
inginer. Am considerat csta ca 
o sarcină de organizație. Știu că 
țara are și va avea și mai mult 
în viitor nevoie de specialiști în 
toate domeniile. Mă străduiesc 
să învăț cît mai bine. De aitfel, 
nici n-ar putea fi altfel. Am asi
gurat tot ce mi-aș putea dori. 
Bursă (o bursă republicană, 
menționez), cămin, cantină - 
totul gratuit. Așa ceva n-ar fi 
putut avea niciodată un tinăr 
muncitor in trecut. Pentru noi, 
azi, asta e ceva foarte firesc. 
De aceea cred că tot ceram 
spus eu pînă acum sînt lucruri 
obișnuite. Dar poate tocmai de 
aceea merită să fie subliniate.

După ce v-am spus toate as
tea, cu ce-aș putea încheia de- 
cît cu cuvintele acestea : voi 
vota pentru Frontul Democrației 
Populare. In semn de recunoș
tință pentru tot ce-am primit, ca 
Un angajament pentru ceea ce 
mă simt dator să dau mai tirziu 
patriei.

CE SE VEDE 
DIN ÎNĂLȚIMI
Pe piloții Alexandru Ion și Ste- 

lian Georgescu de la T.A.R.O.M. 
i-am întîlnit într-o sală a aero
portului, la lecția de engleză. 
Erau în pauză și fumau cîte o 
țigară.

— Care dintre dumneavoastră 
vrea să răspundă la ancheta 
noastră ?

re Păi... amîndof.
re Vă ascultăm.

— Nu, e mai greu așa. Mai 
bine lăsați-ne să scrim pe hîrtie.

S-au așezat la o masă și, du
pă o vreme, ne-au dat răspun-, 
sul scris :

„înainte de-a lucra la 
T.A.R.O.M., am zburat pe avioa 
ne sanitare. Transportam bol
navi, medicamente, fiole de sin
ge pentru intervenții chirurgicale 
urgente. Chiar și în cel mai în
depărtat colțișor din țară, m cel 
mai ascuns cătun ajungeam, 
aducînd la timp medicamente, 
solvind viețile unor oameni 
aflați în primejdie. Desigur, 
ne-au trecut de nenumărate ori 
prin minte gînduri ca acestea : 
and, în trecut, arăta statul atîta 
grijă pentru oameni ? Cine se 
interesa atunci de copilul bol
nav al unui simplu țăran din- 
tr-un cătun îndepărtat ?

Cite întîmplări emoționante 
nram putea povesti despre re
cunoștința cu care ne primeau 
oamenii, despre mulțumirile care 
ni șe adresau (nu nouă, ci statu 
lui nostru democrat-popular, 
partidului nostru) pentru grija 
arătată !

Și încă ceva. Colindăm prin 
văzduh țara în lung și-n lat. Cînd 
cerul e senin, priveliștea de jos, 
de pe pămînt, este neînchipuit 
de frumoasă. De-acolo, de sus, 
îți dai seama poate mai bine, 
te impresionează poate mai 
adînc schimbările deosebite 
care s-au petrecut în peisajul 
țării. Putem spune eram văzut 
cu ochii, de-acolo, de sus, cum 
au crescut zi de zi noi orașe, 
cum s-au înălțat noi combinate, 
fabrici și uzine. Priveliștea nouă 
a Bucureștiului te umple de cd- 
mireție și mîndrie. Harta in re
lief a patriei noastre sodal ste 
cepătă contururi noi. Pe cr- 

puri golașe apar șantiere. 
Ogoarele sint mai largi parcă, 
răzoareiie au dispărut în cea 
mai mare parte.

Un puternic sentiment de min- 
drie te cuprinde cînd vezi toate 
acestea. Ești mîndru pentru pa
tria ta, pentru poporul tău har
nic.

Acesta este răspunsul nostru"

VOI FI INGINER
Ion lonescu lucrează in sec

ția mecanică IV a uzinelor „1 
Mai" Ploiești. Are 19 ani; A 
terminat cursurile școlii medii 
serale și acum se pregătește 
pentru facultate.

— Sîntem mulți care mergem 
acum la cursurile de pre
gătire organizate de uzină. Fie
care secție are reprezentanții ei. 
Avem toate condițiile să învățăm. 
Trebuie numai ca fiecare să 
depună suflet.

— De ce vrei să te faci ingi
ner ?

— Cunosc uzina de cînd eram 
mic. Tata lucrează aici. Cu mulți 
ani în urmă, aici se făceau doar 
reparații de utilaj. Acum, uzina 
noastră produce utilaj petrolier 
apreciat în întreaga lume. E un 
drum uriaș. Uzina s-a dezvoltat, 
s-a modernizat. Oamenii au în
vățat să stăpînească procese 
tehnologice superioare. Au în
vățat la cursuri, la școli. Din 
uzină au plecat mulți muncitori 
și au venit mai apoi maiștri, in
gineri. Această mișcare ascen
dentă, cum aș putea s-o nu- 

mese, ne antrenează pe toți. Lu- 
crînd alături de muncitori cu o 
înaltă calificare om îndrăgit 
construcțiile acestea metalice, 
utilajele care le producem, și 
am început să le înțeleg tot mai 
bine tainele. Acum mă pasio
nează tehnica și aș vrea să stă- 
pînesc toate secretele acestor 
utilaje uriașe — instalațiile de 
foraj. Aș vrea să construiesc și 
eu asemenea instalații petroliere. 
De aceea, după ce voi termina 
facultatea, voi veni să lucrez în 
uzină alături de tovarășii mei. 
Este foarte limpede deci pentru 
ce votez. O fac cu toată inima — 
pentru uzină, pentru tovarășii 
mei de muncă, pentru împlinirea 
visului meu. Am fost ajutat să-mi 
îndeplinesc un vis și acum nă
zuiesc spre împlinirea altuia, 
lată pentru ce ia 5 martie voi 
vota candidații F.D.P. Un astfel 
de lucru odică un simplu munci
tor să devină inginer, este po
sibil doar în regimul nostru de
mocrat-popular.

DIN CE ÎN CE 
MAI BINE

Magazin-ul e arhiaglomerat, 
deși e tirziu, aproape ora nouă 
seara. Sînt oameni mulți, se 
cumpără mult Vînzătorii sînt 
ocupați pînă peste cap. Aștep
tăm ora închiderii. Ne răspunde 
la anchetă un tinăr înalt, subți
rel și grav, vînzătorul Alexandru 
Andrei, de la raionul orticole 
electrice și casnice al magazirsu. 
lui „Victoria". Nu pare de loc 
încurcat E măgulit că i se pune 
asemenea întrebare și caută să 
răspundă cit mai serios, cu fraze 
bine alcătuite.

