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Sărbătoarea 
noastră scumpăTrăim cu toții o mare sărbătoare. Partidul nostru — inima fierbinte a patriei, împlinește 40 de ani de la înființare, 40 de ani de luptă pentru libertatea și fericirea poporului.Sărbătoarea aceasta, sărbătoare scumpă a întregului popor prilejuiește o nouă și minunată manifestare a recunoștinței profunde, a atașamentului neclintit al oamenilor muncii din țara noastră față de încercatul partid al clasei muncitoare care ne-a călăuzit și ne călăuzește pe drumul făuririi unei vieți fericite.

„Tu călăuz ne ești și car‘e, 
Invață-ne, iubit părinte
Și cum să facem mai 

departe
Și cum să mergem înainte".Cuvintele poetului exprimă gîndurile și sentimentele întregului popor muncitor. Ele exprimă dragostea fiecărui om al muncii din patria noastră față de partid, părintele ți conducătorul nostru iubit, hotărirea de a înfăptui politica înțeleaptă a partidului.Oamenii muncii intimpi- nă glorioasa aniversare într-o atmosferă de uriaș entuziasm și avînt creator. Ei raportează conducătorului iubit despre succesele dobîndite în întrecerea socialistă în cinstea glorioasei aniversări : noi depășiri ale planurilor de producție, noi victorii în lupta pentru produse de cea mai înaltă calitate.Alături de întregul popor, tineretul raportează și el partidului despre rezultatele entuziastei participări Ia marea întrecere socialistă. Mii de brigăzi de producție ale tineretului și-au depășit angajamentele luate, aducînd un însemnat aport Ia ridicarea calității produselor. O amploare deosebită a cunoscut

munca patriotică a tineretului. Brigăzile utemiste de muncă patriotică au muncit cu pasiune pentru a tace ca, în intîmpinarea glorioasei aniversări, orașele și satele patriei să fie tot mai frumoase.Tot acest avint uriaș de muncă plină de roade bogate a tineretului, a întregului popor e o minunată expresie a dorinței fiecărui om al muncii de a-și manifesta incăodată dragostea nețărmurită și atașamentul profund față de*încercatul nostru partid.Propria sa experiență de viață a sădit in inima poporului convingerea profundă. de nezdruncinat, că Partidul Muncitoresc Ro- min este cu adevărat propriul său partid, trup din trupul său, un partid care nu a avut și nu are alte interese deeit interesele poporului.Sub conducerea partidului, clasa muncitoare, in alianță cu masele largi ale țărănimii, a răsturnat regimul burghez o-moșieresc, a luat puterea in propriile sale miini și a construit baza economică a socialismului — măreață victorie a poporului muncitor.Alături de întregul popor, tineretul din țara noastră a urmat cu încredere și însuflețire partidul, și-a adus contribuția sa la lupta pentru instaurarea puterii Populare, pentru lichidarea exploatării celor ce muncesc, pentru construirea socialismului.Dacă industria noastră a produs numai în primele două luni ale acestui an întreaga producție industrială a anului 1938, dacă sectorul socialist din agricultură cuprinde aproape 85 la sută din suprafața a- rabilă a țării și obținem recolte mereu mai bogate, dacă viața noastră a devenit mai bună, mai îmbelșugată — toate acestea leISTORIE
ȘTEFAN IUREȘIn veci vom ține minte! Acum patru decenii, In cea de-a opta zi a lunii mai, Nemuritoarea oaste sub flamura lui Lenin Se-nco!ona pe rominescul plai.Din primul ceas lovită de aripa restriștii,Pindită de călăi și temniceri,Doar ea, măreața luptă ce-au dus-o comuniștii, Te-a invâțat, o, țara mea, să speri IEra o primăvară de fulgere incinsă.Vestind atitea aspre bătălii,Dar la a! căror capăt, frumoasă și ne-nvinsă,Tu fericită trebuia să fii! * rti

datorăm înfăptuirii înțelept ei politici a partidului.Privim la uzinele noi care transformă chipul patriei, vedem giganții industriei grele, termo și hidrocentrale, gospodăriile agricole colective și întovărășirile care aduc belșugul in viața țărănimii și asigură întregului popor mereu mai multe produse agricole, mergem pe stradă in umbra impunătoarelor și zveltelor blocuri de locuințe noi, ne lăsăm ochii mingiiați de siluetele noii Eforii — și in toate vedem rodind politica înțeleaptă a partidului.Poporul nostru este conștient că toate marile sale cuceriri țint in&solnbil legate de faptul că in fruntea sa pășește un asemenea conducător cum este partidul nostru marxist- leninist. Izvorul forței de neînvins a partidului a fost și este fidelitatea față de atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă, legătura strinsă cu poporul. In întreaga sa politică, partidul pornește de la interesele poporului, de la cerințele obiective ale dezvoltării sociale, apli- cind creator, Ia condițiile specifice ale țării noastre adevărurile general valabile ale învățăturii marxist-leniniste, experiența de însemnătate istorică a P.C.U.S. Continuînd tradițiile glorioase ale clasei muncitoare, întruchi- pînd întreaga înțelepciune a poporului, unind elanul revoluționar, dinamismul, perspectiva largă cu realismul profund, cu o fundamentare științifică a politicii pe care o elaborează, partidul conduce cu fermitate masele înainte pe calea socialismului și comunismului.Am ajuns pe o culme de unde se înfățișează limpede priveliștea viitorului minunat al patriei, perspectivele luminoase conturate cu claritate de planul de 6 ani și schița planului economic pe 15 ani adoptate de Congresul al III-lea al partidului, perspectivele mărețe ale desăvirșirii construcției noastre socialiste și ale trecerii treptate la construirea comunismului.Pășind cu entuziasm la îndeplinirea mărețului program elaborat de partid, poporul nostru a dobindit însemnate succese. Planul
„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. a 4-a)

Â 10.000-a tonă 
de laminate 
peste plan

La Cosbcrtch.' r-eto!urgx Re
sile c fast înscrisa o nouă vic- I teri» ia pandacț» închinată «nă- I eețri aniwnori a înființării par- 
tiduiaî: in ziua de 6 mei. la- 
minctorii res tea, au produs cea 
de-c ’2-XC-c tone Ce Semnate 
peste sc-rina pe* f<ctc ce la 
începutul c-_ și pine «n pre- 

I zert
(Agerpres)

----- •-----200.000 vizitatoriMuzeul de istorie a partidu- ■ Iui este vizitat in aceste zile I de numeroase grupuri de oa
meni ai muncii din întreaga 
țari. In ultima lună numărul 
celor te-.iți să cunoască trecu
tul de luptă a! partidului a 
fost de peste 200.000.

(Agerpres)

Citiți
în acest număr 
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— Poporul slăvește în 
cintece partidul -

COMUNIST

DE ANI

DE LA ÎNFIINȚAREA
DIN

' Vizita conducătorilor partidului și statului la Muzeul de Istoriea P. M. R.
Sîmbătă la amiază, tovarășii 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor- 
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Pe
tre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, membri ai C.C, al P.M.R.,

ai Consiliului de Stat și al gu
vernului, conducători ai organi
zațiilor obștești, au făcut o vizită 
la Muzeul de Istorie a P.M.R.

Odată cu conducătorii parti
dului și statului au vizitat Mu
zeul și șefii unor misiuni diplo- • 
matice acreditați la București,

Desen de P. NAZARIE

închinăm partidului 
succesele noastre

• Rod al însuflețitei întreceri socialiste desfășurate de SIDE- RURGIȘTII DIN ÎNTREAGA ȚARA este depășirea producției planificate pe perioada care a trecut de la începutul anului cu mai mult de 10.500 tone de fontă, cu aproape 8.700 tone de oțel și cu importante cantități de laminate finite.Siderurgiștii au fost sprijiniți în munca lor de muncitorii din minele de fier care de la începutul anului și pînă în prezent au extras, peste prevederile planului, aproape 15.000 tona de minereuri de bună calitate. Minereul livrat furnalelor a avut un conținut de metal în medie mai mare cu 3 la sută decit era planificat.

fmbrățișind cu arcul de seceră - ciocanul, Și-avînd al suferinței greu temei, Ca un colos de piatră-n istorie stă anul O mie nouă sute treize’ș’ trei.Da Prahova in clocot, minia proletară Acoperea și gloanțe și porunci,La Grivița sirena da glas inalt in țară Partidu-a fost cirmaciul și atunci!Era o iarnă cruntă - cu singe pe zăpadă.De-acel februar și pruncii astăzi știu.Dar lanțul într-o vară a trebuit să cadă, ’ ;Cu unsprezece leaturi mai tîrziu.Fierbinte, vajnic august, zdrobind câtuși și carceri, f Asalt pornit de un popor intreg,Pe drumul de izbîndă, fără ocol și-ntoarceri ■'Aveam partidul, încercat strateg.De cind știm noi Carpații, n-au fost furtuni mai marii Semnalul insurecției armateL-a înălțat partidul, ca mîndră să răsăriVisată timp de veacuri, libertate! >■ iDe-atunci, sub curcubee, întemeiem belșugul, f?" Statomicindu-I in cetăți, in sat,Și zic de-o nouă viață motoarele și plugulPe cite-un cintec din bătrini lăsat.De-atunci, cu mina noastră dăm slobod friu minunii,Pe cei mai harnici ii numim Eroi,In curțile uzinei sădim bujori, petuniiȘi oameni noi îmbracă straie noi.De-atunci, sporește zestrea de raze, ieri săracă, Baraje-n calea nopții strigă: NU.Partidu-a spus: in țară lumină să se facă!...Și iată că lumină se făcu.De-Otunci, e liber drumul eroicei dirzenii Și prăznuim pe însoritul plaiGeneza primăverii de-acum patru decenii, In cea de-a opta zi a lunii mai...

(Agerpres)

Bravo băieți I Vă felicit cu prilejul încer - • e-ga amenfelor luate în cinstea zilei de 8 Mai. Cuvintele calde, pornite Hin inimă ale 
tovarășului Pavel Moldovan, directorul Uz’-e'or „Strungul" din Brașov, le-au dat odată în plus tinerilor fruntași satisfacția muncii lor,

Foto 8 N. STEL0R1AN

• Bilanțul activității colectivului ATELIERELOR C.F.R. „GRIVIȚA ROȘIE" pe primele 4 luni arată că planul producției globale a fost depășit cu 1,4 la sută și au fost realizate economii la prețul de cost în valoare de peste 500.000 lei.Fiecare locomotivă reparată în acest timp a fost redată in circulație, în medie, cu a- proape o zi mai devreme decit prevedea planul.Printre realizările in direcția îmbunătățirii deservirii călătorilor se înscrie și terminarea primelor 3 vagoane înzestrate cu instalații de încălzire electrică.

• Rezultatele obținute de colectivul FABRICII DE CONFECȚII „GHEORGHE GHEORGHIC-DEJ“ din Capitală pentru continua îmbunătățire a calității produselor arată că indicele de calitate in primele 4 luni ale anului a fost depășit cu 0.6 la sută la confecții șj cu 0,8 la sută Ia tricotaje. Creatorii de modele de aici au realizat totodată 500 modele noi de confecții și tricotaje care vor fi fabricate pe scară industrială în a doua jumătate a anului.Prin croirea rațională a țesăturilor și reducerea consumurilor specifice muncitorii de aici au realizat, peste plan, in această perioadă 102.000 articole de îmbrăcăminte.

Zn dimineața aceasta cind 
telefonul ne aducea noi și noi rezultate ale bri

găzilor obținute în întrecerea socialistă în cinstea glorioa
sei aniversări — 40 de ani de 
la crearea P.C.R. — ne-a vizi
tat la redacție tovarășul Mihai 
Marin, secretarul comitetului 
U.T.M. de la Uzinele de țevi 
^Republica" din Capitală.

— Am adus ,.raportul" ne-a 
spus dînsul glumind. In aces
te file sînt cuprinse cîteva 
date despre bilanțul muncii 
noastre. întrecerea însă, să 
știți, se desfășoară mai de
parte. Și e normal. Fiecare 
vrea să raporteze partidului 
succese mai mari. Despre une
le din aceste succese am venit 
să vă vorbesc,

Am deschis magnetofonul:
— Toate cele 43 de brigăzi 

de producție ale tineretului, 
antrenate în întrecere, și-au 
îndeplinit și depășit angaja
mentele luate în cinstea zilei 
de 8 Mai. Brigada lui Nicolae 
Ceaușu de la laminorul de 6 
țoii, care știți că este brigadă 
fruntașă pe raion, a depășit 
planul de producție al lunii 
aprilie cu 8,3 10? sută. (Anga
jamentul era de 4,5 la sută). 
Brigada a dat peste plan 182 
tone de țeavă dintre care 98,4 
la sută de calitatea l. Rebu
tul în brigadă a fost redus 
cu 0,06 la sută sub’ coeficien
tul admis,

(Continuare în pag, a 4-a)



ÎTI MULȚUMIM DIN INIMA,
In ziua glorioasei aniversări — sărbătoare scumpă întregului nostru popor — spre Partidul 

și sentimente ale oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul patriei. Fiecare om, fiecare tînăr își aduce 
sale vieți, care a dat țării noua, socialista strălucire și ne conduce spre zorile de aur ale 
în aceste pagini cîteva. Ne-au vorbit în această zi de sărbătoare tineri și vîrstnici, oameni

„Emintea care știe, 
străvede și cutează

și cumpănește pașii 
de Astăzi către Miine!“

O politică 
clarvăzătoare, 

științifică
es-pre partid niciodată n-o 

să reușesc să spun totul, 
pentru 

de muncitor 
Atei ierele 
partidul a pătruns nu de acum. 
Influența și prezențe partidului 
în viața rfoctstră am simțit-o de 
mult, încă în anii negri al 
exploatării capitaliste. Existența 
partidului, lupta lui neînfricată, 
nouă muncitorilor „Grîviței Ro
șii" ne-a dat întotdeauna tăria 
de a rezista, de d nu pleca 
capul în fața nemiloșilor sfâpînî 
de atunci. Dar dacă e să vor
besc acum despre partid, atunci 
primul lucru la care mă gîn- 
desc este clarviziunea, precizia 
științifică Cu care partidul a 
prevăzut întotdeauna totul, exac
titatea cu care a dus la înde
plinire programul luptei lui. Nu 
odată mi-a fost daf să văd îm- 
plinindu-se sub ochii mei ase
menea previziuni.

în trecut, comuniștii luptau 
pentru drepturile noastre, ale 
muncitorilor, împotriva exploată
rii nemiloase, și mobilizau Ia 
această luptă forțele cele mai 
înaintate ale clasei muncitoare. 
Și orlcît de sîngeroasă era opri
marea, cu ori cită Sălbăticie 
s-ar fi năpustit burghezia 
pra luptătorilor comuniști, asu
pra muncitorilor, partidul izbîn- 
dea, reușea să-și ducă 
mai departe, să existe, 
impună ca o forță de 
și să apete cu strășnicie drep
turile noastre. Noi, muncitorii de 
la Grivița, am cunoscut 
meroase asemenea momente 
activitatea partidului. Aici, 
curtea atelierelor rioastre 
produs singerosul măcel din fe
bruarie 1933. Muncitori, tovarăși 
de-ai noștri, au fost împușcftți 
mișelește, dar țelul partidului a 
fost atins. A fost demascată 
cu putere exploatarea, lăcomia 
capitaliștilor, corupția guver
nului burghezo-moșieresc, care 
punea în spatele nostru povara 
grea a mizeriei și înfometării. 
Partidul a prevăzut atunci iz- 
bînda clasei muncitoare, victo
ria asupra burgheziei. Această 
victorie a fost dobindită prin 
lupta organizată a partidului. 
Noi, muncitorii, credeam în acea
stă victorie și ea a venit.

