
In întreaga țară, 1 Mai a fost sărbătorit 
cu deosebită însuflețire

Citiți în paginile 4-5 
reportajele

de la demonstrațiile 
oamenilor muncii din 
Capitală și din țară

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
la mitingul oamenilor muncii din Capitala

4 Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați oaspeți de peste ho

tare,

Poporul romîn sărbătorește 
astăzi tradiționala zi de 1 Mai 
— Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc, 
a luptei unite a clasei mun
citoare pentru paoe, democra
ție și socialism.

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat și guvernul 
Republicii Populare Romîne 
transmit un călduros salut și 
felicitări clasei muncitoare, ță
rănimii colectiviste, intelec
tualității, întregului nostru 
popor pentru minunatele vic

torii repurtate sub conduce
rea partidului în opera de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste.

Aducem un salut prietenesc 
tuturor oaspeților din alte 
țări care, în această zi, cin
stesc laolaltă cu noi marea 
sărbătoare.

Prin munca entuziastă, oa
menii muncii înfăptuiesc po
litica partidului de industria
lizare socialistă, de dezvolta
re a întregii economii națio
nale, sporesc forțele de pro
ducție ale țării, bogăția ci 
materială și spirituală.

La începutul acestei primă
veri, poporul nostru a înscris 
în istoria sa o mare victorie

— încheierea colectivizării 
agriculturii.

Raportul prezentat de j to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, hotărîrile adoptate de 
sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale au o deo
sebită însemnătate pentru dez
voltarea continuă ța agricultu
rii, fiind primite cu însuflețire 
de țărănimea colectivistă, de 
întregul popor.

Unitatea moral-politică a 
oamenilor muncii din țara 
noastră este acum mai trai
nică decît oricînd.

Masele de oameni ai mun
cii știu că izvorul tuturor vic
toriilor lor îl constituie politi
ca Partidului Muncitoresc

Romîn conducător înțelept, 
călit în mari bătălii de clasă, 
purtător al făcliei veșnic vii 
a leninismului, slujitor devo
tat al intereselor poporului.

Dragi tovarăși și prieteni, 
în lumea întreagă, ziua de 

1 Mai este sărbătorită anul 
acesta în condițiile unui avînt 
general al forțelor socialismu
lui, progresului și păcii care 
iși dovedesc superioritatea a- 
supra forțelor reacțiunii im
perialiste.

Strălucind mai puternic de
cît oricînd, steagul roșu al 
lui 1 Mai — simbol al soli-

(Continuare în pag. a 4-a)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia
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Tribuna centrală în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală.

TRĂIASCĂ PARTIDUL MUNCITORESC ROMÎN, FĂURITORUL Șl CONDUCĂTORUL 
ORGANIZAȚIEI REVOLUȚIONARE A TINERETULUI DIN PATRIA NOASTRĂ!

I M N

■
 niversăm astăzi 40
de ani de la cre
area Uniunii Tine
retului Comunist.

Cu prilejul aces
tei aniversări, Co
mitetul Central al 

Partidului Muncitoresc Ro
mîn a hotărît ca, începînd 
din 1962, în ziua de 2 Mai 
să fie sărbătorită „Ziua tine
retului din Republica Popu
lară Romînă".

Instituirea „Zilei tineretu
lui" este o nouă expresie a 
dragostei cu care e înconjurat 
tineretul în patria noastră so
cialistă, a încrederii și pre

țuirii pe care partidul șî în
tregul popor o acordă tinerei 
generații.

In această zi de sărbătoare, 
utemiștii, întregul tineret își 
îndreaptă gîndurile pline de 
fierbinte recunoștință către 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
părintele iubit al tinereții 
noastre. Este o marje fericire 
pentru noi tinerii oă trăim și 
muncim într-o patrie socia
listă înfloritoare/ că sîntem 
conduși de un asemenea 
partid încercat și călit în 
lupte, iubit și urmat cu în
credere de toți oamenii mun
cii cum eăte Partidul Munci

toresc Romîn. Organizația 
noastră revoluționară, Uni
unea Tineretului Muncitor, este 
crescută cu grijă de partid, e 
vlăstarul, rezerva și ajutorul 
său credincios. Conducerea de 
către partid este principiul 
care stă la baza întregii acti
vități a U.T.M.