— Noi. vînzătorii din comerțul 
socialist, ne dăm foarte bine 

seama de creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Cu cit 
vin mai mulți cumpărători, cu 
cît se vinde mai mult înțelegem 
că oamenii trăiesc mai bine. In 
ultimii ani s-au redus prețurile 
de vînzare de citeva ori. Puterea 
de cumpărare a oamenilor mun
cii a crescut și mai mult. Oame
nii cumpără acum mai multe fri
gidere (vindem cîte 20 pe zi), 
mașini de spălat rufe, aspira
toare. Foarte mulți țărani munci
tori cumpără aragaze.

— Dumneata a cita oară vo. 
teri ?

— Prima oară.
— Și, personal, ce gînduri al 

acuma ?
-—Păi, ce v-am spus. Că și 

eu sînt cumpărător, nu numai 
vînzător. Doar și eu trăiesc mai 
bine, nu î Și eu sînt om al 
muncii...

ÎNFLOREȘTE
BUCUREȘTIUL

NOSTRU DRAG
Se lucrează intens. Toată lu

mea stă aplecată deasupra 
planșelor. Se face totul pentru 
ca proiectele să ajungă Ic timp 
in mîinile constructorilor. Victo
ria Protopopescu, arhitectă la 

Institutul „Proiect-București*, o 
tinără mărunțică și brunetă, 
n-are timp nici măcar un minut 
oentru discuție.

— Mîine, mîine. mă expediază 
ea, fără să rid ce ochii de pe 
planșa pe care trage înfrigurată 
niște linii in verde.

~ Măcar două cuvinte...
— Nu pot Trebu'e să predau 

chiar azi proiectul a două școli.
— Am auzit că ati lucrat și în 

colectivul oare a proiectat su
perba sală a Palatului R.P.R. 
Ați fost și decorată pentru mun 
ca deousă la acest protect

— Da. aprobă ea absentă 
Am lucrat și la proiectele de sis
tematizare a Căii Grivitei...

— Cred că sînteți îndrăgos
tită...

— O, nu...
— Vreau să zic, îndrăgostită 

de Bucu-eștiul nostru.
— Da. vreau să fie din ce în 

ce mai frumos. Poate că asta e 
chiar un ideal, o pasiune a vie
ții mele... E a meserie frumoaso, 
meseria mea, nu ? Prin ceec ce 
faci ești de un mare folos oa 
menilor, le bucuri inimi’e In 
chipul cel mai direct

- Atunci pent-u ce veți 
vota ?

— Ce să-ți mai spun In plus t 
Sînt fiică de muncitori, am avut 
bursă, mi s-a împlinit visul de-a 
deveni arhitectă, sînt fericită, 
sint îndrăgostită de București, 
miram închinat viața înnoirii lui... 
Gata. Atîta, Am pierdut două 
minute cu dumneata. Azi tre
buie să predau neapărat pro
iectul.

ZESTREA 
NOASIRÂ-I 

COLECTIVA
In curtea gospodăriei colecti

ve Pogana, raionul Bîrlad, am 
stat de vorbă cu două fete. 
Erau surori. Cea mi.Ileana, 
s-a roșit și s-a intim < st. Nra 
putut să scoată o vorbă. Aurica, 
cea mai mare, mai isteață ți 
îndrăzneață, nu s-a sfiit să răs
pundă.
- Sîntem surori. Ne cheamă 

Aurice și Ileana Galben. Tata 
a murit în -război; Mama a ră
mas văduvă, cu două fete pe 
cap, adică cu noi. Pămînt aveam 
puțin, casa era mică, veche și 
șubredă. Mama plîngea și se 

văita mereu : Ce mă foc eu ce 
voi, cu ce vă ®or-t Ș S-t bet- - 
nâ, neputteoocsc. oe -noe să 
vă fac zestre ?"

Acum vreo crtrec c~ S-re to- 
ființat gospodc-a cc-'ect-ă r 
la noi, in Poocna Ne-aa -jcrs 
printre pr- . A— «su-ict 
amîndouă ec mc—c * bă---- c.
nu mai p.-tec seoec oe 
casă. Too-na ct cc.: ecesc 
multe bucate s- txr>-

— Ute, messă -c— so-s ne 
asta-i zestrea *oc ■ 
n-ai de ce să te mc vreteL

De-at.nc' —ra—c -. —< « re- 
grijorată de soctc -ccnrâ Dre 
ce-am cfst get c pcsoocc - re 
ne-am făcut s' o ecsc noue 
Nu-i prea mare oor e frimoc- 
să. Noi om c-. gc"t-c ore »_ 
ruit-o, că ne sece să 
nu ne dă- resoc -raoocte oe 
la treabă.

$i-o sătrâr- c - ere H <re ac 
bine. Gcsoocc-c *oc:": s-re 
îmbogăbt Face, e- de bază c 
crescut de tre- or '-secrvrâ cc 
și zestrea socstrâ s-c mort

Toate tre: — mome ș cete 
două fete - sarsws tercte.

— Spune și ta. Lsc-e ceec 
re Lăsct - o, cec- ec -.-smoc

să. nu prea vorbește eu oamenii 
strorni. Da' ce cm spus eu, v-ar 
spune și ea.

REALITĂȚI
DE FIECARE ZI
- Pentru ce votați î
— Știți, poate că ar trebui să 

vă răspundă soțul meu la între- 
berea asta, ne-a spus parcă 
sfioasă gospodina $ tetania Du
rr trescu din Ploiești. Dacă mai 
așteptați puțin, se întoarce de 
la lucru. El lucrează la Rafînă- 
ra 7. Eu... ce-aș putea să vă 
spun... Nu prea știu să vorbesc 
cine știe ce... Noi am primit a- 
cum locuință nouă. Blocul nos
tru e foarte frumos. Sînt mai 
multe blocuri aici Ia fel. Toate-s 
frumoase. Cum să spun, noi ne 
simțim cum nu se poate maî 
bine aici. înainte stăteam întrra 
singură cameră, eram cam tn- 
ghesutți- Copiii nu puteau să 
învețe ca lumea. Tare e bine în 
cosă nouă. Foarte mulți oameni 
din cartierul nostru s-au mutat 
în blocuri.

Noi, ce să vă mai spun, o du
cem bine, bărbatu-meu cîș- 
tigă bine... Vedeți, dacă-1 aș
teptați, el ar fi putut să vă spu
nă poate mai multe lucruri. Eu 
otita pot să vă spun. Nu știu 
dacă e deajuns...

...A vorbit puțin, dar a spus 
tot ce trebuia spus.

LĂRGI
HhnuBI

MINAI
șniMiFia

.«<

tete ■ rene «urm-ra:» 
ocsre, a srerrec te* 
neoe r Uate i-gwce

— fcPK M.1C • « t*C

că ere ;■ 
c - ecsc 
bmre de 
»r.părc ;
leb-

® Voi da votul meu celor mai 
buni fii ai poporului, candidați- 
lor Frontului Democrației Popu
lare. Prin asta știu că voi vota 
pentru ca viața, munca mea 
științifică să-și urmeze perspec
tivele ei firești.