La Conferința Națională a 
P.C.R. din anul 1945 partidul a 
prevăzut dezvoltarea economiei 
noastre naționale, dezvoltarea 
industriei, ca primă condiție a 
construirii socialismului la noi 
în țară. Noi, muncitorii, ne-am 
bucurat atunci de aceste pre
vederi și am pus toată puterea 
noastră de muncă în slujba în
făptuirii lor. Era țelul nostru cel 
mai de preț, lată, au trecut de 
atunci 16 ani, și trăim zilele 
un6r nemăsurate realizări 
vind dezvoltarea industriei noa
stre. Există un colț de țară unde 
să nu fi apărut acum o Uzină, 
o fabrică, un șantier, există 
muncitor care să nu fi simțit ‘în 
viața lui personală binefacerile 
pe care le-a adus creșterea 
puterii economice a patriei noa
stre ? lată înfăptuită una din
tre cele mal grandioase preve
deri ale partidului, lată pe ce 
se bazează uriașa încredere a 
maselor de oameni ai muncii 
în politica partidului. Pe fapte. 
Toate previziunile lui înțelepte 
s-au înfăptuit, fiecare cuvînt al 
lui s-a împlinit.

că în viața mea 
mai vîrstnlc ia 

„Grivița Roșie"

asu- 
asu-

lupta 
să se 

neînlfîfrt

nu- 
diri 

în 
s-a

pci-

GHEORGHE MIRICĂ 
cazangiu — Atelierele C.F.R.

„Grivița Roșie"

Tot ce-a spus 
partidul 

s-a înfăptuitCare sînt gîndurile mele despre partid. ? Ce poate să te convingă mai mult decît faptele ? Or, eu am văzut multe asemenea fapte. Primul și cel mai important fapt este acela că âscultînd sfatul comuniștilor am intrat în gospodăria colectivă.înainte, cînd nu eram co- fectivist, cînd lucram pe bucala mea de pămînt ,colecti- vzșfii, mulți dintre ei comu- -is:i. nu scăpau nici o ocazie sâ-mi vorbească despre gospo- dâr.a colectivă și să încerce sâ mă convingă. Eu înțelegeam insistența lor în fe- —.eu. Ziceam că or fi
. -z ei ce *zic, dar nici ; •:- ? ie mele nu-s de le- 

- a&r. Cine știe dacă are să fi* *u n-are să fie așa cum r : r- ' Mai tîrziu, din dis- r. Le pe care le-am avut cu mA membrii de partid-. «re -Ș întilneam mai des ■k *C**t că totuși au drep- 3K Lucrurile erau chibzuite Gur"* iii» și un drum mai MhbeS pentru noi țăranii 4iA colectivizării

nici nu era. Ei îmi povesteau despre alte gospodării colective. Ba, ca să mă conving, m-am dus și eu în vizită, așa, pe cont propriu, în Vre-o două sate vecine. Lucrurile stăteau așa cum îmi spuneau ei. Și m-am decis.Acuma lucrez în gospodăria colectivă de cîțiva ani. Cum să spun eu, în timpul ăsta, mai ales după ce am primit primele bucate de la gospodăria colectivă pentru zilele muncă pg care le-am făcut, am fost trup și suflet pentru gospodăria colectivă. Pentru că mi-am dat seama de diferența dintre viața mea dinainte și viața pe care am început s-o trăiesc în gospodăria colectivă. Și, mai ales, mi-am dat seama spre ce merg lucrurile. unde putem ajunge noi, gospodăria noastră, dacă o să lucrăm chibzuit și o să știm să ne gospodărim bine. Gospodăria noastră a ajuns acum milionară, veniturile noastre sîht mult mai mari decît la început, și în anii care vor veni noi o Să putem să repartizăm la ziiia-muncă mereu mai multe Menituri. după puterea economică a gospodăriei. M-am hotărît acum un an să mă specializez într-o ramură oarecare, să pot ajuta mai mult gospodăria. Am fost trimis la o școală de brigadieri la Rm. Sărat și după șase luni m-am întors brigadier, funcție pe care o am și acuma. Toate astea pentru mine înseamnă foarte mult. Nici nu-mi vine să cred că în cîțiva ani S-a petrecut cu mine așa o schimbare. S-a schimbat și viața mea, și viața familiei mele, s-a schimbat Șj felul meu de a înțelege lucrurile. Gospodăria Colectivă îți *dă nu numai belșug în casă. Iți dă și în suflet bogăție. Și toate astea le-a gîndit, le-a chibzuit partidul. El ne-a spus de la început că drumul nostru este gospodăria colectivă, drum de bunăstare și fericire. Unii au înțeles asta mai de Vreme, alții mai tîrziu. Important este însă că ne-am convins cu toții că ceea ce a spus partidul este adevărat șj drept ca faptul că după noapte vine

tril prima oară unealta în 
miră. învățîndu-mă meseria, 
pînă la tovarășii care mă aju
tă astăzi să-mi îndeplinesc 
bine munca de răspundere ce 
mi-a fost încredințată, comu
niștii au fost aceia care au 
contribuit la dezvoltarea și 
maturizarea mea. Ei m-au învățat cum sâ trăiesc, m-au aju- 
tct să înțeleg frUmusețeti vieții 
dăruite zi de zi celui mai nobil 
ideal — lupta pentru construi
rea socialismului și a comu
nismului in Republica Popu
lară Remind, luptă condusă de 
partid.

Dar ceea ce s-a petrecut cU 
mine este comun întregii ge
nerații din care fac parte. In 
cei zece ani de cînd sînt acti
vist al organizației noastre re
voluționare. am cunoscut mii 
și mii de tineri. Toți s-au bu
curat de grija partidului, toți 
s-au dezvoltat sub îndrumarea 
părintească a comuniștilor. 
Tir.ăra generație urmează cu 
înflăcărare cuvîntul partidului, 
luptă pentru aplicarea politi
cii sale, convinsă că în aceas
tă luptă își vă realiza propriul 
său ideal de viață. Nenumăra
te fapte din viața și 
tea tineretului stau 
in această direcție.

Partidul a chemat 
nostru la luptă pentru indus
trializarea socialistă a patriei. 
Am văzut mii de tineri din 
uzinele și fabricile raionului 
nostru luptînd pentru îndepli-

activita- 
mărturie

poporul

nirea planului, realizind eco
nomii însemnate; creind sute 
de inovații prețioase.

Partidul a cerut tineretului 
să învețe, să cucerească cul
mile științei și culturii. Nu
mai in raionul nostru 1.500 
de tineri muncitori învață sea
ră de seară în licee și facultăți, 
cu o mare pasiune, pregătin- 
du-se să devină viitorii specia
liști ai patriei noastre.

Partidul a transformat țara 
noastră Intr-un vast șantier. Pe 
toate șantierele răsună cinte- 
cele înflăcărate ale tineretului, 
flutură desfășurate steagurile 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică.

Astăzi, partidul a chemat în
tregul popor la o luptă avin- 
tată pentru desăvârșirea con
strucției socialiste, cerînd lu
crătorilor din toate ramurile 
economiei naționale să îmbu
nătățească în permanență ca
litatea muncii lor. Și in lupta 
pentru calitate, urmînd exem
plul comuniștilor, tineretul se 
află in primele rinduri.

In preajma glorioasei ani
versări, gîndurile miilor de 
tineri Se îndreaptă cu recu
noștință către partidul care 
ne-a asigurat viața pe care o 
trăim dzi, care ne cheamă la 
luptă pentru un viitor luminos.ALEXANDRU stoiculescu 

prim secretar
al Comitetului raional U.T.M. 
Gh. Gheorghiu-Dej București

„Partidele,
măreț îndrumător

4/ forțelor ne-nvinse
din popor!"

Urmăm 
cu credin ă 

partidulCopilăria. mea a fost I lă ( fel ca a tuturor aceldrV care au gustat amărăciunea vieții hărăzită de burghezie celor nevoiași. De mic cresCiît între sondele de prin părțile Moreniului, unde lucrau părinții, îmi doream să devin sondor. îmi doream. A- cesta era doar un vis. Un vis pentru, care cU ani în urmă nu-ți rămîneâ decît 0 singură cale: să ceri bunăvoința patronului, a stăpînului de

dih schelele regiunii Ploiești. Ajutorul partidului l-am simțit la tot pasul : în școală, că elev, în schelă la granicjl sandei ca practicant și apoi că tehnician de foraj. De fiecare dată cînd îmi amintesc, de unele greutăți pe care le-am învins alături de coms- niștii B’jmbăcea Alexandru, Pana;: Preda și Gheorghe Aurel, primii mei profesori m tainele sondoritului, încerc un sentiment de bucurie.Mi se încredințase, de pildă, o sondă pe meleagurile Bol- deștiului. Eram în primul an de sondor șef. Trebuia să a- jung cu sapa la adincimea de 2.50(1 metri. Nu mai avusesem un asemenea examen și totuși țițeiul trebuia găsit. Cîte dificultăți nu-mi apăruseră în timpul lucrului, cînd sonda troznea din toate încheieturile, cuprinsă parcă de cele mai puternice cutremure de pămînt. Mă pierdeam cu firea. NU odată; cuprins de teama propriului granic pe care trebuia să-l manevrez îmi pierdeam încrederea : că nti mi-e dat vreodată un bun petrolist", însă îmbărbătarea, curajul, hotărîrea de- a învinge greutățile, despre care mi-au vorbit părintește comuniștii Alexandru Bumbăcea sau Gheorghe Aurel împletite cu diferite cunoștințe profesionale pe care mi le-am însușit de la ei, au fost armele cu care am învins. Și tot ei au fost aceia care mi-au vorbit despre partid, despre ce înseamnă să-ți dăruiești toată priceperea, toate forțele tale pentru cauza partidului.liber îmi dădeau cărți și broșuri Statutul partidului de literatură care viața și lupta comuniștilor în anii ilegalității, amintiri despre Doftana.Și iată că la un moment dat comuniștii mi-au făcut bucuria și cinstea de a mă primi în rîndurile lor. Evenimentul acesta — cel mai prețios din viața mea — nu poate

„pesemne să ajung

în timpul să citesc ideologice, sau pagini evocau

ziua. Pentru asta cuvîntul partidului merge întotdeauna la sufletul omului, pentru că este adevărat și chibzuit. Pentru asta poporul s-a adunat în jurul lui ca un singur om.VASILE MOCANU
G.A.C. Cioara-Doicești, raionul 

Brăila

Partidul a văzut 
întotdeauna 

departe

După o copilărie zbuciuma
tă, adolescența și tine
rețea am trăit-o în anii 

regimului nostru, făurit prin 
lupta eroică a partidului. De 
la meșterul care mi-a pus pen-

sonde, care concediase în nenumărate rinduri și pe tata, ca pe atîția alți petroliști.Au trecut ani de atunci. Clasa muncitoare, condusă de partidul ei comunist, a ieșit învingătoare. Bogățiile patriei au fost trecute definitiv în stăpînirea poporului muncitor și sînt valorificate pentru el, pentru fericirea lui. într-un cuvînt, eliberarea de sub jugul exploatării a însemnat și pentru mine, ca pentru întreaga generație tînără, realizarea visurilor. Condițiile noi creiate de 'partid mi-au permis să urmez școala medie tehnică de petrol. Și visul meu de a fi un bun petrolist începe Să se contureze odată cu primul an de elev, primele luni de practică, alături de cei mai pricepuți petroliști

de sub

fi asemuit cu nici un fel de examen. Partidului, comuniștilor le datorez ceea ce sint, ceea ce am reușit să fac pînă acum. Și tot lor le sînt recunoscător pentru acordată — aceea duce o brigadă de dori. Acum, cîhd 40 de ani de laPartidului Comunist din Ro- mînia, pot să raportez cu mindrie partidului că brigada
încrederea de a con- tineri son- sărbătorim înființarea

hotel. Mi-e greu să exprim în cuVinte cît de adîncă e mulțumirea pe care o aduc oșenii partidului. Seriind a- ceste rinduri simt nevoia să vorbesc în numele lor, al tuturor, să-i spun partidului : tu ai făcut ca fiecare om din țara noastră oșenească să fie om. Tu ai făcut ca aceste locuri sărace altădată să ro-

sprijină foarte mult organizația de partid. Chiar tovarășul Dan, secretarul nostru de partid, se interesează foarte îndeaproape, de Calificarea noastră. Cursurile merg bine.O singură dată a rostit Ion Ciotea cuvîntul partid. Dar oare numai odată ? Toate lucrurile pe care mi le-a spus nu vorbesc oare despre zilnica și permanenta prezență ■ partidului în viața acestor

și foarte bun. Cînd vorbești cu el te simți ocrotit și stăpîn pe tine. AcUm tovarășul7 Dan se ocupă foarte mult de mine. Mă pregătesc să intru în partid. Vreau să intru în partid pentru că știu că așa am să mă împlinesc și mai mult ca om. Din tot ce v-am spus pînă acum nu știu dacă ați putut să înțelegeți cît de mult a însemnat în viața mea partidul. Uneori, după orele de lticru, îmi string băieții din brigadă și le spun: „Băieți, hai să mergem în seara asta la teatru". Și plecăm. Ne îmbrăcăm cu toții frumos și ne ducem la teatru, la cinema, ne plimbăm prin parc sau mergem la un muzeu. Am vizitat aproape toate muzeele din București, am fost și la Doftana. Mă.gîndesc de multe ori în clipele acelea la viața noastră. Cît de frumos trăim ! Cîteodată îl luăm cu noi și pe tovarășul Dan, cînd are timp. In general toată viața noastră este foarte frumoasă, ți-e drag s-o trăiești. Și cu asta cred c-am spus totul despre partid.
Prin fiecare 

cuvînt al tău ni 
se deschid noi 

drumuri

L»c

de tineret cu care lucrez, în întrecere cu dascălii pe care i-am avut la început, n-a dezmințit încrederea dată. Toate succesele noastre — a- proape 26 sonde forate de noi — le închinăm partidului.ȘTEFAN CElȘAN maistru de foraj, responsabilul 
bfîgăzii de tineri sondori scHelâ Boldești din

încrederea 
noastră — pe veciCe fericire psa’.e fi mai mare pentru un om decît aceea de a-și realiza visel cd mai sezanp Iui ? încă de copil visam sâ ajung medic, sâ pot alina durerile oamenilor. Dar pe-atunci gin-

mai sortiți neagră lume
păreau pentru Noi, oșenii, desconsiderați să trăim în mizerie. Ni- nu se gîndea

durile acestea oricine absurde, eram cei oameni, cea mai meni pe la noi.Dar iată că la cîrma țării a venit partidul muncitorilor și țăranilor și el a trezit la o viață nouă și pe oșeni, cei mai oropsiți oameni din a- ceastă țară. Așa s-a făcut că am putut merge la învățătură și să mă întorc apoi medic printre ei.țara Oașului nu mai e azi țara mizeriei și a înapoierii, ci unul din locurile înfloritoare ale țării. în Negrești s-au ridicat blocuri frumoase de locuit, s-a construit un spital, școală medie cu internat, magazine, restaurant,

In urmă se mai bănuia, ca-n zori de ziuă la fereastră pierduta pasăre măiastră, sclipind - copilăria mea.Sau poate n-o fi fost decît văpaia ultimei Catiușe, peste amurgul de cenușe al unui veac posomorit.Vai, ce bătrin simțeam că Sir,;, trecind cu aripi resemnate la șaisprezece ani jumate pe micul glob numit Pămînt IDeși mai suspinam ades după șuvițele rebele ale vreunei infidele- în versuri, bine înțelesȘi melancolic și flămînd mă legănam de azi pe cu visuri vagi și-un colț luat pe cartelă, cînd și

cu omareVomdească. Ai conducători minte luminată și eu o dragoste pentru popor, fi alături de tine întotdeauna,te vom urma cU trup și Suflet, peiitru că ne-a pătruns în suflet dreptatea politicii tale. îți urăm ție, Comitetului Central, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej ani rtlulți și sănătate, spre binele întregului popor.VASILE PAPed-c — Negrești raionul Oaș
Alături de cel

care ne-a 
împlinit visurileA I u știu dacă cumva și | Nj pînă atunci am vorbit x despre partid. Vorbeam despre munca lui, despre brigada lui de constructori. Pe el îl cheamă Ciotea Ian; Un tînăr plifluț și vesel, șef de brigadă la Șantierul 2 experimental al întreprinderii de construcții-anontaj din Calea Griviței. Vorbea deci despre munca lui, despre treburile lui zilnice.— Am în brigada mea — povestea el — 24 de oameni. Vreo 15 sînt utemiști. Restul, oameni ceva mai în vîrstă. Noi facem fațade prefabricate. Facem panouri mari din beton pentru fațade, care sînt pe urmă montate în construcția noilor blocuri. Lucrăm a- cum pentru blocul 6—7. Am turnat fațade pentru patru etaje și mai avem gata altele pentru etajul următor. Munca noastră e o muncă foarte frumoasă. Chiar foarte frumoasă, pentru că poți să vezi cum din betonul turnat de tine în formele metalice iese în douăzeci și patru de ore peretele unui întreg apartament. Cu ferestre cu tot. De aici panoul pleacă direct la bloc, și nu trebuie decît să fie montat cu macaraua și prins de celelalte. Noi aici, în hala asta, cum s-ar zice, fabricăm case. E ceva care ține de cea mai nouă tehnicăN-am învățatcern așa ceva, pe noi acumlificării tinerilor. Trebuie neapărat ca în cel mai scurt timp să ajungem la un înalt nivel de calificare. Și asta • »-o facem fără îndoială. Ne

tn construcții, de mult »ă face ne preocupă e ridicarea ca-

ATUNCI
de DAN DEȘLIU

De mult porniseră la drum, în sremile mai »echi ca mine ; veneau din temniți, din uzine, din văi de flocără și fum.l-am salutat - sfios, ee-i drept, și careva rosti agale :- E ------c-un un băiat acolo -n cale, pui de pasăre Io piept...luăm cu noi, poate-o einta se îndreaptă mai spre soareSă-l cum această țară truditoare...Și-am men - din toată inima I
mîine de pline ctnd...