Pentru viața înflăcărată pe 
care ne învață s-o trăim, pen
tru țelurile nobile spre care 
ne călăuzește, pentru tinerețea 
noastră fericită, pentru viito
rul luminos ce ni-1 clădim, 
purtăm o nemărginită dra
goste partidului, urmăm cu 
nestrămutată încredere poli

tica sa, dăruim fără rezerve 
cauzei partidului, cauzei în
floririi patriei și fericirii po
porului nostru, întreaga noa
stră energie.

Sărbătorim 40 de ani de la 
crearea U.T.C. și „Ziua tine
retului", în condițiile unor 
mari victorii dobîndite de 
poporul nostru muncitor, sub 
conducerea partidului, pe dru
mul desăvîrșirii construcției 
socialiste. Se îndeplinește cu 
succes însuflețitorul program 
stabilit de cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. Datorită 
muncii eroice, pline de elan 
creator a clasei muncitoare,'

a întregului popor, se dezvol
tă în ritm susținut toate ra
murile economiei noastre. O 
dezvoltare impetuoasă cunoa
ște industria a cărei produc
ție a fost, încă din anul tre
cut, de 5 ori și jumătate mai 
mare decît în 1949. în aceste 
zile, întregul popor sărbăto
rește cu bucurie și îndreptă
țită mîndrie un măreț eveni
ment istoric în viața patriei: 
terminarea colectivizării agri
culturii, îndeplinirea cu a-

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pas. a 5-a^

de
Ta ne-al dat întîia dimineață, 
Soare-al vieții noastre, scump Partid! 
După noaptea-n iulgere, măreață, 
Toate diminețile din viață
Poarta de lumină și-o deschid.

Tu ne-ai dat intiia primăvară. 
Anotimp al florii și-nnoirii ! 
După gheața iernilor, amară, 
O livadă-i azi întreaga țară 
Inilorind pe cerul omenirii.

Ion Brad
Sensul luptei noi îl știm prin tine, 
Munca ne-ai încins-o în cîntări. 
Tinerețea ta ne arde-n vine. 
Inimile doar de tlne-s pline 
Cind zidim, visăm, zburăm spre zări.

Ca o carte ni-i deschisă zarea t 
Litere-iurnal, clădiri-imaginl, 
Cîmpul colectiv ioșnind ca marea 
Și atît de-aproape depărtarea — 
Socialismul tu l-ai scris în pagini I

Tu ne-al dat întîia dimineață, 
Soare-al vieții noastre, scump Partid ! 
Comunismul ni-1 aduci în țață — 
Toate diminețile din viață 
Poarta de luminâ șl-o deschid.

Desen de P. NAZARIE



TINEREȚE, INIMA FIERBINTE,
Ne este nouă dat să fim prima genera

ție ale cărei visuri să se desfășoare cu 
aripi largi și să se împlinească în anii 
aceștia cu belșug de oțel și beton, de 
pîine și carte, în anii în care pe melea
gurile însorite ale patriei a înflorit atot
biruitor socialismul.

N-a fost niciodată această țară mal 
mîndră ca acum, cînd bogățiile și fru
musețile ei fără de seamăn îi împodo
besc stema și umplu de bucurie și pace 
casa celui ce le făurește cu mina și min
tea sa harnică.