Lucrînd într-un institut de cer
cetări mi-am dat pe deplin sea
ma cu cită grijă sînt înconjurați 
în țara noastră slujitorii științei 
și culturii. Nimic nu este precu
pețit pentru ca știința noastră 
( a cărei faimă a trecut în multe 
privințe peste graniță) să cuce
rească noi culmi, ușurînd mun
ca celor ce făuresc bunurile 
materiale ale societății noastre. 
In afară de minunatele posibili
tăți materiale, noi, cercetătorii 
tineri, ne bucurăm de îndruma
rea plină de grijă și competență 
a unor cadre vârstnice bine pre
gătite.

Drumul meu pe căile științei 
este deschis. Pentru asta voi 
vota.

ADEVĂRATA 
PREȚUIRE 

A OMULUI
— E o mtrebare la care imi 

face plăcere să răspund, a în
ceput fără stea pe gînduri 
medicul Aurel Finichiu de la cir
cumscripția medico-sanitară din 
comuna Hălchiu, regiunea Bra
șov. Da, voi vota din toată ini- 

Iram adresat întrebarea noa
stră și unui tinăr actor de la 
Teatrul de stat din Tg. Mureș. 
Magyori Gergeîy ne-a răspuns 
printrra scurtă istorisire, foarte 
interesantă, eu toate că ea poa

te să fie spusă de mii și mii de 
tineri din țara noastră.

— Deci, pentru ce votez î a 
început actorul. Iată :

In 1951, pe vremea cînd încă 
nu împlinisem 13 ani, eram ță
ran. Munceam pâmîntul, alături 
de părinții mei, într-o comună 
de pe Valea Nirajului. De a- 
tunci mă atrăgea orașul, visam 
să învăț o meserie, să devin 
muncitor. Peste un an, în 1952, 
eram ucenic, învățam la o școa
lă profesională de construcții 
din Tg. Mureș. In școală activam 
în cadrul unei echipe artistice. 
Atunci am început să-mi dau 
seama că pot spune poeziile în 
așa fel îneît tovarășii mei să 
nu-și cruțe palmele aplaudînd.

Treptat, mi s-a înfiripat un nou 
vis. Visul de a deveni actor. Dar 
nu aveam curajul, nu îndrăz
neam. Tovarășii mei de muncă 
însă m-au îndemnat să în
drăznesc, să fiu curajos. M-am 
înscris la o școală medie 
serală. Eram și elev și zidar. 
In 195â eram student în 
anul I al, Institutului de Teatru 
din Tg. Mureș. In prezent sînt 
actor, lată cum visul meu, al 
unui simplu zidar, s-a înfăptuit 
aievea. Nici un fel de bariere 
n-au stat în fața mea, peste tot 
am fost înconjurat cu dragoste 
și cu grijă. Acum mă străduiesc 
să-mi însușesc cît mai bine a- 
ceastă frumoasă meserie, să fac 
să pătrundă adînc în sufletele 
oamenilor prin cuvîntul spus de 
pe scenă ideile înaintate ale so
cialismului, ele partidului nostru 
drag.

Se . re «neu nu se
sprețte ec co c*ea ncă 
—jîte «re-rerrec bjcuril in via- 
ă. cc crește ș oe acum in- 
oo iresr-g-re't st. că o che- 
zese c ocesto- n:rl este 

--T- pe zz- gu H-
r-edere cete- -a dragi fii al 
ooporsiteL

FĂURIND
BELȘUGUL

OGOARELOR
- Unde re te * '-ram îr»>

pe trac--c . . CcnsScntin 
de te SJ*T Sobozte. 

--C— —reoe- --«e rotează,
* ce r« efo- oe -•» <Smp 

rer-s". -»-r- sset de multe 
«rts te«p oe cere LOCtari»- 
•u trârere c—-e c-c-de -reg-e 
er «eecste arâeâ-rerâ.
- rer. -re. « Bora Vo- 

"te -rrec.—î ca re - ' a cu pă-
r- ere., co«c-r • sr Vrec- să 

-re- •: oec-te ai es c «t
- Ce ce»
- si -ă sz-- ! Eu

tere; ar oc. ad corecthiști- 
tr «notar oe zo- ,stul este să 
• ee -re ck —re —_ t belșug. 
S se-î-. oe-r.g. este reeau 
să ~re > să vo»o» i-n-
cre--—re :e v «ă. o— să "te o- 
torc ere oe r —o sr »c —_ncî 
-c erecreme P-reărara nu cș- 
tecrte.

Stw cc c^oe ce «c da votul 
meu coorfteet or F D p munca 
-ere ere ss fie «ei spe-nîeă.

— Ce picrarh c in e-gc’jră 
cu e_->ae de—eo«f
- Are re- •* pterejr Mă gin- 

oesc - r- —_ că anul csta 
cș »-tee să -rarei mai bine, 
crre —--z -e nvătot «'te 
oera c - eaoerereete c~- ui tre
cut \ rereu sc tec -ucrări mal 
bu-se. cere să re ecucâ cotecti- 
r ștter soar-- mț- de 'ecc tă. 
Vrecu să foc și mc —. : han- 
tri. Anul trecut cm făcut 1369, 
anul aste vreau să ioc mc’ murL 
Asta va însemna un sprijin pe 
care-l pot da eu pe-trj ca 
viața colectiviștilor să devină 
mai frumoasă, mai bogată și are 
să mai însemne, dacă vreți, o 
întărire a votului pe care-l voi 
da acum pentru viața nocstrâ 
nouă.

FERICIREA 
COPIILOR NOȘTRI

Pe învățătoarea Claudia Gra
ma am găsit-o în mijlocul celor 
500 de copii ai școlii din satul 
Podoleni, raionul Buhuși, re
giunea Bacău,

Și i-am pus aceeași întreba, 
re : „Pentru ce votați
- Pentru ei I a răspuns ea 

zimbind, și a arătat spre forfota 
copiilor, care se jucau.

Un răspuns cuprinzător. Fie
care dintre copiii aceștia va 
urma în vîață un drum luminos 
și sigur, va ajunge un om des
toinic, bine pregătit, un om CU 
o viață demnă și liberă.
- Mai am și alte motive - a 

continuat ea — pentru care voi 
vota cu toată încrederea candi
dații Frontului Democrației 
Populare. Am să vorbesc despre 
mine.