M-om dus cu ei, pe drumuri lungi, sub steaua muncii fără scapăt, sâ lupt, sâ cint pinâ la capăt, cu-aceeași inimă, de-atunci.

oameni ? Dacă se construiesc blocuri moderne pentru oamenii muncii, dacă la coii- strilcția acestor blocuri sînt aplicate cele mai noi și mâi înaintate metode de construc- țiș, dacă oamenii care lucrează aici, în general tineri, sînt ajutați cu atîta insistență să se califice, să-și cunoască mereu mai bine meseria, dacă acești oameni știu să deosebească sublimul muncii lor — nu este oate aceasta prezența permanentă a partidului în “iâ- cafe amănunt al vieții și muncii acestor oameni ?Tînărul constructor Ion Ciotea ne-a mărturisit apoi glodurile lui, simțirile lui lăuntrice față de partid. A făcut-o aproape fără să i-o solicităm.— Pînă m-am făcut mare am lucrat împreună cu părinții mei pe cîteva moșii boierești de pe lîngă Lehliu. Mai mult în satul Răzvad. Am învățat cu chiu cu vai carte. Pe urmă, am plecat în armată. Am venit după aceea aici, la București, pe șantier. Am vrut să învăț o meserie. Mi s-a părut că are să-mi fie tare greu. N-a fost chiar așa. Asta s-a întîmplat cu cinci- șase ani în urmă. Am început cu o muncă necalificată. Mi-a plăcut meseria asta de beto- ni-st și-am învățat-o repede. I-am spus doar atît inginerului Petcu, care era și secreta- rtd organizației U.T.M. : Vreau să învăț meseria aceasta de betonist. Se poate ? El m-a ajutat foarte mult. M-a mai ajutat mult și șeful meu de echipă de pe aftinci, Nicolae Cătușeanu. El era un om foarte chibzuit și priceput, membru de partid. Așa că nu mi-a fost prea greu să învăț. Nici nu știu de fapt cînd am învățat-o. Oamenii erau toți foarte grijulii cu mine și cu toți băieții care învățau a- tunci odată cu mine meseria. Pe urmă a venit aici pe șantier tovarășul Dan, secretarul nostru de partid. Pe el l-am îndrăgit așa, pe nesimțite. Poate pentru că s-a apropiat foarte mult de sufletul meu, pentru că, de cîte ori stătea de vorbă cu mine vedeam cu cită judecată chibzuește lucrurile. E un om foarte calm

Dacă n-ar fi fost partidul, pămîntul n-ar fi fost al nostru așa cum n-a fost al moșildr și strămoșilor noștri, pe vremea cînd în sat domneau după pofta inimii lor moșierii, jandarmii și chiaburii. Dar uite că acum 40 de ani s-a născut partidul și pămîntul este astăzi al nostru, al celor care-1 muncim. Avem o gospodărie bogată și frumoasă, cu un fond de bază de 5.000.000 lei, gospodărie colectivă care a luat ființă din îndemnul celor mai buni oameni din sat, al comuniștilor. Ea ne-a adus nouă belșugul în casă.Sînt acum îngrijitor de animale în gospodăria colectivă. Anul trecut am îngrășat singur 500 de porci, care au adus gospodăriei venituri de 600.000 lei. Anul acesta vreau să îngraș 700 de porci. Am o meserie frumoasă care kni place mult.Dar acum cîțiva ani nu e- ram așa. Parcă mi-era rușine să mă fac crescător de porci. Dacă aș fi rămas la părerea aceea greșită, n-aș fi ajuns nicăieri. Membrii de partid din gospodăria noastră însă; tovarășul Vasile Popa, de pildă, secretarul organizației de partid mi-au deschis ochii, arătîndu-mi că meseria ăsta este o meserie de cinste și de mare preț. Căci aici trebuie muncă și pricepere, hu glumă. Că gospodăria are nevoie de crescători de animale harnici care să sporească mefeu, producția în sectorul zootehnic, așa cum ne-a îndemnat partidul. Că unul din izvoarele belșugului aici va fi. I-am ascultat și bine am făcut. Ca îngrijitor de animale pot munci mai mult și mai bine pentru gospodăria noastră colectivă, pentru noi. Pot să citesc, să învăț multe lucruri pe Care înainte nici nu le bănuiam.Acum îmi dau seama mai bine cît de bun a fost sfatul comuniștilor. Văd că totul a fost spre folosul meu. Pentru că sporind sectorul zootehnic, sporește averea colectivei, Sporește și venitul meu personal. Comuniștii sînt oameni care gîndesc înțelept și văd departe.GHEORGHE MĂCIUCĂ 
crescător de animale 
la G.A.C. „Victoria", 

comuna Oltina, regiunea 
Dobrogea



PARTID, IUBIT PĂRINTE!
Muncitoresc Romîn se îndreaptă cu adîncă dragoste și recunoștință cele mai frumoase gînduri 
în această zi prinosul dragostei și mulțumirii sale partidului, care i=a dăruit bucuriile și belșugul noii 
comunismului. Din milioanele de flori ale dragostei și recunoștinței față de partid am ales 
din întreaga țară. Iată cuvîntul lor :

„Simt grija ta — în totul -
pentru mine

Făuritor de soartă,
îti mulțumesc!“

Jurămînt 
partidului

e-am gîndit să aflăm ce 
gindește despre partid 
un reprezentant al celei 

mai tinere generații, un pio
nier. Ilie N. Mihăiță din cla
sa IlI-a, Școala medie mixtă 
nr. 38, București. El a fost pri
mit pionier zilele acestea 
face parte din promoția de 
pionieri „40 de ani de la în
ființarea Partidului Comunist 
din Romînia". Chiar detașa
mentul de pionieri în care ac
tivează el se numește detașa
mentul „40 de ani de la înființarea partidului" per.tru că 
toți cei 30 de pionieri din care este constituit acesta au fast primiți in rindu! pionierilor 
acum, în aceste zile dinaintea 
marii aniversări. Se înțelege 
că ei sînt printre cei mai 
buni școlari. Mihăiță ne-a vor
bit despre partid prin lucruri 
extrem de simple, așa cum în
țelege el prezența partidului 
în viața lui.

Iată ce ne-a spus el.
Înainte de a fi primit in or

ganizația de pionieri eu m-am 
pregătit, am învățat multe 
lucruri. Împreună cu ceilalți 
copii care au fost primiți o- 
dată cu mine am învățat de 
la tovarășa inștructoare și de 
la pionierii mai ipari tot ce 
trebuie să știe un pionier. Am 
învățat ce este insigna de pio
nier. Am învățat ce 'înseam
nă cravata de pionier. Cravata 
de pionier este o părticică din 
steagul partidului.

Multe lucruri am învățat a- 
cuma. Dar eu mai am multe 
de învățat abia de acum în
colo. In detașament am să 
îndeplinesc toate sarcinile 
mele de pionier. Vreau să mă 
duc la Palatul pionierilor, să 
activez la cercul micilor elec
tricieni sau la cercul de radio. 
Îmi place să învăț electricita
tea și radiofonia. Eu și cind 
mă joc, mă joc cu sirme elec
trice. Am acasă o instalație 
grozavă. Vreau să mă fac in
giner. Credeți că n-o să pot ? 
Să știți că am note bune. La 
limba romînă zece, la mate
matică zece, la geografice zece, 
la științele naturale, zece, la 
purtare zece. Numai la cali
grafie am opt. Nu prea scriu 
eu încă frumos, așa, caligrafic. 
Dar un inginer trebuie nea
părat să scrie frumos, nu ? 
Am să învăț și asta. Am să 
învăț bine și la liceu, și la fa
cultate. Îmi place să învăț.

Mihăiță și-a încheiat decla
rația, pentru că sunase de in
trare. Nu vi se pare că aceasta 
este totuși cea mai directă și 
mai clară declarație pe care 
o poate face un pionier des
pre ce înseamnă pentru el 
partidul ? In cele câteva cu
vinte ale lui este concentrat 
întregul orizont al copiilor de 
azi, aspirațiile înalte, credința 
în împlinirea năzuințelor, si
guranța că există cineva și a- 
nume partidul, care veghează 
ca aceste vise de copil să se 
poată împlini. Pentru Ilie Mi
hăiță drumul în viață este 
foarte limpede. El trebuie doar 
să învețe bine.

Dar cită luptă și sacrificii, 
cită muncă uriașă au trebuit 
să ducă vreme de patruzeci 
de ani comuniștii pentru ca 
Mihăiță să poată gîndi așa !

Totul 
îți datorez ție

Cea însemnat pentru mine, 
pentru viața mea, parti
dul ? încerc să răspund, 

întreaga mea adolescență și 
tinerețe s-a desfășurat sub 
»emnul influenței și grijii ne
țărmurite a partidului.Iată, am plecat la învățătură 
cu ani in urmă dintr-un sat 
din Moldova, ca fiu al unei 
femei simple, văduve. Am ur
mat o școală medie sanitară. 
In școală am avut bursă. Am 
urmat apoi Facultatea de me
dicină. Și în facultate am avut 
bursă, am avut cămin și can
tină gratuit. Apoi, imediat 

după absolvire, am primit un 
loc de muncă. După cum se 
vede, biografia mea este cit 
se poate de obișnuită, dacă 
nu chiar banală, ca să zic așa. 
Dar tocmai acest lucru este 
foarte grăitor, faptul că un a- 
semenea drum drept, lipsit de 
urcușuri și ocolișuri chinuitoa
re. este tipic pentru toată ge
nerația mea. Partidul c select 
generația mea de mizeria, in
certitudinea și umilința de altă 
detă. Nouă ne-a fost dat totul, 
noi n-cm avut altă grijă decit să învățăm. Personal nu soco
tesc că am cruț alt merit decit acela că am folosit aceste mi
nunate mijloace de învățătură 
și educa'.e pe care cu priso
sință pc—.tdul mi le-c pus la 
dispoziție. Cum aș fi putut să sit si*r cs crcdiflCG portion- lui, să nu fiu un ostaș credincios cl lui, să nu-i fiu in fie
care clipă recunoscător ? In 
comuna Prisăcani, în care am 
mers să muncesc ca medic, oa
menii m-au primit cu grijă și 
cu recunoștință. M-am străduit 
să-mi consacru toate forțele și 
cunoștințele mele îngrijirii să
nătății celor care altă dată e- 
rau lăsați cu cruzime pradă 
bolilor ți marții pretimpurii. 
Comuniștii din comună s-au a- 
propiat de mine, s-au îngrijit 
de educația mea, mi-au făcut 
cinstea de a mă primi in rîn- 
durile candiăaților de partid. 
Toți erau oameni simpli, dar 
de o rară frumusețe morală, 
oameni în mijlocul cărora 
m-am simțit ca-n mijlocul 
unor tovarăși plini de grijă și 
atenție. M-am convins acolo cu 
cită dragoste urmează țăranii 
muncitori partidul, politica sa 
înțeleaptă, cit bine a adus par
tidul oamenilor: gospodărie 
colectivă, școli noi, dispensar, 
radioficare.

Acum, cînd partidul își sărbătorește 40 de ani de existen
ță, aș vrea să-i urez din su
flet... dar cite n-aș vrea să-i 
urez ? Nu mă pricep din pă
cate să-mi pun gindurile pe 
hîrtie. Dacă aș fi poet, aș în
china partidului o odă de mul
țumire și recunoștință pentru 
tot ce-a făcut pentru mine și 
generația mea.AUREL GHIRGUȚ medic

Un cîntec 
de mulțumire

Partidului îi datorez tot 
ceea ce sint astăzi: om 
și compozitor.

In vremurile acelea negre, 
nici nu mă încumetam să vi
sez măcar să ajung compozi
tor. Ceea ce am putut face, și 
cu toată pasiunea, a fost să în
văț să cînt lăutărește, încă de 
la nouă ani, la o vioară cum
părată de bunica mea cu pu

ținii ei bani strînși din pensia 
de văduvă de război.

Abia în anii puterii popu
lare a început insă adevărata 
mea viață.

Deși greutățile erau încă 
mari atunci, în primii ani de 
după război, partidul mi-a 
creat posibilitatea să mă înscriu la conservator și sâ-l 
termin în condiții bune. In cei 
șapte ani de studii, multe au 
fost momentele cînd ezitam in 
fața unor obstacole ce mi se 
păreau de netrecut. Dar toc
mai atunci, în acele clipe, sim
țeam mai puternic, mai direct, 
sprijinul comuniștilor. în ace
lași timp, prin cunoașterea 
ideologiei marxist-leniniste 
am ajuns la înțelegerea adevă
ratelor rosturi ale existenței 
mele, m-am apropiat cu admi
rație și cu recunoștință de 
clasa muncitoare,, și am înțeles 
pentru totdeauna ce înseamnă 
înaltul titlu de comunist.

Drumul creației mele muzi
cale s-a bucurat de aceeași lu
mină.

Mi-am început activitatea 
de compozitor ca simplu pre
lucrător de melodii populare, 
și probabil că în alte condiții 
aș fi rămas la un asemenea 
stadiu. îndrumările și chemă
rile adresate de partid oame
nilor de artă în nenumărate 
rînduri au avut pentru mine 
un rol stimulator fără seamăn. 
Părăsirea unor căi ce mă du
ceau la schematism, la idilism 
și abordarea genului cîntecv.- 
lui de mase, cu rezonanțe din 
sfera cintecului muncitoresc 
revoluționar, precum și folosi
rea cu predilecție a subiecte
lor inspirate din viața nouă sau din trecutul de luptă, stră
dania de a da acestor idei un reparat rasacal cit mei origi
nal r- mat adecvat, toată a- ceastă evoluție o datorez nu
mai ți numai partidului.

Cum să-i mulțumesc deci 
pentru toate, per.tru toată 
grija aceasta părintească ?

Ca un semn de recunoștință, 
întimpin glorioasa aniversare 
a partidului cu un cîntec de 
mase scris din toată inima : 
„Partid, te cintă azi poporul !“THEODOR BRATU 

compozitor

Niciodată nu-ți 
voi putea 
mulțumi 
deajurts

m 20 de ani. M-am năs
cut la Pașcani, într-o 
familie numeroasă. Sîn- 

tem 8 copii la părinți. Tata e 
muncitor, mama casnică. Altă 
dată, o familie de oameni sim
pli, cu atîția copii, ar fi dus-o 
numai intr-o sărăcie, numai in 
griji și necazuri. Noi, copiii, am 
fi dus-o ca vai de capul nostru 
n-am fi avut parte de școală. 
Astăzi însă, iată care este via
ța noastră: Acasă am trei 
frați mai mici, toți la școala 
elementară. O soră este învă
țătoare, un frate locotenent la 
marină (visul lui de copil s-a 
împlinit întocmai), o altă soră 
a absolvit recent școala de su
rori din orașul natal. Eu sint 
din 1959, după absolvirea șco
lii profesionale, muncitoare la 
fabrica „Țesătura" din Iași. 
Sint elevă in clasa IX-a la 
liceul seral. Alte trei fete din 
echipa în care lucrez — Atena 
Barbu, Georgeta Policiuc, Ma- 
ria Crenganiș — sint și ele co
lege cu mine la liceul seral. 
Muncim și învățăm. E un vis, 
o fericire pe care n-am fi pu
tut-o avea dacă n-ar fi fost 
partidul, părintele tinereții 
noastre fericite. Cum să-i mul
țumim partidului pentru 
toate aceste bucurii ? Ii mul
țumim muncind tot mai bine, 
învățînd bine, luptînd să fim 
așa cum ne cere el: construc
tori de nădejde ai socialismu
lui, oameni luminați și pregă
tiți. EUGENIA MORARU 

muncitoare la fabrica 
„Țesătura" din Iași

Fără el visurile 
mele ar fi rămas 

visuriCit e de-atunci ? Ceva mai 
mult de un deceniu.. 
Intr-o noapte de toam

nă, un copil de 17 ani, părăsea 
casa părintească, o casă mică 
de provincie. In mină, băiatul 
purta o valijoară în care se afla strictul necesar. A ajuns 
la gară. Pe peron îl întîmpină 
un om înalt cu privire blinda.