Ca niște meri în floare sînt anii tinere
ții noastre, aeoperiți de lumina acestei 
primăveri. Pe cîmpurile ei fertile ro
desc visurile noastre, avînd ca grijă 
pentru împlinire veghea părintească a 
partidului muncitoresc. Și așa cum floa- 
rea-soarelui spre soarele ce-i dă lumina 
își îndreaptă chipul, gîndurile noastre 
cele mai frumoase pornesc cu adîncă 
mulțumire și recunoștință spre cel ce e 
inima și conștiința poporului, spre cel ce 
a dat tinereții noastre strălucirea de aur 
și vigoarea limpede a izvorului, spre 
Partidul Muncitoresc Romîn. Am pus la 
temelia existenței noastre planurile lui 
înțelepte, și crezul vieții ni l-am făurit 
din cauza lui sfîntă.

Tinerețea și vigoarea noastră, însufle
țirea și îndrăzneala, le-am aliniat pe 
frontul luptei pentru făurirea fericirii 
celor mulți, ne-a c* '•erit pasiunea comu
nistă de a construi și învăța, de a învin
ge limite și a visa cutezător.

Deschidem cu adînc respect cartea mi
nunată a faptelor simple și mărețe ale 
comuniștilor, și chipul lor îl avem drept 
pildă, lor tindem să le semănăm — vi
teji și drepți, netemători și harnici, a- 
prinși de-adîncă dragoste pentru patria 
socialistă.

Sîntem tineri! - și ce mîndru sună în 
anii socialismului aceste cuvinte.

Ceva din rezonanța și semnificația lor 
am încercat să cuprindem în rîndurilĂ 
de mai jos. Sînt fapte și biografii simple, 
ale unor oameni pentru care nimic pe 
lume nu e mai firesc decît sincera lor 
dăruire pentru patria ai cărei fii sînt. 
în ceea ce au ei mai frumos și mai tipic, 
mai înălțător și mai simplu — se antîl- 
nesc cu alte mii și milioane de tineri 
pe coordonatele calității tinereții noas
tre : jdragostea pentru patrie și partid,

înflăcărare în muncă și pasiune crea
toare în învățătură, eroism, cinste, com
bativitate, sete de cultură — toate în- 
sumînd nespusa frumusețe de a fi tînăr.

Semne 
distinctive: 

strungul 
și cartea

pămîntului pentru bobul de grîu care 
mîine va fi pîine“.

A isprăvit școala și s-a înapoiat pe 
păminturile gospodăriei cu brigada a 
15-a de tractoare a S.M.T.-ului Peciul 
Nou. La sfirșitul celei dinții campanii 
agricole, colectiviștii bucuroși de recol
ta adunată, l-au numit „băiatul nostru". 
Stima și prețuirea consătenilor și-a cîș- 
tigat-o prin muncă. Devenit om de 
seamă al satului „băiatul nostru" a 
continuat să muncească cu tot mai 
multă dragoste. In campania din acea
stă primăvară, Jebelean urca pe tractor 
la 4 dimineața și cobora pe la 11 noap
tea. Lucrările se cereau executate în-

a citit-o, și i s-a făcut chef să ia și al
tele. După o vreme organiza în casa lui 
un cerc de citit. Tinăra învățătoare um
plea straița cu cărți și o pornea pe la 
casele oamenilor.

Așa s-a obișnuit un sat de munte din 
Apuseni, Ciuruleasa, cu lecturi în colec
tiv și recenzii la serile literare, apoi cu 
echipă de dans, iar mai apoi, de teatru, 
cu brigadă artistică de agitație.

Marile

fl tînăr înseamnă să 
cordezi puternic arcul ener
giei tale, ca munca ta_ să 
poarte pe ea pecetea înal
tei calități, ca piscurile 
înalte ale științei și cultu
rii să te cheme necontenit.

Horia Bota este lăcătuș la Uzina de 
vagoane din Arad și elev în ultima 
clasă la liceul seral, fruntaș în produc

tn-

ție și învățătură. Bota și ai lui instalea
ză vagoane și le dau cale liberă pe dru
murile de fier ale țării. Pe nervurile de
oțel ce străpung depărtările, trec, in le
gănare neîncetată, însoțite de gîndurile 
constructorilor, vagoane, sute și sute,
purtînd belșugul cîmpiilor sau minereu 
pentru oțelarii Hunedoarei și Reșiței. 
Cînd trenurile intră în fumegările nop
ții, mîinile iscusite care le-au dat viață 
se înfruptă din rafturi cu cărți, încep 
lupta pentru însușirea științei.