— Vă rugăm !
— Eu sînt acum învățătoare și 

sînt fericită că pot să-mi fructi
fic pasiunea de a mă ocupa de 
educația copiilor. Dacă n-ar fi 
existat condiții create de re
gimul nostru n-aș fi putut să-mi 
împlinesc acest vis. Sînt fiică de 
țărani, părinții mei sînt colecti
viști în satul natal, Drăghicea- 
nu, din raionul Giurgiu. După 
absolvirea școlii medii, acum 
3 ani, am fost repartizată la 
Podoleni, raionul Buhuși. Am 
îndrăgit satul acesta, oamenii, 
copiii lor, pe care împreună cu 
ceilalți 24 de profesori și învă
țători îi învățăm cu dragoste să 
deslușească și să soarbă luminq 
cărții.

Aici, an de an se fac lucruri 
noi. De la alegerile trecute și 
pînă acum, în Podoleni s-a con
struit o școală nouă de 7 ani, 
în care învață peste 500 de 
copii, un cămin cultural nou și 
un dispensar. Lumina electrică 
e în toate casele. Sra creat o 
gospodărie colectivă în care 
muncesc mai bine de jumătate 
dintre locuitorii Podolenilor. In 
viitor se va construi încă o școa
lă nouă de 7 ani, 2 săli de cla
să, satul întreg va fi electrificat, 
lată numai cîteva din lucrurile 
care mă îndeamnă să dau votu* 
meu candidaților F.D.P.
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Imperialiștii urmăresc înăbușirea 
libertății și independenței 

poporului congolez

’

Apelul Secretariatului permanent 
de solidaritate a țărilor din Asia și AfricaCAIRO 4 (Agerpres). — Secretariatul permanent de solidaritate a țărilor din Asia și Africa a adresat tuturor comitetelor naționale și mișcărilor populare de solidaritate cu țările Asiei și Africii apelul de a organiza între 10 și 14 aprilie 1961 la Bandung cea de-a 4-a sesiune a Consiliului de solidaritate a țărilor din Asia și Africa.In apel se subliniază că în cei șase ani care au trecut
Republica

evacuarea trupelor
franceze și lichidarea

Dejun oferit de J. Nehru în cinstea lui A. N. Kosîghin
DELHI 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: în seara zilei 
de 3 martie, primul ministru al 
Indiei, J. Nehru, a oferit 
dejun în cinstea lui A. N. 
si ghin, prim-vicepreședinte 
Consi|liului de Miniștri 
U.R.S.S.

în timpul dejunului, J. Nehru, 
primul ministru al Indiei, și 
A. N. Kosîghin, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., au toastat pen
tru prietenia și colaborarea din
tre India

Dejunul 
atmosferă

un
Ko- 

al 
al

și Uniunea Sovietică, 
s-a desfășurat într-o 

de prietenie.

Cresc dificultățile
Washingtonului în Asia

a-

Reducerea rezervelor de aur
și de valutăLONDRA 4 (Agerpres). — Reducerea rezervei de aur a Angliei, anunțată de Ministerul Finanțelor, este considerată de presa engleză drept o nouă dovadă a înrăutățirii situației economice în țară.„Pentru prima dată de peste un an — constată cu amărăciune organul cercurilor de a- faceri din Anglia ziarul „Financial Times" — a avut loc o reducere a rezervei de aur". Ziarul ajunge la trista concluzie că balanța plăților externe a Angliei se află acum într-o situație extrem de nestabilă. După cum scrie „Financial Times", situația se înrăutățește și prin faptul că „Anglia și o serie de alte țări ale zonei lirei sterline înregistrează un mare deficit în comerțul exterior și este evident că a- ceastă situație va dura timp mai îndelungat".Comentînd știrea cu privire la reducerea rezervelor de aur și de valută ale Angliei, ziarul „Times" emite părerea că „a- cest lucru înseamnă sfîrșitul perioadei de creștere neîncetată a rezervei de aur și începutul unei noi perioade care

ale Anglieise va caracteriza un timp oarecare prin scăderea acestei rezerve".„Times" scrie cu îngrijorare că dacă actuala tendință din economia Angliei se va menține (mai cu seamă în domeniul exportului) „perspectivele de viitor ale lirei sterline și rezervelor de aur pot deveni extrem de nefavorabile".

un

4 (Agerpres). — transmite: Madeiraministrul Afacerilor
bazelorCAIROTASSKeita,Interne al Republicii Mali, conducătorul delegației economice a acestei republici care se află acum în R.A.U., a acordat corespondentului ziarului „Al Ahram“ un interviu în care a declarat că Republica Mali sprijină cu fermitate lupta poporului algerian pentru independență. Recent guvernul Mali a cerut guvernului Franței să evacueze de îndată trupele franceze de pe teritoriul Republicii Mali și să lichideze bazele militare franceze aflate acolo.Madeira Keita a spusasemenea că după încheierea vizitei în R.A.U. delegația e- conomică pe care o conduce va pleca cu avionul la Moscova pentru a duce tratative privind colaborarea economică și culturală dintre Republica Mali și U.R.S.S.

de

Studenfii cubani 
condamnă actele 

criminale ale 
contrarevoluționarilor

după istorica conferință de la Bandung, popoarele din țările Asiei și Africii au dat lovituri puternice sistemului imperialist colonial, iar mișcarea de solidaritate a țărilor din Asia și Africa a luat o amploare și mai mare.Secretariatul permanent condamnă cu asprime folosirea O.N.U. de către imperialiști pentru înăbușirea libertății și independenței poporului con- golez și pentru restabilirea în Congo a dominației coloniale. „Asasinarea lui Patrice Lumumba și a colegilor săi. se subliniază în apel, demască încă odată în fața lumii întregi țelurile colonialiștilor care urmăresc să lipsească poporul congolez de independență și să pună mina pe bogățiile lui'.Secretariatul permanent a- dresează tuturor comitetelor naționale de solidaritate cu țările din Asia și Africa,pelul de a cere demiterea imediată a lui Hammarsk- joeld din postul de secretar general al O.N.U., avind în vedere rolul rușinos pe care l-a avut în Congo; de a acorda ajutor și sprijin multilateral poporului congolez și guvernului său condus de Antoine Gizenga, de a sprijini poporul algerian in lupta acestuia împotriva colonialiștilor francezi și a forțelor armate ale N.A.T.O., de a demasca uneltirile imperialiste în Orientul Apropiat, Mijlociu și Extremul Orient, de a intensifica lupta comună în regiunea A- siei de sud-est pentru alungarea totală a colonialiștilor, de a intensifica lupta comună împotriva pregătirii de către imperialiști a unui război mondial, de a unifica eforturile popoarelor din Asia și Africa în lupta pentru interzicerea armei atomice și de a cere dezarmarea generală și totală în numele intereselor păcii și securității internaționale, de a intensifica lupta pentru lichidarea totală a rușinosului sistem colonial sub toate formele și manifestările