— Ține, băiete ! a spus el. 
A întins copilului un bilet 

■»
♦
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ANI
Desen de N. POPESCU

„De-ai intilnit
Partidu-n cale, 

Știi drumul,

nu mai rătăcești^

pentru Iași și bani din partea 
organizației de partid a jude
țului.

Băiatul fusese îndrumat de 
organizația de partid locală să 
urmeze teatrul. Pe lingă fap
tul că urma cursurile liceului, 
activa în cadrul echipei de a- 
matori. Bătrînul care i-a adus 
biletul de tren și banii era in
structorul echipei, omul care 
se ocupase zilnic de creșterea 
băiatului ca artist amator. A- 
cum, era mai emoționat ca 
orieînd. Puștiul de care se o- 
cupase el pleca la facultate. 
Să urmeze teatrul.

Acum cîteva zile, în fața in
trării artiștilor Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale" aștepta 
un om. Tocmai se sfîrșise 
unul din spectacolele teatru
lui. Un actor, care ieșea, l-a 
văzut pe omul din fața ușii. 
S-au îmbrățișat.

Nu spun nume. Poate „bă- 
trinul" — cum i-am spus eu

Bătrinul. vechi membru de partid. în timpul cit n lăsau liber treburile ce judecător, conducea viața artistică aaaea- șului Focșani. Acum e judecător ctcî, la București.Bâ:atal_ e subsemnatuL
De-atunci pină acum s-su scurs niște ani.Șt crunt, partidul mă ajută, mă îndrumă.Și cînd. pe scenă mi-e dat

noase ale oamenilor ale căror

Modelul meu 
de viață - 

un comunist
cum vreo 12 ani, pe cînd 

eram abia un băiețandru 
ceva mai răsărit, am 

plecat de-acasă în lume. Așa 
mi-a spus tata :

— Du-te și tu în lume și fă-ți 
un rost, învață o meserie, că 
de-acum ești mare.

Prea mare nu eram, nu îm
plinisem decit 16 ani, și pe 
deasupra eram și foarte sfios 
și neștiutor. Pină atunci văzu
sem de oi în sat, încă nu vă
zusem cum arată un oraș ma
re. Am plecat în lume. Lumea 
atunci însemna pentru mine 
Hunedoara, cel mai apropiat 
oraș de satul meu. Am ajuns 
acolo înțr-o dimineață. Ora
șul mi-a făcut o impresie co
pleșitoare. Uriașul Combinat 
Siderurgic, marile lui șantie
re, orașul care se construia, 
furnicarul imens de oameni — 
totul m-a speriat. Mă gîndeam 
să plec înapoi acasă, pentru că nu știam unde să mă duc, cui 
să mă adresez. Atunci am cu
noscut întimplător, pe stradă, 
un om mărunțel, de vreo 40 
de ani. Am intrat în vorbă și, 
dintr-una într-alta, i-am po
vestit ce căutam la Hunedoa
ra .Simplu și omenos în toată 
purtarea lui. omul acesta m-a 
făcut să mă simt apropiat de 
el, M-a luat să lucrez în echi
pa de fierari — betoniști pe 
care o conducea. 

destiîie sint legate de viața 
noastră nouă, ale căror con
științe sint modelate de partid, 
r.u pot să nu mă gindesc, cu 
recunoștință și dragoste, la cp: . ! că propria mea evoluție 
z fost îndeaproape vegheată 
ie comuniști.

Mi străduiesc să nu le înșel 
așteptările.

Vpdeoa, in adîncul sufletu
lui, bucuria unei premiere re.;: te, bucuria vieții pe care 
o trăiesc, o împart cu „bătrî- -.ul“ meu prieten.EMANOIL PETRUȚ 

actor

De atunci, vreme de cîțiva 
ani, am fost nedespărțiți unul 
de altul. El m-a învățat me
serie, el m-a ajutat să devin 
om din toate punctele de vede
re. Acolo am intrat în rîndu- 
rile utemiștilor și apoi al can
didaților de partid. El mi-a fost și părinte, și educator, el mi-a 
îndrumat fiecare pas al tinere
ții. Cit am fost secretar al or
ganizației U.T.M. mi-a dat în
totdeauna sfaturi temeinice. 
Cînd îmi era greu mă ajuta 
practic, concret, mă dojenea 
cînd greșeam, uneori aspru, al
teori cu blîndețe, mă lăuda cu 
bucurie cînd făceam un lucru 
bun. Cînd a ieșit la pensie 
mi-a lăsat mie în primire con
ducerea brigăzii lui. Apoi noi, 
efectivul brigăzii, am fost che
mați să lucrăm pe diferite șan
tiere din țară și de atunci am 
colindat cu brigada prin ne
numărate orașe.

Niciodată n-am să-l pot uita 
pe omul acesta, pe tovarășul 
Bokai Dumitru, pe atunci 
secretar al organizației de 
partid de pe șantier. Și a- 
cum îi scriu din cînd în 
cind, și fiecare scrisoare a 
mea e un adevărat raport 
pe care-l dau în fața 
comunistului care m-a cres
cut și m-a educat. El se bu
cură din inimă pentru fiecare 
succes al brigăzii noastre, se 
interesează ce lucrăm pe noi
le șantiere pe unde muncim. 
Mă voi duce cit efe curînd să-l 
văd. Vreau să stau mai mult 
de vorbă cu el. Aștept aceas
tă intîlnire cu emoție; mă 

bucur de parcă i-aș revedea 
pe cei de acasă.

Acestea sint cuvintele pe 
care am ținut să le spun, a- 
cestea sint gindurile mele în 
această zi de sărbătoare. Prin 
el, prin omul acesta vreau să 
mulțumesc partidului meu, să mă plec dinaintea lui ca in 
fața unui părinte, cu dragoste 
și respect.ILIAN GRIGORE 

responsabil de brigadă 
de tineret

Șantierul de construcții montaj 
Onești

Omul 
cel mai dragÎntotdeauna în lume au fost lăudate și date ca pildă de urmat însușirile omenești cele mai fruct case : . cinstea, dragostea pentru tovarășul apropiat, curajul. spiritul de solidaritate, au existat de cind e lumea. Aceste însușiri le au și cotnuniștii. De ce totuși la ei acer.e trăsături apar mai luminoase șt mai frumoase decit oricine, de ce te impre- sroeează ele mai mult la un comunist ?Am spus toate astea pentru ca să fie mai bine înțeles ceea ce vreau să spun despre un anume om, despre un comu- n-st. Pentru că și eu despre asta vreau să vorbesc, despre locul pe care-l ocupă în viața mea un comunist.Lucram pe atunci, cu vreo 12 ani in urmă, la rafinăria din Ploiești. Lucram ca mun- dtor necalificat. Voiam să învăț să devin rafinor. Pe a- tunci, concepțiile vechi despre ajutorarea noilor veniți în meserie mai dominau încă mintea multor maiștri. Mai trebuia încă să „furi- meseria de la ei, ba chiar unii mai vorbeau încă urit și jignitor cu oamenii. Era însă la rafinăria noastră un maistru, vechi membru de partid, pe nume Izrailă Nicolae. Omul acesta avea atîta omenie și dragoste pentru tineri, pentru creșterea lor, incit m-am simțit legat de el din primele zile cînd l-am cunoscut. Am lucrat cu el mulți ani. El mi-a servit întotdeauna drept un înalt exemplu de viață. Era un om întotdeauna calm, nu făcea nici un lucru fără să nu se gîn- dească bine, temeinic, înainte de a-1 începe. N-am auzit de la el niciodată vreo vorbă ne la locul ei, întotdeauna și în orice făcea, avea o comportare ireproșabilă. El m-a a- jutat nu numai să învăț meserie, m-a învățat ce trebuie să fac ca să fiu un om adevărat.Nu știu ce am respectat mai mult la omul acesta, la comunistul acesta. Poate cel mai mult m-a impresionat dragostea lui față de oameni. îi eram dragi cu toții, toți muncitorii tineri de la rafinărie.

El ne spunea uneori (și din asta am înțeles eu multe) :— Gîndiți-vă că voi trebuie să rămîneți aici, în locul nostru. Cum putem noi să vă lăsăm schimbul în primire dacă nu sînteți niște oameni pe care să punem bază ?Da, asta era ! El privea întotdeauna înainte, în viitor, din grija pentru creșterea noilor cadre el își făcuse o adevărată sarcină de partid pe care și-o îndeplinea cu demnitate și răspundere.STĂNCESCU dumitru 
maistru-rafinor Borzești

Eroii mei cei mai 
apropiațiSentimentul care ne însoțește viața și munca, zidindu-ne în conștiință bucurie, încredere și forță îl datorăm partidului.Dacă astăzi înțeleg și iubesc cu mîndrie, tot ce se înalță împrejurul nostru, aceasta o datorez partidului. Lui și înfăptuirilor sale îi închin toate forțele mele creatoare.Omul muncii, conștient de forța și răspunderile lui mi se profilează astăzi minunat, simplu și măreț. Pe el vreau să-l cunosc și vreau să-l fac tuturor cunoscut.Am realizat puține lucrări și desigur și acestea sînt departe de perfecțiune. Cred însă că am întrezărit ceva din frumusețea, demnitatea și conștiința eroilor mei.în urmă cu doi ani am sculptat figura unui miner. L-am văzut în mină. Voiam să exprim eroismul și convingerea muncii lui dăruită societății noi. Voiam să exprim de asemenea, grija și stima 

care i se dă azi fostului scormonitor de sub pămînturi, altădată umilit.Acum, pentru expoziția închinată aniversării a 40 de

ani de la înființarea partidului nostru, am pregătit chipul unei tinere muncitoare ute- miste. Mi-am propus să transmit frumusețea, curățenia, seninătatea și încrederea unei tinere activiste în realizarea sarcinilor pe care partidul le-a încredințat tinerei generații.Toate aceste chipuri, aparțin oamenilor care urmează neșovăitor cuvîntul comuniștilor, încerc să fac evident acest a- devăr în lucrările mele.Noi avem Ia îndemînă, datorită clasei muncitoare și partidului ei, toate condițiile pentru înflorirea artei. Și nu există cinste și răspundere mai mare pentru un artist decit să contribuie cu meșteșugul său la oglindirea cît mai măiastră a minunatei noastre vieți, a destoinicilor ei constructori crescuți de partid.OVIDIU MAITEC 
sculptor

Creerul și inima 
zborurilor meleFac parte dintre acei scriitori tineri care au străbătut ori străbat drumul spre arta literară ca gazetari la ziarele regionale și raionale de partid, avînd pe lingă maestrul lor preferat, un mare, generos și incomparabil mai harnic maestru îndrumător — gazeta de partid. în paginile ei ne-am obișnuit să făurim zilnic proza de aur a gazetăriei comuniste, deprinzîndu-ne din fragedă vîrstă (Eliberarea ne-a găsit aproape copii) cu răspunderea pe Care o reclamă verbul, cu miraculoasa lui forță de a zugrăvi, de a dinamiza viața și, înainte de toate, cu truda fără istov de a găsi „cuvîntul ce exprimă adevărul".Pot spune așadar cu întreaga răspundere că gazeta de partid m-a făcut scriitor. Aici, la această școală a cunoașterii, a avut loc — nemijlocită, concretă și hotărî- toare pentru evoluția mea — întîlnirea cu partidul. Și a- ceastă întîlnire a fost apoi reînnoită zi de zi, crescînd în intensitate și amploare, evo- luînd în spirală, prin umbletul meu entuziast printre oamenii muncii, prin contactul permanent cu acei care luptă pe cele mai avansate poziții ale socialismului : comuniștii. Ei m-au învățat și mă învață să gîndesc, să judec, să acționez din punctul de vedere al partidului. Și dacă am vreun merit, este poate doar acela de a fi fost receptiv la ceea ce se petrecea în jur, de a fi fost ochi și urechi, scoică atentă la marginea mării. Sînt în palma timpului meu ca lutul în mîi- nile olarului — îmi modelează conștiința, spiritul, după chipul și asemănarea sa.Tot ce am izbutit să aduc în vîrtejul acestor ani fierbinți sînt niște documente o- menești, vii mărturii despre faptele glorioase ale contemporanilor mei, despre modul lor de a fi, de a gîndi, de a simți — linii de seismograf ale conștiinței colective în necontenită prefacere. Ele influențează în cel mai înalt grad formarea mea ca om și scriitor. Am fost la Hunedoara și Ștefan Tripșa cu oamenii lui m-au contaminat cu geniul îndrăznelii ; Gheorghe Dindere, primul secretar al unui comitet raional de partid din Cîmpia Dunării mi-a a- rătat cheile cu care pot deschide sufletele oamenilor, a- ceste gingașe lacăte ; de la Vida Gheza, sub dalta căruia capătă simțire un trunchi de stejar, am învățat calmul și liniștea creației ; prin Dumitru Scînteie, unul din veteranii Griviței Roșii, am putut să simt dogoarea zilelor lui februarie 1933 ; cu Vlas Constantin și oamenii lui m-am avîntat să vînăm morunul și delfinul pe mare și am aflat prețul modestiei și al eroismului de toate zilele... Oameni și locuri, frînturi de discuții, amintiri care nu se uită — iată izvorul bogat al cunoașterii scriitoricești în care am simțit, permanentă,- prezența partidului. Pentru tot ce am izbutit și cutez, lui îi port recunoștință, partidului,- ajuns în această copleșitoare primăvară la glorioasa vîrstă de patru decenii. El este creierul șj jnima zborurilor mele. POP SIMION 

scriitor

Desene de TIA PELTZ



Decenii, patru, are Partidul? Ca timp, dai Dar după calea lungă, eroic străbătută, Ce om, cu prisosință, acuma nu i-ar da De patru ori, nu zece, ci mai curind o sutăl
Desigur, tinerețeI Nu poți numi altcum Superba virstâ care ne incunună țara, Cînd anotimpul nostru etern • c el de-acum, E anotimpul lunii lui Mai: e primăvara.

Șl-I drept: ca pe răbojuri, pe-ai luptei veterani Istoria-avu grijă de-a-i incrusta pe fețe, Ci virsta-adevărată nu le-o soco ate-n ani, - Măsura ei de aur e-a țării tinerețe.

înaintăm de-aceea, cu tine, uriași, Partid, inima noastră, cu străluciri de soare. Dușmanilor pămintul le zboară de sub pași, Pămîntul însă, nouă, ni-i rampă de lansareI

Că to întrebi: ce tinăr impuls nestăvilit O face în tot locul fertil să se reverse, Cu iureșul cu care locomotive-nghit Distanțele ce-n goană se-nscriu peste traverse ?Știu forța care-o mină: e ritmul de asalt, Rachetă cu o mie de mii și mii de trepte Avind drept combustibil al nostru dor spre-nalt, Spre comunism - tărîmul ce nu e chip s-aștepte.