In fiecare zi, după orele de lucru, 
tînărul muncitor Horia Bota se întoar
ce acasă, unde îl așteaptă cărțile de 
fizică, chimie și matematică. începe 
școala. Deseori trebuie să renunțe Ia 
spectacole, plimbări, distracții. Este o 
luptă cu timpul, o drămuire cu sens a 
fiecărei clipe. Va termina școala și va 
merge mai departe. Se va dedica stu
dierii fizicii și apoi, după cîțiva ani, pe 
o nouă volută a spiralei sale se va în

tr-un timp foarte scurt. O cereau inte
resele gospodăriei. In loc de 12 hectare 
la discuit, făcea zilnic cîte 22. Ii plă
ceau nopțile cu lună, pentru taina lor 
dulce, ca de poem, și pentru că putea 
lucra mai mult. Colectiviștii au prins 
de grijă :

— Măi Rusaline, cum e cu astea 22 de 
hectare? Cum le poți dovedi?

Rusalin Jebelean le-a risipit îngrijora
rea cu o glumă:

— Douăsprezece hectare sînt planul 
meu ca tractorist. Celelalte zece sînt, 
dacă vreți să știți, norma mea... ca tî
năr. Controlați și veți vedea că totul e 
lucrat cum scrie Ia carte.

Cuvintele lui Rusalin Jebelean defi

răspunderi
inerețe, conștiință a respon
sabilității, biruitoare sigură 
a greutăților.
„Arzi, deci exiști! Ce 

vilvătăi,
Ce rug superb sînt anii tăi!"

— așa definește poetul una 
dintre trăsăturile de caracter cele mai

sîmbăta a lucrat pînă târziu noaptea la 
montarea armăturii metalice a acoperi
șului — operație dificilă și cerind un 
mare volum de muncă — dacă nu s-a 
mișcat de acolo pînă ce totul n-a fost 
gata, a doua zi, duminică dimineața, ute- 
miștii plecați intr-o acțiune de muncă pa
triotică îl vedeau printre ei pe Ion Ilea, 
cu lopata în mînă.

— Dumneavoastră, tovarășe director ? 
Păi aseară ați lucrat pînă târziu.

— Am și eu aici ceva de făcut, nu ?
Pe Ilea îl găsiți acum in Oltenia, unde 

răspunde de construcția unui mare 
combinat chimic.

Chipul lui moral este reprezentativ 
pentru acel detașament al tinerei gene
rații, care răspunde entuziast îndemnu
lui partidului de a deveni stăpîn pe 
tehnică și știință, de a învăța să con

toarce în producție.
— Cunoașteți prevederile planului 

de perspectivă ? Mereu mai multe uzi
ne ale țării vor fi automatizate. Inchi- 
puiți-vă o hală mare și luminoasă ca 
un amfiteatru universitar. Stau în fața 
unui tablou de comandă și dirijez ma
șini complicate, procese complexe, miș
cările fine din imperiul electronicii. Nu 
este minunat ? întreabă Bota. Nu me
rită toate eforturile, concentrarea voin
ței, sacrificiile chiar? Hotărît că me
rită...

Este vorba aici, poate mal presus de
cît orice, de cutezanța tinereții căreia 1 
s-au deschis în față nesfirșite orizonturi 
pentru vise și împliniri, de pasiunea 
muncitorului pentru perfecționare, pa
siune care se afirmă deasupra oricăror 
piedici. Generația noastră se mindrește 
cu cei 150.000 de tineri muncitori care, 
după ce părăsesc strungul, se îndreaptă 
către școala vecină cu uzina. Si ii însu
flețește în asaltul lor spre tehnică, spre 
știință și cultură, profunda convingere 
că viitorul ii așteaptă ca oameni cu 
înalte răspunderi, că Împlinesc un în
demn al partidului.