de sud-estNEW YORK 4 (Agerpres). — Situația din Laos, scrie ziarul „New York Times" a pus în încurcătură S.U.A. și pe aliațij lor din S.E.A.T.O.Acțiunile partizanilor care se ridică împotriva lui Ngo Diem „s-au intensificat mult". Ziarul precizează că numărul partizanilor care luptă acum împotriva autorităților lui Diem a crescut de la 2.000 în 1959 la peste 10.000 în prezent".Această mișcare se intensifică în ciuda terorii sălbatice și a restrîngerii tuturor drepturilor și libertăților democratice.Ziarul relatează că și „în Birmania politica Statelor U- nite ale Americii a înregistrat un regres și relațiile sînt încordate". Această situație este determinată după cum se știe de sprijinul acordat de S.U.A. bandelor ciankaișiste care acționează pe teritoriul Birmaniei.„Și Tailanda are plîngeri împotriva Washingtonului. Ea este nemulțumită de faptul că vînzărUe produselor excedentare ale S.U.A. în Asia au lovit în condițiile normale de desfacere a orezului tailandez pe piețele Asiei de sud-est“.„New York Times" subliniază că aceste dificultăți întâmpinate de S.U.A. în această regiune „ar putea să ducă la surprize neplăcute

NEW YORK 4 (Agerpres). 
Ziarul american „New York 
Times" publică o relatare a 
corespondentului său din An
glia despre situația economică 
din Wales (Marea Britanie). 
In localitatea Milford Haven, 
unde există unul din cele mai 
mari porturi naturale din e- 
misfera occidentală, scrie co
respondentul, „ceea ce s-a con
struit constituie numai o mică 
parte din ceea ce este necesar 
să se construiască pentru a 
vindeca șomajul cronic care a 
lovit orașul"... „In prezent a- proape 10 la sută din populația de 14.000 de oameni a orașului Milford șomează". „La Pembroke, tot în Wales, situația este aproape identică".

Dacă între două bancuri ră
suflate, un clown din Broad
way cere spectatorilor să vo
teze pentru ca X să devină 
membru al Congresului S.U.A., 
nimeni nu va rămîne surprins. 
Dacă caravana unui renumit 
circ trecînd pe bulevardele 
Parisului ori Londrei, alături 
de reclame ca „faceți cunoștință cu măgarul nostru Tom", îndeamnă pentru victo
ria în alegeri a unui protago
nist burghez, de asemenea 
spectacolul nu va mira pe ni
meni. In occident perioada a- 
legerilor și „alegerile" pro- 
priu-zise au devenit de mult 
adevărate spectacole de circ, 
cînd candidații burghezi, indi
ferent de nuanță, fac adevă
rate tururi de forță pentru a 
intra în grațiile alegătorilor. 
Le promit marea Și sarea, îi 
îneacă în torente verbale a- 
poase, îi amețesc pe alegători 
cu cele mai rafinate mijloace 
din arsenalul psihologic al 
fascinatorilor și hipnotizatori
lor de circ, Incit, nu întîmplă- 
tor tot mai mulți sînt cei ce-și 
pun întrebarea dacă asistă la 
o pantamimă ori la o tragedie.

De fapt, între acești doi ter
meni se consumă întreaga agi
tație electorală în țările capi
taliste.

Coreea de Sud. Decembrie 
1960. Alegeri pentru desemna
rea guvernatorilor de provin
cie și a primarului capitalei 
țării, Seul. Degeaba i-au cău
tat ziariștii, aproape cu lumi
narea, pe alegători, deoarece 
aceștia nu se prezentau la ur
ne. Știau prea bine că guver
nanții burghezi proame'ricani 
au de mult turnate în plumb 
rindurile comunicatului pri
vind rezultatele alegerilor. 
Deși era trecut de miezul zi
lei, totuși puțini alegători, mai 
de milă, mai de silă se prezen
tau la vot. In cele din urmă, 
cu chiu cu vai poliția trimisă 
pe la casele cetățenilor a reu-

Ce reprezintă 
„alegerile44 în tarile 

capitaliste

Tragica situație a șomerilor
americani

STOCKHOLM 4 (Agerpres).— 
Corespondentul permanent din 
New York al ziarului suedez 
„Expressen." publici un articol 
despre tragedia șomerilor ameri
cani. Să luăm de pildă, scrie el, 
familia lui Bill Riley, care lo
cuiește la 20 km de New York. 
Riley și-a pierdut serviciul și 
speranța de a mai găsi de lucru. 
El are doar 33 de ani și este un 
foarte bun. tehnician în dome
niul energeticii. Pe oamenii în 
aceeași situație cu Riley, și în 
S.U.A. numărul lor atinge 5,5 
milioane subliniază corespon
dentul — u îngrijorează viitorul. 
Oamenii ty pierd încrederea în 
viața.

Americanii declară că din de
ceniul al patrulea nu-și mai 
amintesc de un asemenea șomaj 
de masă, scrie corespondentul.

Pentru mulți americani, rele-

vă în 
pressen" 
devărul trist constă in faptul că 
sute de mii de americani —• 
bărbați, femei și copii — su
feră literalmente de foame. Se 
extinde extrem de rapid crimi
nalitatea. A crescut simțitor 
mărul sinuciderilor.

încheiere ziarul ,JEx- 
situația este critică. A-

nu

Îngrozitoarea crimă 
trarevoluției — 
unei bombe la 

„Academia Nobel” din 
în urma căreia numeroși 
denți și profesori au fost răniți 
— a stirnit protestul plin de 
mînie al poporului Cuban.

La chemarea Confederației 
Oamenilor Muncii din Cuba și 
Federației universitare a studen
ților, în apropierea clădirii co
legiului „Academia Nobel" a 
avut loc o mare manifestație a 
studenților și un miting de pro
test împotriva provocărilor con
trarevoluționare și împotriva ac
telor teroriste. Reprezentanții 
studențimii, reprezentanții Con
federației Oamenilor Muncii din 
Cuba și ministrul învățămîntu- 
lui, Armando Hart, care au luat 
cuvîntul la miting, au demascat 
activitatea criminală a preoților 
catolici reacționari și a unor 
profesori din școlile și colegiile 
particulare, care încearcă să 
inspire elevilor ură față de re
voluție și față de transformările 
din Cuba. Vorbitorii au subli
niat că majoritatea covîrșitoare 
a elevilor din școlile și colegiile 
particulare se pronunță cu ho
tărâre împotriva contrarevoluțio
narilor.

a con- 
lansarea 
colegiul 
Havana, 

stu-

Heusinger este 
„ îngrijorat" de

tineretul vestgermanBONN 4 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat unui 
corespondent al revistei „Vi- 
sier", organul Bundeswehrului, 
generalul Heusinger, fost șef 
al statului major al Bundes
wehrului, astăzi președinte al 
Comitetului militar permanent 
al N.A.T.O. de la Washington, 
a recunoscut că tineretul vest- 
german nu dorește să slujeas
că în armata de la Bonn. Ir. 
această ordine de idei Heu
singer a cerut să se intensi
fice influențarea ideologică a 
tineretului din R F. Germană. 
Acest fost general hitlerist s-a 
pronunțat totodată din nou 
pentru înarmarea atomică ac
celerată a N.A.T.O., inclusiv 
pentru înarmarea nucleară a 
Bundeswehrului.