Dar pentru izbucnirea acestei primăveri, Dospind cindva-n tumultul uzinelor in grevă Țîșnind din încleștarea trecutelor dureri, Din ce adincuri suie clocotitoarea sevă)

Patruzeci d

TELEGRAME

Cu prilejul zilei dv. de naștere, sărbătoarea poniei, trimit cordiale felicitări împreună cu urări pentru sănătatea Maiestății Voastre precum și pentru prosperitatea poporului japonez.
TOKIOnațională a Ja- cele mai bune

NICULAE STOIAN Foto: N. STELORIAN

noastră scumpă
(Urmare din pag. l-a) 

a priete- Uniunea celelalte consoli- lagărului asigurarea secu-

pe 1960, primul an al planului de 6 ani a fost depășit. Anul acesta au tost obținute de asemenea importante creșteri ale producției.Avintat în uriașa operă de desăvârșire a construcției socialiste poporul nostru năzuiește din adincul inimii spre statornicirea linei păci trainice, condiție esențială pentru desfășurarea muncii sale constructive. Acestei năzuințe îi corespunde pe deplin politica partidului și statului nostru îndreptată spre apărarea consecventă a păcii, întărirea neîncetată ni ei și alianței cu Sovietică și cu țări socialiste și darea unității socialist, rității și capacității de a- părare a țării, zădărnicirea uneltirilor cercurilor imperialiste agresive, u- nirea tuturor forțelor păcii și promovarea coexistentei pașniceViața, faptele, i-au convină pe oamenii muncii că tot ceea ce întreprinde și înfăptuiește partidul e spre binele și folosul lor. Tocmai de aceea masele urmează cu dtil.întregul este mai oricînd în Muncitoresc Romîn, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.împreună cu întregul popor, tineretul nostru poartă o fierbinte recunoștință partidului. întotdeauna, partidul a acordat o deosebită grijă șl atenție tinerei generații. Prin luptă sa neînfricată, partidul a creat generației tinere de

încredere parti-nostru popor strîns unit ca jurul Partidului

Deschiderea unor expoziții 
de artă plasticaîn noile săli ale Muzeului de artă al R. P. Romîne a avut loc.sîmbătă la amiază festivitatea de deschidere a Expoziției retrospective de grafică militantă și a Expoziției de portrete — pictură și sculptură, organizate de Ministerul îflVățămîntului și Culturii și Uniunea artiștilor plastici în cinstea aniversării a 4t> de ani

Tinerețe exuberanta
Foto prof, V. ORZA

tineretuluiȘi ge- tre-muncă 
care

în pla- elaborate cîmp u- nelimitate Tineretul pentru

azi posibilitatea de a-și trăi din plin tinerețea. El a creai condiții de de viață la nerațiile deceniilor cute nici măcar nu puteau visa. în anii puterii populare, pentru tineretul țării noastre au devenit realități vii, cuceriri de seamă și de neclintit dreptul de a participa la viața politică a țării, dreptul la muncă, la salariu egal la muncă egală, dreptul la învățătură, la odihnă și sport pentru care au luptat atîtea generații de tineri in timpul domniei exploatatorilor și pentfu cucerirea cărora mai luptă azi din greu tineretul din țările supuse dominației capitalului.Energia creatoare a tinerei generații, entuziasmul și patriotismul său fierbinte găsesc nurîle mărețe de partid un riaș, posibilități de manifestare, consideră lupta cauza partidului drept cea mai inaltă îndatorire a sa, deoarece in politica partidului de construire a socialismului și comunismului vede reflectarea gîndu- rilor și aspirațiilor sale cele mai scumpe.Pentru viața înflăcărată pe care ne învață să o trăim, pentru țelurile nobile spre care ne călăuzește, pentru viitorul lumiuos ce ni-1 clădim, tineretul nostru poartă o nemărginită recunoștință partidului, îl urmează cu nestrămutată încredere, îi este devotat pînă Ia capăt, se dăruiește fără rezerve cauzei partidului — cauzei comunismului.Urmînd neabătut Partidul Muncitoresc Romîn, strîns unită în jurul partidului, a Comitetului său

de la înființarea Partidului Comunist din Romînia.
★

Sâmbătă după-amiază, in 
Pavilionul C din Parcul de 
Cultură și odihnă „I. V. Sta
lin" s-a deschis Expoziția de 
artă plastică a artiștilor plas
tici amatori din Capitală, or
ganizată de Casa de creație a 
Capitalei, in cinstea aniversă
rii partidului.

Invățind în colectiv, rezultatele 
s>.it mai bune, in fotografie, o 
grupă de e*evi din clasa X-a D 
de la Școala med:e serală nr. 
1 din Sibiu rezoivind o problemă 

ce mctematică.

IH-leasărbă- cea de-a 40-a a- a partidului, din de piepturi tine- înalță puternic recu-

Central, Uniunea Tineretului Muncitor, întreaga generație tînără din Republica Populară Romînă e botărîtă să muncească fără preget pentru înfăptuirea mărețului program elaborat de Congresul al al partidului.Acum la marea toare, la niversare milioane re se cuvîntul de slavă și noștință închinat de tinerele vlăstare ale patriei, părintelui lor drag — Partidul Muncitoresc Romîn: pentru tinerețea noastră fericită iți mulțumim din inimă, partid iubit!La aniversarea glorioasă a partidului, utemiștii trimit salutul lor fierbinte conducătorului și îndrumătorului iubit.Noi. utemiștii, sîntem mîndri că facem parte din organizația revoluționară de tineret, continuatoarea tradițiilor Uniunii Tineretului Comunist, vlăstar, rezervă și ajutor credincios al partidului. Crescuți ți căliți de partid, noi >n avem năzuință mai fierbinte decU aceea de a răspunde cu cinste marii Încrederi ee ne-o acordă partidul. de a fi ajutor de nădejde partidului. Ne angajăm în fața încercatului nostru partid că nu vom precupeți nimic pentru a ne face cu entuziasm și abnegație datoria de tineri comuniști, de ostași credincioși ai partidului. Sub steagul tău glorios, partid iubit, pășim înainte, împreună cu întregul popor muncitor în lupta pentru victoria deplină a socialismului în patria noastră, spre zorile însorite ale comunismului.In Editura politicăa apărut:
V. /. Lenin

Opere complete, 
voi. 3

772 pag. 12 led

roditoare
Terenuri altădată sărace, 

azi cîmpii
C,u vreo doi ani în urmă, 

în biroul comunistului 
Aristotel Blendea, directorul gospodăriei agricole 

de stat din Saravale, raionul 
Stnicolau Mare a fost convo
cat „statul major" al gospodă
riei : ingineri, brigadieri, me
canizatori, tractoriști. Erau 
chemați să ajute la rezolvarea 
uriei probleme importante, și anume transformarea solului 
gospodăriei, intr-un pămînt 
bun și roditor.

împreună s-au sfătuit ce să 
facă, cum să acționeze pentru 
fertilizarea pămintuîui. In 
primul rînd comuniștii din gospodărie și-au pus la contribuție toate cunoștințele, întreaga voință, și planul de bă
tălie a fost stabilit cu miga
lă: folosirea diii plin d Spumei 
de văr, ușor de procurat din 
deșeiifile provenite dă la fa
bricile db zahăr; sâpareă di 
canale pentru evacuarea apei, 
administrarea de îngrășăminte 
chimice adecvate (SUperfbsfați, azâtât și sulfat de amoniu) 
etc.

Hotărifeă și dirzStiiă comu
niștilor îft acțiunea pentru 
îmbuhătățifăă solului a cu
prins ntăselfe de muncitori din 
gospbdâtie.Ofgatiizațtd de bază U.T.M.- din gospodărie d mobilizat U* 
temiștii și tinerii la constrirf* 
rea canalelor de desecări, fii 
fruntea aețittnii se aflau ufe« miști Cd Petre Băchmăh, Răit- co Batanian, Iosif Pinter, Ion

■ i

Maiestății Sale Hirohito 
împăratul Japoniei

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine
Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Populare RomîneBUCUREȘTIMulțumesc cordial Excelenței Voastre pentru amabilele dv. felicitări trimise cu prilejul zilei mele de naștere și în mod sincer vă transmit aceleași bune urări.

avut Fi a în-

HIROHITO

Le biblioteca clubului Fabricii de Rulmenți din Bir Iod noutăți literare sini mult solicitate de . tineri.
Foto 9. NICULE5CU

Satisfacția datoriei împlinite
continuat luni 
venit toam- Eră lă ca- 

an de încer- 
comuniștilor

Albuleseu. Prin Munca patrio
tică a tineretului a fost săpat 
un canal de 6 kilometri. A- 
cum surplusul de apă putea 
să se stringă în canal și să iă 
calea Mureșului. Datorită a- 
cestui fapt zeci de hectare de 
teren, altă dată mlaștini, au 
fost redată agriculturii.

...Și bătătia a 
de zile. A 
na anului i960, 
păiul prihiului 
care. Dîrzenia .
cdre au știut Să îhsiifiețettstă 
înfrbgul colectiv al gospodă
riei, îmbinată cu aplicarea 
complexului agrotehnic înain
tat și-a arătat rezultatele. 
Pămînturi considerate altăda
tă sterpe, au rodit. S-a obți
nut o producție destul de în
semnată, peste 1.900 kg Qrîu 
la hectar; tar producția de po
rumb planificată â fost depă
șită cu 499 kg la hectar. Gos
podăria d Căpătat posibilitatea 
să-și dezvolte și sectorul zoo- 
tehnic. Acitm pe întinsele pă
șuni die gospodăriei, altădată nefolositoare, pase 4.500 de oi și cirezi de vite.Toate acestea mu ne redau 
debit tin crîrilpei al muncii 
pline de abnegație a acestui colectiv în frunte cu comuniș
tii, ăe dîrzenia acestuia ătUftttț cînd este vorba de a iraâuat tn viață politica partidulti<| I DUMITRU POPA I tehnician agricol j

Era într-o duminică dimineață. Pe tăpșanul din apropierea termocentralei, veniseră o mulțime de tineri gălăgioși. Voia bună răsuna pînă departe, în largul văii.Pe terenul de sport unii încinseseră un meci de fotbal, iar alții, grupați în cercuri largi, își disputau cu ardoare mingea de volei.Dar iată că dinspte colină apăru un om. Mergea grăbit dar din întreaga sa ființă se vedea că era frămintat de gînduri. „Oare vor înțelege băieții situația..." Uzina avea astăzi nevoit de întreaga ldr putere de muncă.După cîteva minute toți tinerii se adunaseră în jurul comunistului Milițescu Gheorghe, directorul termocentralei Paroșerti, și ascultau cu atenția încordată.Ce se întimplase ?Conducta principală, lungă de 1.000 m. prih care apa Jiului ajiinge în condensatoarele turbinei, se înfundase. Trebuia desftihdată și curățată, întregul mii și celelalte impurități trebbiau scoase a- fară cu găleata. Uzina funcționa cu sarcină redusă, fiindcă celelalte surse de apă de răcire erau în reparație. Mun
ca era grea și aiievoîoasă.Fiecare minut, fiecare cli
pă erau prețioase.Nu trecu multă vreme șl țHinieroși tineri, cu lămpi lin* ■mmutate de la minerii de la WUlcan, îmbrăcați în costume 
ia protecție, coborau in ma-

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasaaorul Republicii Indonezia 

în Republica Populară RomînăPreședintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, a primit sâmbătă dimineața, la Palatul Republicii, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Indonezia în Republica Populară Romînă, Sukrisno, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.La solemnitate au luat parte Comeliu Mănescu. ministrul Afacerilor Externe, șl Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat al R. P. Romîne.Ambasadorul Indoneziei a fost însoțit de Marzuki, consilier, Samsi Abdullah, atașat de ambasadă și Bambang Soe- tinjo, atașat economic.Dl. Sukrisno, ambasadorul Republicii Indonezia, a transmis cu acest prilej președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, sentimentele de considerație și salutul călduros al președintelui Sukarno. Sarcina ce mi-a fost încredințată — a spus în cuvântarea sa ambasadorul Indoneziei — este aceea de a întări legăturile prietenești dintre Republica Indonezia și R. P. Romînă, de a lărgi relațiile culturale, economice și de colaborare între popoarele remin și indonezian. „Permiteți-mi să subliniez — a declarat ambasadorul Indoneziei — că nu există nici-o piedică in calea dezvoltării relațiilor strînse dintre statele și popoarele noastre — relații care să contribuie la prosperitatea ambelor popoare.Relațiile bune, prietenești, pline de înțelegere reciprocă dintre țările noastre au o bază puternică, deoarece Republica Populară Română și Republica Indonezia urmează a- ceeași politică de pace, ferm anticolonialistă și antiimpe- rialistă. Ambele state promovează principiile de coexistență pașnică in relațiile dintre popoare, indiferent de sistemul social și politic al statelor și sprijină politica de neintervenție în treburile interne ale oricărui stat". Subliniind că este o mare cinste 

rea conductă luînd pieptiș curentul rece de aer.Trei ore a durat munca. La ora două după amiază dispecerul central a fost Ihcunoș- tiințat că termocentrala Paro- șeni e pregătită pentru reintrarea in sistem cu întreaga ei capacitate.Pe fețele tinerilor se putea citi satisfacția datoriei împlinite. IOSIF CRAC
electrician 

Căminul cultural din Breeze, de «urind Inaugurat
(Foto Agerpres)

aă reprezinte în R. P. Romînă pe Președintele Sukarno, statul și poporul indonezian, a- cum cînd forțele mondiale ala păcii devin din ce în ce mai puternice, ambasadorul Indoneziei și-a exprimat convingerea că misiunea sa va fi exclusiv spre folosul popoarelor și statelor romîn și indonezian, spre folosul promovării prieteniei între popoare și al întăririi păcii în lume.Președintele Consiliului da Stat al R. P. Române, Gheorghe Gheorghiu-Dej, răspunzând, a spus : „Am primit cu multă plăcere mesajul prietenesc al Președintelui Sukarno șl vă rog să-i transmiteți, odată cu expresia sentimentelor mele de înaltă considerație, cele mai calde urări de sănătate și fericire. Sînteți aici, domnule ambasador, în mijlocul unui popor care urmărește cu profundă simpatie lupta ce se desfășoară in prezent in patria dv. pentru consolidarea independenței Indoneziei, pentru întregirea teritoriului național indonezian, pentru progres și o viață mai bună. Vă rog să fiți încredințat că poporul romin sprijină cu căldură eforturile poporului indonezian îndreptate spre întărirea păcii în lume și ii urează succes deplin în îndeplinirea nobilelor sale aspirații. împărtășesc întrutotul a- precierea dv. referitoare Ia posibilitățile largi de dezvoltare și întărire a relațiilor de colaborare prietenească dintre țările noastre. La temelia cestor relații prietenești stă lupta consecventă a celor două țări pentru menținerea păcii in lume, pe baza principiilor coexistenței pașnice,
a-

Scurt bilanț
(Urmare din pag. l-a)

— Cum stă in întrecere bri
gada lui Văsile Ștefan din a- 
telierul scule și calibre ?

— O cunoașteți ?
— Sigur. E doar mereu 

fruntașă în întrecere. Vrem 
să știm ce a realizat acum.

— La 6i în atelier a pornit 
inițiativa „atelier fără rebu
turi". Băieții lui Vasile au dat 
numai produse de calitate ex
cepțională. Produse de cea mai 
bună calitate a obținut și bri
gada de la laminorul de 3 
țoii condusă de Petre Tănase și celelalte. Voiam să vă vor
besc și despre unele măsuri 
care au asigurat îndeplinirea 
angajamentelor luate de bri
găzile noastre de tineret.— Te ascultăm și încă eu nerăbdare...

— Flecare brigadă a 
angajamente concrete 
știut eu cine anume se 
țrece. Asta i-a mobilizat pe tineri, in întreaga uzină s-a aplleăt inițiativa tinerilor de la Uzinele „Tudor Vladimires- 
cu", s-au organizat peste 40 cursuri de ridicare a calificării 
profesionale și 60 de cercuri 
de citire a literaturii tehnice. 
Cele 11 posturi utemiste de 
control au ajutat îndeaproape 
îndeplinirea angajamentelor.

— Ne poți spune ceva des
pre inovații ?