JIANU CRI STEA 
sudor

Uzina Poiana Cîmplna

Omul 
de pe tractor

importante ale tânărului comunist: neas
tâmpărul mereu creator, nestinsa căutare, 
strădania ca în jurul său totul să devină 

mai frumos prin participarea sa pasionan
tă, fierbinte, la împlinirea în viață a idea
lurilor noastre comuniste. Responsabilita
tea apare de timpuriu. Si pentru masele 
largi de membri ai Uniunii Tineretului 
Muncitor a trăi este echivalent și cu a 
avea răspunderi, a fi tânăr înseamnă a 
avea gîndire matura. Dovedirea prin fap
te a răspunderilor pe care le ai, îți con
feră maturitatea. Ion Ilea, fiul unor co
lectiviști de la marginea orașului Sighi
șoara a ajuns inginer la o vîrstă destul 
de tânără. La 24 de ani, el putea fi întâl
nit la Roznov, unde lucra în calitate de 
inginer stagiar. Se dovedea un neastâm
părat căutător de drumuri noi, un om 
dintre aceia care nu se mulțumesc cu 
îndeplinirea de mîntuială a misiunii; 
oricine-l cunoștea era impresionat de fla
căra vie a pasiunii sale, de permanența 
răspunderii pentru soarta producției. La 
25 de ani era director al șantierului. Se 
pregătea mereu, se informa mereu, în
văța și creștea odată cu construcțiile de 
care răspunde odată cu întregul colec
tiv, însuflețit în muncă de către orga
nizația de partid. La 27 de ani avea în 
sarcină ansamblul de șantiere Borzești — 
Onești — Roznov. Răspunderea pentru 
lucrurile mari se traducea în răspundere 
pentru fiecare amănunt. A venit o iarnă 
grea, gerul îngheța mîinile oamenilor și 
— mai mult — făcea imposibilă turna
rea planșeelor în hala cea mai importantă 
a combinatului, planșee care însumau 
mii de metri cubi de beton armat. Pla
nul trebuia îndeplinit totuși. A hotărît 
să se îmbrace întreaga hală în pînză și 
rogojini și să se aducă o locomobilă care 
să producă vapori — și astfel să înceapă 
turnarea. Era greu. In zori sau noap
tea, târziu, in zi de lucru sau de săr
bătoare, Ilea a fost acolo, alături de mun- 
citori. gtnl a fost fnvtns. Em răspun
derea pentru lucrurile mari. Dar dacă

struiască, împodobind meleagurile pa
triei cu noi orașe, uzine, combinate și 
hidrocentrale.

Președintele 
gospodăriei 

colective
u mal mult de 25 de ani 
avea și Pavel Ioan cînd a 
fost ales președinte al gospo
dăriei colective „Oltul" din 
comuna Teslui. Era în 1959, 
Cu un glas pe care nu și-l 
recunoștea din pricina emo

ției. noul președinte declara în fața adu
nării generale:

— Mă angajez în fața întregului sat să 
lupt cu toate puterile pentru întărirea 
economică a gospodăriei, pentru ridicarea 
ei în rîndul gospodăriilor fruntașe din 
regiune. Belșugul va intra și în casele

noastre, spunea tînărul președinte. Ță
ranii de pe malul Oltului, cel mult cîn-
tat dar pustiit de urgiile trecutului, as
cultau cu luare aminte vorbele președin
telui lor tînăr. Cintăreau în sine tine
rețea lui. o puneau alături de marile 
sarcini pe care le avea și după toată