Aproximativ cu un an în ur
mă, într-o bună zi s-a trezit și 
falitul Cian Kai-și, Cică ar fi 
cazul să fie din nou „ales", să 
primească cu surle și trîmbițe 
lucioasa mantie prezidențială. 
Dar cum să faci asemenea 
treabă dificilă cînd doar ne
bunii și capetele pătrate politice nu-l consideră ceea ce este 
— un cadavru politic. Dar 
Cian Kai-și, la fel de cap pă
trat ca și prietenii săi politici, 
a întrunit „Adunarea naționa
lă", o anecdotă de parlament, 
la rîndul ei „aleasă" din... 
1947. Și falitul nu s-a rușinat cîtuși de puțin că cei mai 
mulți din membrii acestei fan
tomatice adunături nici nu 
mai viețuiesc în Taivan, ci toacă banii furați poporului 
chinez pe alte meleaguri, și în 
primul rînd în Statele Unite. 
(Aci, drepți să fim, se simt ca 
la ei acasă.'). Cian Kai-și nu 
a dezarmat. Patima de a se re
alege îl fierbea atît de mult 
incit a plătit în întregime 
cheltuielile de deplasare tutu
ror faliților săi mai mici. Nu
mai că a mai intervenit încă 
un impediment în întreaga tă
rășenie. Cițiva „membri", tre- 
cind virsta octogenară erau 
damblagiți in pat. Dar nu este 
Cian Kai-și omul care să se 
împiedice de niște... damblagii. 
La Taipe au putut fi văzuți, aduși cu japca, în cărucioare 
de invalizi, membrii fantoma
ticei adunări. Odată strînsă 
această liotă, ce cu adevărat 
s-a adunat ca să se... strîngă, 
Cian Kai-și a fost din nou 
„ales". în tot acest timp, pen
tru a mări curajul general, văzduhul era răscolit de sal- >r de pe mare. în evrele america no-

DIN VIETNAMUL DE SUDÎN PREAJMA ALEGERILOR PREZIDENȚIALE
la amploare lupta poporului împotriva

La Heidelberg (R.F.G.) a avut loc o puternică demonstrație studențească împotriva atrocită
ților marionetelor colonialiștilor din Congo. Polițiștii încearcă zadarnic să împiedice această 

demonstrație.

șit să aducă niscaiva alegători. 
Socoteala cercurilor guvernan
te era simplă : dacă nu se pre
zintă nimeni la votare, cum o 
să poată afirma a doua zi că 
reprezentanții lor au fost to
tuși „aleși". Noroc de ideea cu 
poliția că altfel iar ar fi scrin- 
tit-o.

Si totuși, după închiderea 
centrelor de vot s-a aflat că 
în fața urnelor s-au prezen
tat numai 40 la sută din numărul total al alegătorilor.

Dar și în acest caz, autori
tățile sud-coreene, istețe, au 
găsit ca la comandă o scuză. 
De urgență a fost dată publi
cității o declarație în care se 
face cunoscut că alegătorii nu 
s-au prezentat la vot deoare
ce... „au răcit".

Ce ți-e și cu „răceala" asta în Coreea de Sud, tocmai în 
vremea alegerilor!

...Pantomimă ori tragedie ?

Apropos de negrii din S.U.A. 
în districtul american Lown
des, dintre miile de negri un 
număr de 52 de temerari au 
avut curajul să se înscrie pe 
listele electorale. Chiar la cî
teva ore după acest fapt ce a 
„jignit" mii de rasiști notorii, 
respectivii de culoare au pri
mit următoarea scrisoare : „Ultimul avertisment: dacă ești plictisit de viață, votează și vei muri".

Toți cei 52 de negri tră
iesc... pentru că nu au votat.

...Pantomimă ori tragedie ?.Și totuși, să se mai spună că în Uniunea Sud-Africană nu 
există... democrație. Pînă nu 
demult, informa agenția Reu
ter, negrii nu aveau voie să 
participe la vot ori să aibe re
prezentanți în parlament. 
Ce-ar fi și cu obiceiul ăsta, ca 
negrii să voteze în... Africa I

Și totuși, grijulii, rasiștii dm 
guvernul sud-african și-cu 
înmuiat sufletele. Oare ? Ne
grii în continuare să nu vote
ze, dar să aibă în parlament 
trei reprezentanți ai „lor". Și 
în mod cu totul și cu totul 
„democratic", trei persoane au 
fost numite drept „reprezen
tanți ai negrilor". Și iată cum 
trei albi, trei rasiști, îi „re
prezintă" pe negri, alături de 
ceilalți zeci de deputați numai 
albi în camera inferioară. Și 
asta, în Africa!

...Pantomimă ori tragedie ?

Maselor de alegători din 
S.U.A., din Anglia, din Fran
ța, din R. F. Germană li se 
împuie capul: la alegeri vă 
desemnați candidații voștri. „Ai lor" ? !S.U.A. : Congresul e alcă
tuit din 33 proprietari ai unor 
stații de radio și televiziune, 
20 au fabrici sau uzine impor
tante, 288 reprezintă firme de 
avocatură, 157 sînt membri ai 
Consiliilor de administrație 
ale marelor concerne ;Anglia: Camera Lorzilor e 
formată din 830 de... lorzi, iar 
în Camera Comunelor acti
vează F. F. Enroll, directorul 
trustului „Ashanti Gold" și al 
altor 15 companii din colonii, 
directorii D. B. Barlow, C. G. 
Holland-Marquis, W. Water- 
field, sir H. Butchers, sir Cy
ril Lloyd, Hohn Mc Lyde, cei 
mai mari magnați din Anglia.Parlamentul celei de-a V-a Republicii Franceze este alcă
tuit din 63 de industriași, 73 
mari proprietari funciari, 12 
generali și ofițeri superiori, 33 
mari comercianți, 207 repre
zentanți ai cercurilor de afa
ceri...

Din Bundestagul de la Bonn 
fac parte 147 proprietari de 
întreprinderi și directori, 50 
ofițeri de carieră și tnalți 
funcționari, 47 mari moșieri și 
chiaburi, 142 politicieni de 
profesie etc.

...Pantomimă sau tragedie ?
Și una și alta. Este o pan

tomimă de prost gust întrea
ga farsă burgheză a alegeri
lor și, în general, încercarea 
de inducere în eroare a mase
lor cum că aceste „alegeri" ar 
fi... „democratice", libere. Cit 
privește latura cealaltă — tragedia — o expune destul de 
realist și clar cunoscutul zia
rist american David Lawrence, 
atunci cînd afirmă în „New York Herald Tribune": „Cînd auzi, în prezent, expresia „drepturile cetățenești" care ar trebui să însemne „dreptul de a vota" simți o tristețe".