— Mi-ați luat-o înainte. A- 
veam de gînd să vă vorbesc și despre ele. Ne-am angajat

• Cea de-a 21-a etapă campionatului categoriei A de fotbal programează astăzi o serie de jocuri care se anunță atractive. în Capitală pe stadionul ,,23 August" vor avea loc în cuplaj următoarele în- tîlniri: Progresul — DinamoBacău (ora 15,15); Dinamo — C.S.M.S. Iași (ora 17). în țară se vor disputa următoarele meciuri: Știința Timișoara —* C.C.A.; Corvinul Hunedoaira— Farul Constanța; U.T. Arad— Minerul Petroșani; Petrolul Ploiești — Rapid București.Stațiile noastre de radio vor transmite de la Ploiești, înce- pînd din jurul ores 18, repriza a doua a întâlnirii Petrolul - Rapid. Transmisia se va face pe programul L
• Echipa iugoslavă de fot

bal Lokomotiv Zagreb își va începe miercuri turneul în țara 
noastră intilnind pe stadionul 
Ciulești de la ora 17 echipa 
selecționată feroviară a orașu
lui București. Joi 11 mai la 
Tirgoviște Lokomotiv Zagreb 
va juca cu Metalul Tirgoviște.

• In cea de-a î-a rundă a 
turneului internațional femi- 

pentru zădărnicirea uneltirilor agresive ale imperialismului și colonialismului, pentru rezolvarea principalelor probleme ale contemporaneității, pe calea tratativelor. Nu încape îndoială că marea cauză 
a păcii și independenței popoarelor, pentru care militează ambele noastre țări, va triumfa pentru că este o cauză dreaptă, apărată de forțe de neînvins". în încheiere, președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, l-a asigurat pe ambasadorul Indoneziei de întregul sprijin în îndeplinirea misiunii sale, în activitatea pe care o va desfășura pentru dezvoltarea relațiilor între cele două țări, și cari va contribui Ia o cit mai bună cunoaștere reciprocă și apropiere între popoarele romir și indonezian.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a întreținut cordial cu ambasadorul Sukrisno. La convorbire au asistat tovarășii Comeliu Mănescu și Grigore Geamănu.

★Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Indonezia în R. P. Romînă, Sukrisno, a depus sîmbătă la amiază o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei.La solemnitate au luat parte membri ai Ambasadei Indoneziei la București.Au fost de față funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe, ofițeri superiori ai Forțelor Armate ale R. P. Române.Cei prezenți moment de au păstrat un reculegere.(Agerpres)
într-o uzină5 propuneri de 

bilanțul lunii a-
să realizăm 
inovații. In 
prilie sînt cuprinse 9 propu
neri care aduc economii anua
le antecalculate în valoare de 
peste 65.000 lei. 11 știți pe Mi
hai Victor. El a realizat o ino
vație „dispozitiv cu bucșe ex
tensibilă pentru strîns și tăiat 
simultan două bucșe de 
bronz".

— Rezultatul ?
— Bun. Foarte bun. Produc

tivitatea muncii la aceste o- 
perații crește cu 100 la sută. 
Prețul de cost, se reduce cu 
circa 40 la sută.

— Și uzina cum stă cu an
gajamentele ?— Și despre asta o sa vă 
vorbesc. Am venit — zise zîm- 
bind — pregătit.

Planul fizic a fost depășit 
cu 9 la sută nu cu 5 cum 
prevedea angajamentul.

Productivitatea muncii a crescut cu 6 le sută. în loc de 3 la sută cum s-a augajat colectivul. Rebutul a foșt redus 
de la 0,35la sută, coeficientul 
admis la 0,28 la sută. Prețul 
de cost a fost și el redus cu 
1,8 la sută față de sarcina de 
plan.

Pînă acum din angajamen
tul anual de 4.000.000 lei eco
nomii și 2.500.000 lei beneficii, 
am realizat 1.600.000 lei eco
nomii și 2.2ÎO.OOO lei beneficii. 
Și-acum plec la uzină. Am să 
vă comunic de acolo ultimele 
noutăți.

nin de șah de la Tbilisi, cam
pioana R. P. Romîne. Ale
xandra Nicolau, a cîștigat eu 
albele la Tamara Hugașvili 
menținîndu-se astfel între pri
mele clasate. Pe locul întîi se 
află Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 5 puncte (2) urmată de Ceai- 
kovskaia (V.R.S.S.) - 5 puncte, 
(1), Alexandra Nicolau (R.P.R.) 
4l/i puncte (1) etc.In concursul de natație de la Moscova, în afara recordului mondial stabilit de Leonid Koleșnikov la 100 m bras (l’ll’’4/10) au fost înregistrate și alte rezultate valoroase. în proba de 100 m liber V. Konovalov a realizat timpul excelent de 56”9/10, iar la 100 m spate V. Simar a fost cronometrat cu l’04”2/10.• Astăzi începe la Istanbul turneul internațional de volei la care participă echipele masculine ale U.R.S.S., R. P. Romîne, R. P. Bulgaria, Iran și Turcia. Echipa romînă va în- tîlni astăzi echipa Iranului. Luni voleibaliștii romîni vor juca în compania echipei R.P, Bulgaria.



„PARTIDUL E M1NDRU SOARE
PENTRU ȚARA-NFLORTTOARE“

Mîndria

poporului
Foaie verde de negară Grea era viața și-amară. Ne era traiul netrai, N-aveam pe vatră mălai, Copilașii slabi și goi, Aveam în schimb un ciocoi: Paul Michiu cel bogat Stăpîn pe noi și pe sat, sălașe, pe hambare, sute de hectare, deal și pe zăvoi, turmele de oi, sufletul din noi.
PeȘi ȘiȘl Și

pe pe pe pe verde de cicoareFoaieDar veni și ziua mare Cînd ne-am ridicat, un zid, Conduși de-un măreț partid, Un partid călit in lupte, Lupte grele, ne-ntrerupte, Și-am gonit pe cei bogați La care-am robit argați.Noi, ce-am dus viață de cîni, Sîntem in țară stăpini ;Țara noastră prea frumoasă Cu văile ei mănoase,Țara noastră prea bogată E a noastră toată, toată!Foaie verde floare-albastră, Prin gospodăria noastră Mare, mîndră și bogată, Măi flăcăi să dăm o roată Pe în buze cu zîmbetu’, inimi cu cîntecu’.DeȚarcu-i plin cu animale. Cu el toții ne mîndrim Și mereu o să-1 mărim. Mai încolo, către soare, Sînt oițe și mioare ; Oile noastre din stină Jumătate-au lină fină.Dar noi încă mai dăm zor Să dublăm numărul lor.

la sediu mai de vale

Cintă lie. ciocirlie,Cintecul de bucurie,Cintecul drag, plin de viață. Care să muncim ne-nvață.Cintă flueraș de soc. Hora mare, faceți ioc- Cintă flueraș de prun Pentru traiul nostru bun, Cintă flueraș de tei Pentru toți vecinii mei, Cintă flueraș de șoc Astăzi am poftă să joc 1Foicica faguluiIi mulțumim dragului, Dragului partidului Ce-a făcut cUvîntUl lui Mindria poporului.slOwct zotsmirsr jwjnr > 
(Din regiunea Iași). -hr

Acum

Păcat c-am imbătrinlt Căci acum e de trăit Cînd Partidul Muncitor E părinte de popor. Strigă Parângul din nori La ai săi mîndri feciori : — Ce vedeți in depărtări, Intr a țării noastre zări. Vedeți voi realizări * Iar din grupul de ciobani Ce ședea pe bolovani Iasă unul mai înalt Și cu părul retezat.:— Eu de-aici de pe-nălțime Mă uitai prin regiune Văzui lucruri de minune. Strînși cu toți, bine uniți, Tovarășii comuniștiȘi brigăzi de utemiști Prin uzine fac motoare Ară șesul cu tractoare. Ba munciră și mai mult Băgînd trenul Ia Surduc Pe al Jiului uluc. Străpung munți, pășesc vilcele, întind poduri, fac tunele Pe sub schitu „Locuri rele", Zidesc mîndre viaducte Ciment cu pietre cioplite, Fac și sonde la Țicleni Mult mai mîndre ca-n Moreni, Iar la „Schela14 sus pe plai, Și pe la „Șeaua Iul Cfai“ Pe unde-a trecut Mihai Cu viteji și căpitani Acu trei sute de ani, Azi sînt falnice șosele Unde urcă „Zisuri" grele, „Steaguri roșii" și motoare Ducind sirmă in spinare Pentru floarea de minune, Pentru nalta tensiune. Ce ia raza de lumină Din Paroșeni, din uzină.— De pe „Mîndră" de pe coastă, Eu văd regiunea noastră Ca o floare din fereastră. Prin comuna Mușetești Acum ți-e drag să privești, S-a făcut lumină-n sat Și săracul e bogat.De te uiți seara pe drum Toate lucrurile spun Că Partidul Muncitor E părinte de popor. Mai văzui un lucru bun Prin vilcele, prin păduri, La Stăncești pe Valea Mare Văzui un fel de motoare Tăind fagii din picioare, II tăia și-i reteza Sus la rampă mi-i trăgea, Iară buștenii cei groși Pe jgheaburi aleargă jos Și se-ncarcă la mașină Să-i transporte la uzină Să facă mobilă fină.— Pe la noi, pe la Novaci Nu mai sînt oameni săraci Căci Partidul MuncitorE părinte de popor.Avem casă de cultură Măi frumoasă ca o lună, Școli înalte la copii, TțenUl șuieră pe Jii, Sonde multe la Țicleni, Electrică la săteni,

— Poporul slăvește în cîntece partidul —
„Pe-un picior de plai... Pe-o gură de rai..." așa începe cea mai frumoasă dar și cea mai tristă din toate poeziile noastre populare, ..Nliorita*. Pe un picior de plai stăpinea de veacuri și pînă mai acum 17 a- întunericul, sărăcia, călcîiul de fier al stăpînilor de fabrici și de turme ce oi, de pămînturi și de cirezi nesfîr- șite. Pe-o gură de rai trăiau oamenii ca-ntr-un iăd adevărat exploatați dar sfătuiți mereu la supunere înecați îh singe ori de cite ori încercau să scuture jugul. Peste tot in țara noastră, piciorul de plai si gura de rai păstrează urmele celor viteji pe- trecuți prin veacuri, a căror luptă și-a găsit încununarea și biru.nîa deplină în lupta celor mai buni fii ai poporului nostru — comuniștii. Urme, Semne ale luptelor, poporul vă păstrează pe toate in inima lui. Cîntecele vechi vorbesc despre vitejii legendari, cîntecele mai noi. largi ca matca Dunării, glorifică pe cei care au coborît din legendă în istorie, iar istoriei i-au dat lumina și înălțimea idealurilor lor — comuniștii. Pe ei, frumusețea lor morală,

virtuțile lor neîntrecute de luptători pentru fericirea și bunăstarea poporului, gindurile lor amplificate în faptele nemuritoare ale oamenilor liberi, constructori ai socialismului, pe ei ii cintă poeții, glasurile din mulțime.Acum, la cea de-a 40-a aniversare a partidului, cîntecele, aceste flori ale inimii poporului și-au deschis din plin corolele strălucitoare în lumina cea mare a țării și a primăverii, si un buchet din florile acestea îl a- șezăm și noi cu dragoste lingă steagurile roșii, la marea sărbătoare a întregului nostru popor.De frumusețea, de lumina și mireasma lor se pătrunde ușor inima și mintea oricărui om care iubește pămîntul renăscut al acestei țări.Cine le-a zis, le-a scris sau le-a cîntat mai întîi, cîntecele ? Tot el, poporul, acel poet și meșter neîntrecut in iscusința frumuseții, mai ales azi cînd prin grija Partidului Muncitoresc Romîn se poate bucura de toate frumusețile care.-i erau altădată furate.Multe din vocile „anonime" au

acum un nume. Șirul lor e lung, cunoscut și cinstit de noi toți. Multi dintre cintăreti sint tineri. Dar nici bătrinii nu se lasă. Aș aminti aici numai două nume : al Savetei lui Tîmpău. de sub muntele Rarău, cum singură se prezintă și al aceluia care iscălește în versuri ..Așa vă cintă ciobanu Ghe- orghe Nistor Ungureanu". Sint doi cîntăreți care ne-au cinstit cu prezența lor la acest sărbătoresc concert popular. Citindu-le versurile, nu poți să nu te gîndești că în vibrația lor sună milioane de voci omenești, în ritmul lor pulsează bătăile atitor inimi, dintre care multe înflorite a doua oară, ca salcimii în pragul toamnei — după cum se vede din cuvintele pe care le adresează partidului o țărancă de sub muntele Rarău.„£u sint în zile trecută 
Și pe cap sînt eu căruntă, 
Dar tot vreau să mai trăiesc 
Lui cu drag să-i mulțumesc".

De undeva, de pe culmile munților Paring, parcă reia acest acotd

al bucuriei de viată noul, un cioban 
colectivist ricind :-Păcat c-am îmbctrînit. 

Căci acum e de trăit 
Cînd Partidul Muncitor 
P părinte de popor'

Rotindu-și vulturești privirile 
peste tară acest urmaș al baciului 
,.Mioriței* cintă cu o uimitoare pu
tere de cuprindere Si forță de plasti- 
cixare realizările din industria ti a- 
gricultura socialistă

Ce limpede și în deplinul lor în
țeles pot suna acum versurile cu 
care începe vechea baladă. Pe-un 
picior de plai — viață nouă, liberă 
și îmbelșugată. Pe-o gură de rai — 
luminile și bucuriile socialismului...

Dar să-i ascultăm pe rapsozi cum 
isi deapănă cintecul cel mai frumos, 
cintecul inchmat unei sărbători înăl
țătoare, sărbătoarea Partidului Mun
citoresc Romîn pe care poporul nos
tru îl mai numește și partidul feri
cirii și al frumuseții.

ION BRAD

Că el strălucea mai tare; Partidul, soare vestit N-are-n vreme asfințit ! El șade numa-n amiază Calea noastră-o-nseninează
vrut în casă:

muncitoare, drag cinstiți comuniști urma lor viitor.
(Din regiunea Brașov)

Preajba nalță-combinate Iar din Runc pornește-un șarpe Ce se lasă tot la vale, Peste văi, peste ponoare, CU aț>ă răcoritoare Peritru lumea Voi, copii, cU Pe cei mîndri Și mergeți pe Și atUm și hPentru laptele de aur Eu le-adne canoni de laur. Cunună-mpletită-n flori. Trandafiri și eu bujori De pe munți culeși ia zori Că sint vrednici moneiterL Și partida] comunist Bine le-a maj chibzuit Că Partidul Muncitor E părinte de popor. Pe el ii cintă ciobanu Gheorgh» Nistor l'ngureanu.

Mi-e partidul

ca un tată!

Am un dascăl

ce mă-nvață

Codrule, frunză rotată, Și de vânturi legănată, Mi-e partidul ca un tată ! Codrule, frunză-nverzită, Mi-a fost viața chinuită, Numai cu lacrimi stropită; Cînd rupeam o-mbucâturâ, Sirtițeatn lacrimile-n gură. La boier pe brinci lucram, Și tot nu-1 mai mulțumeam. Codrule, frunză frumoasă Azi am casă și am masă, Că partidul ne-a chemat, S-avem traiul minunat; Și-am făcut gospodărie. Cu oameni de omenie. Codrule, creangă umbroasă, Doina mea unde se lasă Peste coastele de munte Răsar din ea flori mărunte; Toate aste floricele, Sint bucuriile mele — Că de doihă semănate, Umplu ponoareîe toate, Pe sub fragi, pe sub molid,

Partidul să ne trăiască Țara nouă să-nfloreastă C-am scăpat de Cate-n veci n-oFoaie verde de pe creste Satul nostru-ntinerește ;Foaie verde de cicoare Și e riiinflru ca o floare Floare albă, semănată
sărăciesă mai vie !