CIUBUC MARIA 
țesătoare,

Țesătura — Iași

înd conducerea gospodă
riei agricole colective din 
comuna Parța, regiunea 
Banat, a hotărît ca opt ti
neri colectiviști, băieți le
gs ți cu trup și suflet de 
gospodărie, de satul natal,

să fie trimiși la școala de tracto
riști pentru ca astfel să se asi
gure cadre bine pregătite în lu
crarea pămintului. utemistul Rusalin 
jebelean a fost cel dinții care s-a oferit 
să plece. Muncind cu rîvnă, în scurtă 
vreme, la școala, a ajuns să se numere 
printre fruntașt Perioada de practică o 
făcea „acasă- — adică in gospodăria 
colectivă din Parța. Urcat pe tractor, 
privea ogoarele înfrățite, asculta cinte- 
cul motorului și, copleșit de emoție, se 
gindea, cu mindrie, că face parte din 
marea armată a celor ce fac să sporeas
că necontenit rodnicia ogoarelor. Lanu
rile de grîu — golfuri de aur deasupra 
cărora și cerul devenea ruginiu — se le
gănau spre nemărginire, strecurîndu-i în 
suflet bucuria pe care ți-o dă numai sen
timentul muncii împlinite. „Mi-am ales 
o meserie frumoasă, își spunea. Nimic 
nu-i mai frumos decîț să descătușezi seva

nesc o caracteristică a tinereții noastre 
— dăruirea pasionată pentru cauza 
bunăstării celor ce muncesc, dragostea 
de muncă — sensul major al existenței 
noastre.

Și aici a învins 
lumina

* aproape «• deceniu, Mar
gareta Smc, învățătoare tn- 

sat din Apuseni, 
îi înoată pe copiii mo
ților primele slove ale abece
darului, primele noțiuni de 
matematică, istorie, geogra

fie, științele naturii. Ea, cea dinții, le 
descoperă lumea, ducind făclia știin
ței intr-un colț de țară, odinioară bin- 
tuit de viforul celor mai cumplite ne
dreptăți. Este și ea un modest ostaș al 
revoluției culturale, înfăptuită d» Parti
dul Muncitoresc Romîn.

— La 18 ani, cînd am devenit învăță
toare și am fost repartizată șă-mi duc 
munca intr-un sătuc din creierul mun
ților, povestește Margareta, mi-am zis 
că-mi va fi foarte greu. Știam ci este 
vorba de o muncă nobilă și frumoasă — 
si luminez sufletele și mintea omului 
Dar greul era greu. Copiii nu prea ve
neau la școală, părinții „îi mai purtau cu 
vitele". A trebuit să merg prin casele oa
menilor, să-i lămuresc, să-i conving să-și 
lase pruncii zilnic la școală. Pe unii vîrst- 
nici a trebuit să-i învăț carte. In acei ani 
de început, dimineața eram în clasă cu 
copiii, dupâ-amiezele și serile mă aflam 
in case, deprinzîndu-i pe părinții lor cu 
buchiile.

Știți cum sînt casele în Apuseni. Kilo
metri după kilometri, dintr-o văioagă in- 
tr-alta, drum lung și greu. Străbătindu-i, 
învățătoarea își croia drum nu numai 
spre case, ci și spre sufletul oamenilor. 
Invățînd să citească, văzîndu-și copiii 
cum îndrăgesc învățătura, moții începeau 

sa simtă constant nevoia unei vieți cul
turale. Le ieșea în întîmpinare Marga
reta Sușa. Și acum își amintește Nicolae 
Cioara de îndemnul ei dinții: „Ia, bade 
Culiță, cartea asta și citește-o că n-o să-ți 
pară tău", fi-a lăsat îndup.Lecaț, a luaț-ft

A

Insușiți-vă
comorile culturii!

Acad. ATHANASE JOJA
președintele Academiei R.P.R.

Cuvinte calde se cade să vă adresez astăzi, tineri ai patriei noas
tre ! E ziua voastră și mă bucur de ea, odată cu voi.

îrsta tinereții e vîrsta aripilor întinse în zborul spre înălțimi. 
Optimismul vostru e zîmbetul florii care a înflorit în patria noas
tră — socialismul.