Acesta este și adevărul: a- legerile din țările capitaliste sînt în același timp o pantomimă, dar și o tragedie...
CAROL ROMAN

PE SCURTve.e

cianka-.șiste din Tai van, ..cele mai importante de Ia ocuparea insulei de către S.U.A.", după 
cum au afirmat ziarele occi
dentale.

...Pantomimi ori tragedie ?

HANOI 4 (Agerpres). — O 
dată cu apropierea alegerilor 
prezidențiale fixate pentru 9 
aprilie, în Vietnamul de sud 
ia o tot mai largă amploare 
lupta poporului împotriva cli
cii lui Ngo Dinh Diem,

După cum transmite agen
ția de informații a Frontului 
Național de Eliberare al Viet
namului de sud, în prima ju
mătate a lunii decembrie a a- 
nului trecut la demonstrațiile 
antingodinhdiemiste și antia-

mericane au participat peste 
10.000 de locuitori din provin
cia Ben Ce. Demonstranții au 
cerut demisia lui Diem și li
chidarea oligarhiei familiei 
sale. Mitinguri și demonstrații 
asemănătoare au avut loc în 
provinciile Mi Tho, Ci Vin, 
Șok Ciang, Vin Long.

In ultimul timp sînt tot mai 
dese demonstrațiile împotriva 
lui Ngo Dinh Diem în apro
pierea Saigonului și chiar în oraș.

BEIRUT. — Consiliul dezvoltării economice, Ministerul Planificării Generale și Departamentul economic al Ministerului Afacerilor Externe ale Libanului s-au pronunțat împotriva acceptării împrumutului american „în griu" în valoare de 50 milioane lire libaneze ca „necorespunzînd intereselor Libanului".DJAKARTA. — După cum anunță corespondentul din Saosio al agenției Antara, în acest oraș a sosit recent un nou grup de refugiați din Iria- nul de vest alcătuit din 70 de persoane. Refugiații au relatat că colonialiștii olandezi, căutând să înăbușe lupta crescin- dă de eliberare națională, intensifică teroarea față de populația locală. Olandezii efectuează arestări in masă și deportează pe locuitorii pe care îi bănuiesc de participare Ia această mișcare.SOFIA. — Baritonul romin M. Arnăutu, artist emerit al R. P. Romine, care se află intr-un turneu in R- P. Bulgaria, a cîntat la 2 martie la So-
La statul major 

al căpitanului Kong LeZiarul „Literaturnaia Gazeta" a publicat recent un ciclu de reportaje scrise de scriitorul polonez Voiceh Jurkovskî care a fost în Valea Ulcioarelor di n Laos. Aceste reportaje vorbesc despre viața și lupta trupelor guvernamentale și ale forțelor Patet Lao conduse de căpitanul Kong Le. Reproducem cîteva fragmente din pri mul reportaj.
int dus pe o cărare abruptă și în fața mea ra

murile se despart. In 
fundul strîmtorii a fost săpat 
un bordei, sub ramuri s-a ri
dicat un adăpost din foi de 
cort, pe jos este așternută iar
bă acoperită cu o parașută. In 
cort atîrnă un felinar cu gaz, 
de tipul „liliac". Aci se află 
statul major.

Potrivit obiceiului local, mă 
descalț de sandale și pășesc cu 
picioarele goale pe parașută, 
ocupîndu-mi locul arătat. Co
mandanții se prezintă pe rînd: 
colonelul armatei Patet-Lao, 
comandantul primului batalion 
Sing Kapo; comandantul lui 
de stat major, colonelul arma
tei guvernamentale, Hiuan; 
ministrul Apărării Naționale 
— Kaison; cel mai modest, 
care-mi întinde ambele mîini, 
înfășurate la încheieturi cu 
ațe groase — căpitanul Kong 
Le.

Cineva mi se adresează :— Frontul este departe, el 
se găsește la 160 km de aici spre sud și la 140 km spre nord. Dacă va fi trimis pe front un detașament și drumul va fi relativ

teți pleca. Deocamdată vă rugăm să rămîneți aciConvorbirea decurgea în limba laoțiană și din cînd în

Un avion american doborit ch 
forțele Patet-Lao.cînd pe franțuzește. Uneori 

căpitanul Kong Le mi se adre
sa în engleză. O dată cu asfin
țitul, timpul s-a răcorit brusc. 
Cei prezenți și-au îmbrăcat 
pulovere și mantale. Mi-am 
luat rămas bun.— Așadar, pe mîine! — mi-a spus prietenește Kong Le. La 6 dimineața ne întîlnim în cor

tul meu, santinela o să vă a- rate. Numai să nu întîrzii, prietene!• •• s .... . . . rf— Vă atrag atenția că eu sînt colonel în armata guvernamentală a Laosului, numit de rege, și nu sînt comunist, — îmi spune Hiuan. Am făcut serviciul în Vientiane, în statul major. Apoi am condus procuratura militară...Spre deosebire de căpitanul 
Kong Le, interlocutorul meu 
subliniază cuvîntul „monsieur" 
este amabil, dar foarte departe 
de sinceritatea simplă a sim
paticului căpitan.— Va trebui să începem cu probleme mai îndepărtate — a început Hiuan, încrucișîn- du-și brațele la piept. După conferința de la Geneva și a- cordul dintre Patet Lao și rege — la Vientiane a fost format un guvern de coaliție. Lozincile lui erau aceleași ca și astăzi: pace, neutralitate, bunăstare. Detașamentele Patet Lao au fost incluse în efectivul armatei guvernamentale.Dar la noi, ca și în Vietnamul de sud, interesele franceze au trecut în mîinile a- mericane. Forțele Patet Lao au fost reduse pînă la două batalioane. Aci trebuie să vă spun sincer că detașamentele Patet Lao au predat foarte cinstit 30 mii de puști și 800 mii de gloanțe, le-au predat fără a se împotrivi armatei