De partidul nostru dată! Că-i partidul mindru soare Pentru țara-nfloritoare Și-a luminat ăst pămint Patruzeci de ani la rind.Am un dascăl ce mă-nvață Și mi-a dat un rost în Viață, Foaie lină ca molidulAcest dascăl e Partidul!Să trăiască muncitorulȘi țăranul și ogorul, Cei ce azi cu drag muncesc Și partidul îl iubesc!Chischineu * cu floarea mare Știi c-am fost cu-ndurerare Și mi-ai strins lacrimi amare. Chischineu cu floarea dulce Azi partidul ne conduce Bucurie ne aduce!*) chischineu «• batistă.
(Strigături din regiunea Crișana)

soare vestitSpusu-le-am eu Să se poarte mai Că vremea nu-i mai amină Și cutând mi-or fi la mină; Eu le-am spus, nu m-au crezut, Peste față m-au bătut.Eu le-am zis și n-am păcat, Ei jandarmilor m-au dat, Fi-ie-ar neamul blestemat ! Cit necaz pe lume-au dus, Să-l stringi, nu-i munte mai sus I Cite lacrimi m-au stropit, S-ar face rîu șerpuit Lumea-ntreagă s-o-nconjorl. S-o-nconjori de două ori, Spusu-le-am eu domnilor Că-i aproape ceasul lor Geaba grăbeau nor pe soare, Pe al lumii muncitoare,

domnilor ușor,

Că al nostru bun partid Cu dragoste ca un tată, Ne-a dat bucuria toată .
(Din regiunea Ploiești)

Cînt cu veselie

mareBate vîntul printre flori, Creștem turtne de miori, Bate vîntul printre munți, Peste brazii cei cărunți, Și cum bate cătinel Duce cintecul cu el, Dintr-o zare-n altă zare, Cînt cu veselie mare, Că partidul tuturor Le-a sărit în ajutor.Bate vîntul frunza creață,Asta zic și eu că-i viață ; Lucru la gospodărie Și-o duc cum mi-i mai drag mie. Dimineața cînd mă scol Fac cu ochii-n jur ocol — Gospodărie frumoasă.

Ne-ii adus ce-am Lapte dulce pruncilor, Răsplată părinților. Bate viatul printre meri, Nu mai e cum a fost ieri, Că partidul ae-a scăpat Și de plins și de oftat. Cine cuvântul M știe. Calcă drum de bucurie!

Că partidul a venit Și-au plecat cu potomoiu’ Cum se due cerbii eu stolu Și s-m dus peste pămint Cum se duc norii pe vint, Buhăind și fulgerând. Zarea largă ntunecind.
(Din regiunea CrișanP)

Stelele-or

Partidul cu omenia.A stins pe Mureș robia Pe Mureș, pe Oltu-n goană. Și-a-neeat-o iu bulboană. Jandar să nu ne mai bata Cu centura lui cea lată Perceptor să nu ne fure, Nici birăul să ne-njure...

pămintu ’
Hai. hai. hai dorule. hai, Să Tâd țara ea un rai— Mă uit ici. mă uit colea. Ce frumoasă-i țara mea! Ieri din lacrimi mărunțele Purta șiruri de mărgele Și se mbrobodea cu jele, Dar acuma-ntinerită, E ca floarea-mbobocită, Hai, hai, hai dorule, hai, Du-mă și mai sus pe plai, La cei munți cu cetioară, Unde apele coboară, Să văd stele răsărite Și pe uliți risipite, Că partidu-o scris în foi C-or veni și pe la noi Stele-n sticlă-nfășurate, Să lumine peste sate.Num» ce și-o spus cuvîntu’ Stelele-or umplut pămintu’ ! Hai, hai, hai dorule, hai, Du-mă iară, că-i musai ! Du-mă-n goană cit îi șes, Să văd griul nalt și des, Pus cu bivoli din uzină Să-noate omn-n făină, Că partidul s-a luptat, Patruzeci de ani curat, De-a-nfrățit ofaș și sat. Hai, hai, hai, dorule, hai, Pe utide-oi vrea tu Să dai, Că mi-i țara toată rai!

(Din regiunea Suceava).

Partidul

cu omeniaBună mi-i acuma viața,Dar să-i simt mai mult dulceața, Gfrtdesc la ce-a fost odată Pe9te om și țara toată t ...Ziua nor și noaptea nor, Petreceam lumea cu dor. Ziua nor și noaptea stele, Petreceam lumea cu jele. Ziua nor, noaptea senin, Petreceam lumea eu chin. Și din ce vremea trecea, Jalea mai rău se-nte(ea ;Dar partidul peste țară A-nflorit o primăvară, Cit în inimă și-afară, Ne-a dat zile roditoare, Pentru răni vindecătoare, Că mult ne-a fost dor de soare! Pe unde-a căzut obuzu’ Crește mare cucuruzu* Pe unde s-au spart granate Adunăm cîntind bucate. Unde gloanțe șuierară, Crește griul mult de vară, Cresc ovăzuri șl secară I Ciocoii, bată-i necazu’ Ne-au fript buza și obrazu’ Dar n-a fost cum au gindit,

Vreme, vreme, bună eș<i Pe toate le rinduiești,! Sub grija partidului. Ești lumina omului.(Din regiunea Mureș — 'Autonomi 
Maghiari).

De sub

Rarău
Munților cărunților Veți lăsa iubiților Pe Saveta lui Timpău De sub muntele RarăuSă grăiască lumii iară Despre voi și-n astă vară. Bate vintu-n cetină, Frun2a-n taină clatină, Eu așa am petrecut Cu viața ce a trecut, Pină cînd a răsărit Libertatea și-a venit Și-a venit la noi cu soare Ca și crinu* cînd e-n floare,

MMI

A venit bunul partid 
Și pe noi ne-a sprijinit, 
Ne-a invățat cum să trăim 
Țara noastră s-o-nnoim.
Eu in zile sint trecută 
Și pe cap sint eu căruntă 
Dar tot vreau să mai trăiesc 
Lui cu drag să-l mulțumesc.

(Din regiunea Suceava).

Fericirea

mîndră floare
Mindră-i frunza pe smicele, 
Mindre-s șl zilele mele, 
Frunza • cu primăvară,

Creștem

bucurii,

(Din regiunea Oltenia)

Zilele fără povară ; Frunza e crescută-n ploi, Zilele-s fără nevoi. Frunza e crescută-n soare Și eu fără supărare, C-a luptat și-a izbindit Partidul nostru iubit Și ne-a dat la fiecare. Fericirea mindră floare - La noi tot omul o are... Floarea roșie și-aleasă Crește-n fiecare casă, Cit lumea nu veștejește Și pe om îl veselește Că-i floarea partidului Fericirea omului.

un munte!Cu partidul nostru drag Vine holda pînâ-n prag, Ciocoii nu ne-o mai trag, —Că-i a colectivului Muncită eu brațul Iui.Cu partidul nostru bun, Intră stelele-n cătunȘi se culcă îndeseară, Pe stilpi și la stTășioară Și-n grinda tavanului.Pe gindul săteanului. Cu partidul tot in frunte Creștem bucurii, un munte ! Noi i-am ascultat cuvintul Și-azi ne dă mai mult pămintul ; L-am scăpat de la strinsoare. Tot din lanțuri de răzoare Și-acum crește holda mare;Ca boabele dintr-un spic, Mai să umpli un șinic...Condu-ne partid iubit, Tot prin timpul inflorit.
(Din regiunea Argeș)

Partidu-i

lumină vie
Frunzucă verde din vie Partidu-i lumină vie, Cum alta nu se mai știe,.. De-ai strînge cerul cu stele, Cu soarele peste ele Și cu luna laolaltă N-ar fi lumină mai naltă. Partidu-i lumină mare, Ce n-are asemănare. Raza ei pe inimi cade Și le-ncarcă tot cu roade, Cu roadele' cititului, Cum ii e drag omului. Partidul, lumina noastră Ne-a făcut viața frumoasă, Ca pomu-nflorit pe coastă ; Ne-a făcut viața bogată, Cum n-a mai fost niciodată.

(Din regiunea Bacău)

Si cu clasa

muncitoareFrunză mindră de pe dimb, A luptat partidul scump — Pe vrăjmași i-a-ngenunchiat Să ne lase cîmp mai lat, Cimp mai lat, pădurea verde, Ani bogați să ne dezmierde. Colo-n timpurile-amare, El lupta din închisoare. Și ou clasa muncitoare Steagul lui 
L-a urmat Din hotară Steagul luiMi-a îmbărbătat săracii. Alei, maică, maica mea, A-nălțat partidul stea, Stea frumoasă-n colțurele Cum nu-i alta printre stele ; E steaua poporului Și-nsorește drumul lui, Drum de pace și dreptate Și de zile luminate.Partidu-1 mereu în față Și cuvintul lui ne-nvață.

de foc și pară 
întreaga țară, 
in hotară.
roșu ca macii.

(Din regiunea Oltenia)
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Manifestări consacrate 
aniversării a 40 de ani

TINERETULU LUMII
Lucrările seminarului

permanent

Iatino-americ an

din Romînia

Pînă în prezent 300 organizații și uniuni de tineret din peste 80 de țări au anunțat că vor participa la Forumul mondial al tineretului care va avea Ioc la Moscova. Acestea au fost anunțate la ședința din 5 mai a secretariatului permanent al Forumului mondial.Participanții Ia ședință au ascultat dări de seamă despre vizitele făcute de membrii secretariatului în diferite țări, printre care S.U.A., Marea Britanie, Ghana, Guineea, Maroc, Senegal, Olanda, Franța, R.F.G., Cuba și Chile.S-a hotărît să se organizeze în curînd o conferință de presă în legătură cu pregătirile care au loc în vederea acestui eveniment.
Apelul studenților emigranți 

din Portugalia
Reprezentanții din 

emigrație ai organi
zației Mișcarea na
țională studențeas
că din Portugalia 
au chemat pe stu
denții și democrații 
din întreaga lume 
să acorde ajutor ti
neretului progresist 
din Portugalia în 
lupta sa împotriva 
regimului fascist al 
dictatorului Sala
zar.

Intr-o scrisoare 
publicată în săptă
mânalul „Tribune", 
reprezentanții aces-

tei organizații stu
dențești scriu: In 
fiecare zi rn presa 
portugheză se pot 
citi noi și noi nume 
ale unor 
condamnați pentru 
„activitate 
sivă" pentru 
rare la o organiza
ție politică ilegală" 
etc.„Portugalia, subliniază autorii scri
sorii, s-a transformat într-o uriașă închisoare, unde poliția secretă re-

oameni

subver- 
„ade-

curge sistematic la torturi. Astfel, tî- nărul student Jose Casanova, în vîrstă de 20 de ani, care a fost condamnat la 8 decembrie, a fost ținut în picioare timp de 5 zile și 5 nopți fără să i se permită deloc să se odihnească".
In încheierea scri

sorii se spune: „Stu- denți și democrați din întreaga lume vă adresăm chemarea: ajutați-ne!“.

fll studențilorLa 5 mai Ia Moscova au început lucrările Seminarului permanent latino-american al studenților. Seminarul a fost creat din inițiativa studenților din America Latină care învață in capitala sovietică și a Consiliului studențesc din U.R.S.S.In prima ședință a fost e- xaminată problema „Caracterul și particularitățile revoluției cubane". Raportul a fost prezentat de șeful delegației tineretului cuban care face o vizită în Uniunea Sovietică, președintele Asociației tinerilor insurgenți din ~ maiorul J. Iglesias.Participanții la vor dezbate «n cursul 1961 următoarele teme: niunea Sovietică și America Latină", „Problema coexistenței pașnice și dezarmării și lupta de eliberare națională a popoarelor", „Independența națională și cultura", „Industrializarea și progresul", „Mișcarea internațională studențească contemporană", „Forumul mondial al tineretului de la Moscova".

Cuba,seminar anului „u-

Zilele acestea, în capitalele mai multor țări socialiste au avut loc manifestări consacrate celei de-a 40-a aniversări a înființării Partidului Comunist din Romînia.Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Partidului, ambasadorul R.P. Romîne Ia Moscova a convocat la 6 mai o conferință de presă pentru ziariștii sovietici. La conferința de presă au luat parte reprezentanți ai organelor centrale de presă, precum și corespondenți ai ziarelor republicane.De asemenea, șefii reprezentanțelor diplomatice ale R. P. Romîne la Sofia, Berlin și Budapesta au ținut conferințe de presă, în cadrul cărora au vorbit despre drumul glorios de luptă pe care I-a parcurs partidul nostru în cei 40 de ani de existență.La Ambasada romînă din Phenian a avut loc o gală de filme rominești consacrată celei de-a 40-a aniversări a înființării Partidului Comunist din Romînia. De asemenea, la Ambasada R. P. Romîne din Praga a fost oferită o gală de filme și un cocteil.La Sofia s-a deschis expoziția de fotografii „40 de ani de la înființarea Partidului Comunist din Romînia", organizată de Comitetul Orășenesc Sofia al P.C.B. (Agerpres)

Popoarele trebuie să lupte cu hotărîre

împotriva uneltirilor imperialiștilor
EREVAN 6 (Agerpres). - TASS transmite : Nikita Hruș

ciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a luat cuvîntul la 6 mai la 
ședința festivă care a avut loc în orașul Erevan și care a 
fost consacrată împlinirii a 40 de ani -de la instaurarea 
puterii sovietice și fondarea 
menia.

Partidului Comunist din, Ar-

XIENG KUANG 6 (Agerpres). - La 5 mai căpitanul Kong Le, comandantul suprem al trupelor armate ale guvernului regal al Laosului, a acuzat gruparea rebelă Boun Oum — Fumi Nosavan de faptul că continuă provocările militare și i-a propus să trimită imediat reprezentanți competenți la conferința părților interesate.După cum anunță agenția China Nouă, în declarația lui Kong Le, care a fost dată publicității la Xieng-Kuang și transmisă de postul de radio „Vocea Laosului" se spune că grupul de la Savannaket (gruparea rebelilor - n.r.) tărăgănează participarea la conferința tripartită, că avioanele lui violează spațiul aerian deasupra regiunilor controlate

HAVANA 6 (Agerpres). = La 5 mai ambasadorul R.P. Romîne la Havana, Mihai Magheru, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Republicii Cuba, dr. Osvaldo Dorticos Torrado. La prezentarea scrisorilor de acreditare au fost de față dr. Râul Roa y Garcia, ministrul Afacerilor Externe, dr. Luis Buch, secretarul Președinției și al Consiliului de Miniștri, și alte persoane oficiale. A fost prezent de asemenea primul-se- cretar al ambasadei, Alexandru Petrescu.După înmînarea scrisorilor de acreditare președintele Dorticos a avut o convorbire cordială cu M. Magheru. Cu acest prilej ambasadorul R.P. Romîne a transmis din partea președintelui Consiliului de Stat al R.P.R., Gheorghe Gheorghiu-Dej, cele mai bune urări pentru progresul și bunăstarea poporului cuban prieten, pentru succesul deplin în înfăptuirea nobilelor țeluri ale- revoluției cubane, pentru sănătatea și fericirea personală a președintelui. M. Magheru a transmis de a- semenea în numele guvernului și poporului romîn felicitări pentru victoria istorică obținută împotriva agresiunii săvârșite de forțele reacționare.în răspunsul său președintele Dorticos a mulțumit pentru urările transmise și, expri- mîndu-și recunoștința pentru declarația guvernului R.P. Romîne, a apreciat acțiunile de solidaritate ale poporului romîn cu poporul cuban. De a- semenea președintele Dorticos l-a asigurat pe M. Magheru de deplinul său sprijin în îndeplinirea sarcinei fost R.P.în zile coroană Marti.

Agresiunea împotriva Cubei a dus la încordarea situației internaționale, a spus șeful guvernului sovietic. Noi însă am dori să privim cu optimism dezvoltarea ulterioară a evenimentelor în această regiune a globului pămîntese, a subliniat N. S. Hrușciov. Popoarele speră, a adăugat el, că oamenii de stat din S.U.A. vor trage concluziile juste și învățămintele necesare din ceea ce s-a întîmplat.Dacă însă, sfidînd rațiunea, imperialiștii S.U.A. se vor lansa intr-o nouă aventură fățișă împotriva Republicii Cuba, se va crea o situație plină de consecințe serioase în primul rînd pentru Statele Unite ale Americii insele, a declarat Nikita Hrușciov.Referindu-se la situația din Laos. N. S. Hrușciov a remarcat că toți adepții sinceri ai menținerii păcii nu pot decît să salute convocarea conferinței pentru Laos. Dar a- cesta nu este decît începutul.Nikita Hrușciov a subliniat din nou că Uniunea Sovietică vrea să vadă Laosul un stat independent și neutru și nu participant la blocuri militare agresive.Nikita Hrușciov a avertizat că cercurile militariste, imperialiste din Occident nu au renunțat la politica îndreptată spre dezlănțuirea unui război. Popoarele trebuie să vadă toate acestea, să dea dovadă de vigilență, să-și forțele lor, să rîre împotriva perialiștilor.Guvernul sovietic, a subliniat Nikita Sergheevici Hrușciov, promovează perseverent și consecvent politica de reducere a încordării și de îmbunătățire a relațiilor între state pe baza principiilor coexistenței pașnice. Această politică leninistă s-a dovedit a fi pe deplin îndreptățită, ea a dobândit recunoașterea și respectul general al oamenilor muncii din lumea întreagă. Politica iubitoare de pace a Uniunii Sovietice, a țărilor lagărului socialist aduce popoarelor pace și izbăvire de pericolul unui nou război distrugător, consolidează libertatea și independența popoarelor, zădărnicește uneltirile dușmanilor păcii și progresului.

declarat: -„Ne pregătim în modul cel mai serios pentru a- ceste tratative și sperăm că și cealaltă parte va aborda aceste tratative cu același simț al responsabilității".Nikita Hrușciov a declarat că venirea la putere a unui nou guvern în Statele Unite ale Americii i-a făcut pe unii oameni să spere că noii lideri ai S.U.A. vor da dovadă de mai multă înțelepciune în so-

Actele de eroism fără seamăn ale popoarelor țării noastre, a spus N. S. Hrușciov, trezesc admirație în lumea întreagă, trezesc teamă la dușmanii socialismului. Astăzi pe calea socialismului s-a angajat mai bine de un miliard de oameni, adică peste o treime din întreaga umanitate.Situația țării noastre, a continuat N. S. Hrușciov, atît pe plan intern, cît și pe plan internațional este excelentă. Dacă prietenii noștri se bucură de succesele noastre, în lagărul imperialiștilor aceste succese provoacă derută și ciudă.In ultima vreme, a remarcat N. S. Hrușciov, s-a produs o agravare a situației internaționale. Popoarele întregii lumi sînt extrem de neliniștite de uneltirile agresorilor imperialiști împotriva poporului iubitor de libertate al Cubei.Șeful guvernului sovietic a subliniat că monopolurile din industria de război din Statele occidentale intensifică cursa înarmărilor. „Cursa înarmărilor, stocarea de armament, mai cu seamă de armament nuclear implică pericole extrem de serioase pentru popoare" — a declarat N. S. Hrușciov.Este limpede, a subliniat șeful guvernului sovietic, că popoarele nu pot accepta ideea că un nou război mondial este inevitabil. Uniunea Sovietică, puternicul lagăr socialist, au devenit bastionul invincibil al omenirii în lupta ei pentru pace, pentru preîntîmpinarea unui război nuclear nimicitor, fiind factorul de reținere împotriva acelor forțe care vor să dezlănțuie războiul.Anunți nd că în curînd între guvernul Uniunii Sovietice și guvernul S.U.A. trebuie să înceapă tratative în problemele dezarmării, Nikita Hrușciov a

Cuvîntarea. lui N. S. 
HRUȘCIOV la ședința ju
biliară de la Erevan cu 
prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a instaurării pu
terii sovietice și creării 
P.C. din Armenia.

Oum Nosavan

se subliniază provocatoare proamericane Fumi Nosavan
din Xieng-

LAOS: Provocări ale clicii rebele

de guvernul regal și de forțele armate Neo Lao Haksat. La 3 mai trupele rebelilor au atacat unități militare ale Neo Lao Haksat la Moung-Falan. Ele au ocupat de asemenea malul din fața extremității de nord a podului de peste fluviul Nam-Lik în orașul Hin- Hop și au parașutat din avioane agenți secreți și detașamente diversioniste în regiunile eliberateKuang.în declarație că aceste acte ale grupării Boun Oum — întârzie conferința celor trei părți interesate și creează îndoială în ce privește sinceritatea grupării de la Savanna-

luționarea problemelor internaționale, inclusiv în problema dezarmării. Aceasta ar duce la îmbunătățirea întregii situații internaționale.In ceea ce privește Uniunea Sovietică — a continuat N. S. Hrușciov, noi am depus șj depunem eforturi pentru îmbunătățirea relațiilor cu țările occidentale, inclusiv și cu Statele Unite.Vrem să soluționăm problema dezarmării, să terminăm cu rămășițele existente încă în Europa ale celui de-al doilea război mondial, să încheiem tratatul de pace cu Germania și să înlăturăm astfel obstacolele care împiedică normalizarea relațiilor între țări, care împiedică menținerea și asigurarea păcii în lumea întreagă.Regretăm — a spus N. S. Hrușciov — că forțele agresive din S.tA au reușitprovoace nn atac împotriva Repcblkii Cuba. Popoarele•ees: atac pe.Ld săvârșit împotriva Cubei care nu amenință pe nimeni.
să

Noi mărturii ale amestecului
S. U. A. în puciul fascist 

din Algeria

La StonteyviUe c avut loc re
cent o de—e-sfc-.:® îr-cctr- 
va politici imoertciste, cere 
etenteeze 1a • oertetefc și 
depeooe-ra Congou-A De
monstrantă pjrtau pancarte 
cu numee eroului congo’ez, 

Patrice Lumumba

unească toate lupte cu hotă- uneltirilor im-
R.
Ia

de

încredințată de Romine.după-amiaza Magheru a la statuiaM.
P.

--------- •----------

care i-a guvernulaceleiași depus o lui Jose
n®mină participă 

Tirțiul internațional

mostre de la New York

(Agerpres). 
deschis la

NEW YORK 6. 
- La 3 mai s-a 
New York tîrgul internațional 
de mostre la care R.P. Romină 
participă cu un birou de in
formații comerciale.

Cu ocazia deschiderii târgu
lui, biroul nostru de informa
ții comerciale a fost vizitat de 
guvernatorul statului New 
York, d-l Nelson Rockefeller, 
de alte persoane oficiale pre
cum și de reprezentanți ai ra
diodifuziunii și televiziunii 
newyorkeze. S-a pnmț^de a- 
semenea vizita unui mare 
număr de comercianți și a 
unui numeros public. Mostrele 
de produse rominești expuse 
ca și prezentarea acestora se 
bucură de o bună apreciere.

PARIS 6 (Agerpres). — Pe zi ce trece noi mărturii atestă amestecul Statelor Unite în puciul fascist de la Alger. Ziarul „Liberation" reluînd o știre a corespondentului din New York al ziarului „Afri- que Action", scrie : „La 12 aprilie la Madrid a avut loc o întrunire importantă la care au asistat trei agenți americani din agenția centrală de investigații, un spaniol, doi yest-germani, iar de cealaltă parte doi colonei ral francez".„După părerea cători americani, politica algeriană a lui Gaulle aduce prejudicii cauzei occidentale"... ,.Un regim Ide extremă dreaptă care ar susține politica atlantică a Statelor Unite ar fi mai avantajos".plată pentru ce, scrie „Afri- que Action", unele servicii de informații americane, îndeosebi C.I.A., au menținut strîn- se legături cu generalii și coloneii cunoscuți pentru opoziția lor violentă față de politica algeriană a guvernului, ta Madrid, la Bonn, la Paris, jla Alger, agenții C.I.A. se reuneau frecvent cu ofițerii francezi".Referindu-se Ia întrunirea .care a avut loc la 12 aprilie la Madrid, ziarul arată că la

sfîrșitul ei a fost trimis raport C.I.A., la Washington. „Agenții secreți americani, continuă ziarul, au mers pînă acolo, îneît în eseijță au spus puciștilor : ,,Nu fiți neliniștiți. Noi avem motive să credem că administrația Kennedy, absorbită de afacerea cubană, nu va acționa împotriva tentativei de a-1 răsturna pe de Gaulle".

ANGOLA: Lupte între forțele
răsculateLUANDA 6 (Agerpres). - După cum anunță agenția France Presse, miilor de mercenari portughezi care luptă în Angola împotriva populației băștinașe, prost înarmată dar hotărîtă să sfarme lanțurile

și colonialiștiirobiei coloniale, li se vor alătura în curînd alți 3.400 de soldați. Ei au plecat la 5 mai din Lisabona pe bordul unei nave. în rîndul acestor trupe se află unități de infanterie, de geniu, de artilerie.
pa- pa- zi

și un gene-unor condu- scrie ziarul, de Frf din R. S- Cehoslovacă
Pregătiri pentru cel de-al treilea

Lirg de la Drno și televiziune

I

5, e desfășoară
din plin pre
gătirile pen

tru cel de-al treilea 
Tîrg internațional 
de la Brno, urmă- 
rindu-se ca anul a- 
cesta el să ofere 
condiții cît mai bu
ne atît pentru tran
zacții comerciale, 
cît și pentru pre
zentarea tehnicii 
mondiale. Se va a- 
dînci organizarea 
pe domenii a diver-

selor expoziții în 
așa fel îneît statele 
expozante să pre
zinte întotdeauna 
intr-un singur loc 
anumite produse: 
pompe, produse me
talurgice, tehnica 
transportului mași- 
ni-unelte, tractoare 
și mașini agricole, 
etc. In felul acesta 
vor ieși în eviden
ță și mai bine toate 
noutățile tehnicii 
mondiale. Tîrgul va

va

oglindi de aseme
nea ritmul rapid 
de dezvoltare a e- 
conomiei țărilor so
cialiste.

Deși Tîrgul
avea loc între 10-24 
septembrie, de pe 
acum se iau măsu
ri pentru a se asi
gura transportul 
vizitatorilor. Spre 
Brno se vor în
drepta peste 350 de 
trenuri speciale și 
sute de autobuze.

La uzina „Tesla" din Praga, au fost terminate încercările prototipului e- mițătorului de televiziune; destinat Cehiei centrale, care va fi unul dintre cele mai puternice din Europa.Puterea emițătorului va fi la recepționarea Imaginilor de 30Kw, iar a sunetului de 10 Kw.Uzina „Tesla" din Praga produce în prezent peste 30 de tipuri de emițători de radio și televiziune.

portugheziLa 4 km. de Carmena trîoți angolezi au atacat o trulă militară. în aceeașiau avut Ioc lupte în apropierea orașelor Sanzo Bombo, Songo și Santa Cruz. Răscoala care a izbucnit inițial în nordul Angolei, se extinde treptat în întreaga țară. La 4 mai forțele răsculate au atacat un detașament portughez în apropiere de Luanda. La 5 maî, aceste forțe au aruncat în aer un pod de pe șoseaua Bongo-Dande, situat la numai un km. de Luanda. în aceeași zi și în aceeași regiune ele au atacat o patrulă militară.Agențiile de presă au publicat în ultimul timp știri din care reiese că la mișcarea pentru eliberarea Angolei participă pe lingă populația de culoare, numeroși locuitori albi din Angola.

■

Muncitorii japonezi trăieșg tn condiții de viață mizere, inumane. Fotografia de mai sus înfățișează felul cum trăiesc familiile muncitorilor în regiunea Tokio s- Jokohama

La Martinov. în apropiere de Ostrava se construiește cel mai mare combinat de produse alimentare din Cehoslovacia. Aici se vor prelucra zilnic 80 tone de carne de vacă și de porc, brutăriile vor produce pînă la 15.000 tone de pîine și alte produse de panificație, în secțiile sale vor fi triate sute de mii de ouă. Combinatul va fi terminat la sfîrșitul anului 1965.

LUANDA 6 (Agerpres). — Forțele patriotice din Angola intensifică lupta împotriva dominației coloniale portugheze. Agenția Reuter relatează că lupte crîncene au avut loc la 60 de mile de Luanda. Patrio- ții au atacat de asemenea un vast domeniu situat la 40 kilometri de Carmena (Angola de nord) unde se afla Adriano Moreira, ministrul pentru Teritoriile de peste mări, ^investit cu toate împuternicirile" și colonelul Caulza de Arriaga, ministru adjunct al Aviației.După cum transmite agenția France Presse, în mîinile patrioților au trecut toate plantațiile din regiunea Ma- quela de Zombo ; portughezii au evacuat de urgență trei posturi fortificate „ca măsură de precauție".

pp scurm* 'imni Pp sr.iirtMOSCOVA, ta 6 mal Nikita Hrușciov a adresat președintelui S.U.A., John F. Kennedy, o telegramă de salut în care, în numele poporului Uniunii Sovietice și al său personal îi transmite lui și întregului popor american sincere felicitări în legătură cu lansarea cu succes a unei rachete cu un om pe bord care a străbătut în zbor o distanță de 300 de mile și s-a ridicat în timpul zborului la o altitudine de 115 mile.SVERDLOVSK. La uzina constructoare de vagoane din Ural s-au încheiat încercările primului pod rulant electromagnetic dirijat prin radio. Podurile rulante dirijate prin radio vor fi folosite pe larg în industria metalurgică și chimică.
PROTESTE ÎMPOTRIVA POLITICII OE REPRESIUNE

Orașul Bratislava s-a înfrumusețat în ultimii ani cu blocuri de locuințe pentru oamenii munaH șl Cu o modernă bază sportivă

/n vara acestui an vor 
fi trimiși la odihnă 
275.000 de oameni ai 

muncii dintre care 17.000 
peste hotare în U.R.S.S., R. 
P. Bulgaria, R. P. Romînă 
R. P. Polonă, R. D. Germa
nă și alte țări. Alți 90.000 
de oameni ai muncii s-au 
odihnit în iarna acestui an 
în munții Tatra.

IN ANGOLA $1 MOZAMBIC
MEXICO CITY 6

TASS transmite :
(Agerpres) 
Federația 

mexicană a studenților, Aso
ciația mexicană de prietenie 
cu popoarele arabe și africane 
și o serie de alte organizații au 
adresat însărcinatului cu afa
ceri ad-interim al Portugaliei 
în Mexic un protest împotriva 
discriminării, exploatării eco

nomice și a politicii de geno
cid duse de autoritățile por
tugheze în Angola și Mozam- 
bic. Aceste acțiuni ale autori
tăților portugheze, se subli
niază în protest, încalcă prin
cipiile Cartei O.N.V.

In protest se cere încetarea 
represiunilor sîngeroase îm
potriva populației din Angola 
și Mozambic.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA 5 București, Piața „Scînteii-'. TeL 17.60.10, Tiparul s Combinatul Poli grafic „Casa Scînteli",

LONDRA. în legătură cu expoziția comerciai-industrială engleză care se deschide la 19 mai la Moscova, mii de englezi vor să viziteze Uniunea Sovietică. Majoritatea locurilor pentru cursele din luna mai ale navelor, trenurilor și a- vioanelor care circulă pe itine- rariul Londra-Leningrad Londra-Moscova au fost rezervate încă cu cîteva luni în urmă.Numai Aeroflot Airwaiy transporta peste 3.000 de călători. în acest scop în mai avioanele sovietice 104" vor efectua 17 curse plimentare, iar avioanele gleze „Cornet" 18 curse.DJAKARTA. După cum nunță agenția Antara, înce- pind de la 5 mai administrația militară centrală din Indonezia a interzis temporar distribuirea, păstrarea și vinderea revistelor americane „Time" și „Life".în nota explicativă care însoțește această hotărîre a administrației militare centrale se spune că în ultimele numere, revistele „Time" „Life" au publicat articole Iomnioase care reprezintă încercare de a influența opinia publică și de a submina suveranitatea națiunii indoneziene.

Și
societățile aeriene — și „British European Corporation" vorluna „TU- su- en-a-

lorȘi ca- o
NEW YORK. — Răspunzînd invitației societății americaneSTAS 3452 52.

a editorilor de ziare la 5 mal a sosit Ia New York o delegație a ziariștilor sovietici condusă de B. S. Burkov, secretar al conducerii Uniunii Ziariștilor Sovietici. Membrii delegației vor face o călătorie prin S.U.A. și vor vizita orașele Chicago, San Francisco, Los Angeles și Washington.NEW YORK. în luna martie numărul falimentelor in S.U.A. s-a ridicat la 1.610, ceea ce reprezintă un nou record pentru belică. perioada post-CARACAS. se manifestă nezuelei neliniștesc profund cercurile conducătoare ale țării. Potrivit relatărilor corespondentului din Caracas al agenției Rcuter, deficitul bugetar al Venezuelei pentru cea de-a doua jumătate a a- cestui an urmează să se cifreze la suma de 60 milioane lire sterline.

Dificultățile care in economia Ve-

ROMA. — în primele două luni ale acestui an 33.942 de oameni ai muncii italieni și membri ai familiilor lor au plecat în străinătate pentru a căuta de lucru. Numărul emi- granților a sporit aproape ca 82 la sută în comparație cu aceeași perioadă a anulai relatează ziarul „Unita".