guvernamentale. Soldații detașamentelor lichidate au fost lăsați la vatră. Apoi a avut loc o lovitură de stat, inspirată de dolari. S-a format noul guvern care imediat a dispus arestarea conducătorilor Patet Lao...Prințul Sufanuvong, colonelul Sing Kapo și alți 14 conducători de seamă au fost a- runcați în închisoare. Totodată noul guvern a trecut de urgență la dezarmarea ultimelor două batalioane Patet-Lao.Și acum au început surprizele. In pofida faptului că e- rau înconjurate de forțe care depășeau de trei ori efectivele ambelor batalioane, soldații Patet Lao au străpuns încercuirea și luînd cu ei familiile, după mai multe lupte victorioase au ajuns la fostele lor baze de partizani. Și conducătorii Patet Lao închiși în închisoare au izbutit să fugă. Lupta s-a întețit din nou. A- mericanii au hotărît să arunce o nouă forță împotriva patrio- ților: batalionul de „coman- dos" format de ei, adică para- șutiștii sub comanda căpitanului Kong Le.Dar imediat s-a dovedit că aceasta este o armă cu două tăișuri. La Vientiane a avut loc apoi o lovitură de stat. Dar căpitanul Kong Le nu a acaparat puterea, ci transmis-o guvernului național care fusese răsturnat de americani, încă nici nu era vorba de Patet Lao — subliniază semnificativ Hiuan. — Numai atunci cînd s-a început cotropirea din Tailanda, noi am fost ne- voiți să ne adresăm tuturor celor care-și iubesc țara și doresc independența. Forțele Patet Lao au intrat în luptă șiliniștit, pu- ______________________________________
———■ - ” redacția fi administrativi' București, Piața „Sclnteii"

ele au purtat lupte crîncene în împrejurimile orașului Vientiane.Și trebuie să recunosc că ele au luptat bine. După cum am aflat din depozițiile prizonierilor, operația interven- ționiștilor de cucerire a Capitalei noastre, trebuia să dureze o oră, numai o oră, dar de fapt în ciuda vaselor de abordaj, a artileriei grele, care trăgea de pe malul opus al rîului Mekong, (din Tailanda— n.r.) a tancurilor și avioanelor, inamicul a avut nevoie de 4 zile pentru a intra în Vientiane și de peste o săptămână pentru a-1 cuceri!Situația s-a dovedit a fi se; rioasă. Hoardele intervențio- niștilor nu duceau lipsă de a- mericani care dirijau focurile de artilerie din helicoptere. Detașamente întregi ale armatei tailandeze făceau parte din trupele ocupanților, precum și destui filipinezi, ofițeri ciankaișiști și din Vietnamul de sud.Americanii au luat fățiș partea intervenționiștilor. Ei nu s-au jenat să tragă din ferestrele ambasadei și din vilele lor particulare în spatele soldaților căpitanului Kong Le. După cum ne-am convins, ei trăgeau cu mitraliere fără zgomot, aduse de mult timp,— intervenția a fost pregătită dinainte. Planul dușmanilor noștri era simplu : să acapareze capitala, să formeze un guvern-marionetă, să distrugă forțele patriotice care tind spre pace și neutralitate și apoi să transforme regatul nostru într-o bază a agresiunii împotriva Republicii De

mocrate Vietnam și a Chinei populare.In pofida luptelor grele care au durat o săptămînă, căpitanul Kong Le a reușit să-și retragă din Vientiane batalionul, fără pierderi prea grele. Ulterior, batalionul s-a întărit și mai mult datorită a- fluenței de voluntari, mai ales din rândurile tineretului patriotic, ale studenților și elevilor. Din momentul acesta, în loc de retragere, s-a început atacul concentric asupra Văii Ulcioarelor. Acolo noi trebuia să ne unîm cu forțele Patet Lao. înaintăm, distrugem în calea noastră garnizoanele inamicului, obținem o victorie după alta și a- j ungem la podișul care domină întregul Laos. II ocupăm împreună cu aerodromul și echipamentul... Cît privește situația din Vientiane: în timpul nopților au loc atacuri asupra rebelilor, la sate se dezvoltă mișcarea de partizani, are loc ofensiva asupra capitalei. Chiar și acolo, în Vientiane, sub paza intervenționiștilor, miniștrii-marione- te nu pot dormi — în fiecare noapte, ei preferă să zboare spre Bangkok,Inamicul încearcă din trei părți să pătrundă în Valea Ulcioarelor, — continuă Hiuan. De fapt luptele se dau în jurul drumurilor. Cînd dușmanul înaintează, soldații noștri barează drumurile de pe povârnișurile munților; apoi începe duelul de artilerie. De altfel veți vedea și singur toate acestea. Forțele noastre blochează Luang Prabang. Noi am putea în orice moment să ocupăm orașul acesta, dar la ce bun? Din punct de ve-

dere strategic situația orașelor Luang Prabang și Vientiane este slabă. De ce să mai facem ca populația să sufere de prisos ?
— Spuneți-mi, domnule co

lonel, cum se realizează cola
borarea dintre trupele guver
namentale ale căpitanului 
Kong Le și detașamentele Pa
tet Lao ? îl întreb pe Hiuan.— Ați fost la ședința comitetului național militar ? Iată cum. Aci se discută planul o- perativ, apoi se aprobă și îndeplinirea lui este ordonată unor anumite unități sau detașamente. Dealtfel batalionul de parașutiști al lui Kong Le, dacă vă aduceți aminte, a fost format pentru a lupta împotriva partizanilor. Dar acum lucrurile au ajuns la colaborare. Acum noi sîntem cu toții uniți în lupta comună și principalul scop este pacea și neutralitatea.

fia in opera „Othelo" de Verdi, interpretând rolul lui Iago- Spectacolul s-a bucurat de succes.LONDRA. — Guvernul englez a adresat guvernului Franței o notă de protest împotriva reținerii ilegale de către forțele maritime militare franceze a cargobotului englez „West Breeze". Acest cargobot a fost reținut la 23 februarie în partea de vest a Mării Me- diterane in timp ce naviga din China spre Anglia.LONDRA. - Peste 30.000 de muncitori de la șantierele navale din Belfast au organizat în centrul orașului o demonstrație de protest împotriva apropiatelor concedieri.Participanții la manifestație, relatează agenția Reuter, au adresat guvernului Irlandei de nord o telegramă în care cer să se adopte toate măsurile necesare pentru a nu admite aceste concedieri. Recent administrația a declarat că vor fi concediați de la șantierele navale 7.000 de oameni.NICOSIA. — Ziarul cipriot de stânga „Haravghi" a cerut la 3 martie anularea vizitei în Cipru a șase nave de război americane, prevăzută pentru 20 martie.După cum transmite corespondentul din Nicosia al a- genției Reuter, această cerere a fost formulată în legătură cu informațiile din care reiese că una din nave — portavionul „Forrestal" — are la bord arme nucleare.NEW YORK. - La sediul Organizației Națiunilor Unite s-a anunțat că Consiliul de Securitate urmează să se întrunească Ia cererea delegației Liberiei, în ziua de 10 martie, pentru a discuta situația din colonia portugheză Angola.Potrivit relatărilor agenției Asociated Press, delegația Liberiei a cerut convocarea Consiliului de Securitate ca urmare a știrilor sosite din Angola privind intensificarea teroarei împotriva populației de culoare.
-- •--

Căpitanul Kong Le stină de vorbă cu țărani lacțieni
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