Iată de ce în ziua aceasta mă gîndesc la voi. Ce vă pot ■dori ?
E greu de spus în cuvinte. Vă doresc bucurie și pace, vă doresc Să 

fiți oamenii pe care i-an visat înaintașii noștri, pe chipurile voastre 
să strălucească lumina științei și a culturii. îndeosebi mă gîndesc Ia 
asta. Fiindcă omul societății socialiste și comuniste trebuie să fie 
nu numai bun, drept, cinstit, să-și ajute tovarășii — el trebuie să 
fie și om cu o înaltă cultură.

In măreața luptă pentru înflorirea patriei noastre socialiste, multe, 
foarte multe cunoștințe vă sînt necesare. Începînd cu filozofia marx- 
ist-ler:nisti — știința legilor cele mai generale ale naturii, socie
tății și gindirii — și terminînd cu specialitățile în care lucrați, 
cunoștințele voastre trebuie să atingă sfera largă a orizontului cultu
ral al epocii în care trăim. Epoca noastră vă cere să aveți temeinice 
cunoștințe despre istoria patriei, să cunoașteți matematica — absolut 
necesară oricărui specialist — și înălțătoarele capodopere ale litera
turii rominești și universale, să înțelegeți comorile muzeelor și ale 
portativelor, să iubiți și să vă dezvoltați la lumina a tot ceea ce 
nuntea omenească a zămislit mai de preț.

Trăim și făurim vremurile în care pe meleagurile patriei prind 
viață milenarele visuri ale poporului.

Fiți sensibili la tot ce e frumos în viață, la tot ce dă sens și va
loare vieții noastre, la știință, la artă, la dragostea pentru necontenit 
progres tehnic.

De „Ziua tineretului”, vă urez, dragi tineri, să cuceriți victorioși 
culmile minunate ale științei și culturii, ca orizonturile largi ale 
cunoștințelor voastre 6ă vă facă mîinile și mințile tot mai harnice 
și pricepute. •

VASILIU AUREII MARGARETA ȘUȘA
președintele gospodăriei colective învățătoare

Lunca Banului, regiunea Iași comuna Ciuruleasa, raional Cimpeni

această judecată lăuntrică, se întăreau 
în hotărîrea lor: e bun.

S-au scurs trei ani. Astăzi gospodăria 
colectivă „Oltul" e milionară. Ajutat an 

de an și zi după zi de către organizația 
de partid, Pavel Ioan și-a îndeplinit an
gajamentele. Pe armanul unde la început 
se afla un hambar în stare să adăpos
tească abia cîțiva saci, se înalță astăzi 
cinci grajduri cu o capacitate de 460 ca
pete de vite, două pătule, o maternitate 
pentru scroafe, o casă laborator pentru 
prelucrarea laptelui și o magazie de 66* 
de vagoane. Gospodăria are 4 sectoare de 
bază: cerealier, zootehnic, legumicol și 
pomiviticol. Pavel Ioan, președintele, le-a 
acordat deopotrivă atenție. Pe dealurile 
care altădată se măcinau goale sub via
turi și ploi, au apărut vița de vie și 
pomii fructiferi, 130 de hectare devenind 
productive. Pentru îngrijirea celor 405 
taurine și 1000 de oi, au învățat la cursuri 
zootehnice tovarăși de generație ai pre
ședintelui, șl chiar mai tineri. Bucuria 
lui — să-i vadă venind de Ia cursurile de
calificare și din schimburile de experi
ență. Răspunderile lui de gospodar nu se 

sfirșesc aici. Anul acesta colectiviștii 
vor porni construcția unei școli de

8 ani și a unui cămin cultural
pe măsura bogăției obștești și a ce
rințelor satului colectivizat In comună
există un dispensar și se mai simte ne
voia unuia. Trebuie introdusă și lumina 
electrică. Mulți își împart răspunderile* 
Pavel Ioan le cunoaște pe ale sale și-® 
place să și le simtă pe umeri. Căci răs-* 
punderile sînt pe același circuit cu bucu

riile. Și încă ce bucurii!

Anii trec și - ciudat lucru - omul se 
simte mai tînăr decît înainte. Nu-i acesta 
semnul sigur al tinereții adevărate? Ce 
înseamnă să fii tînăr? se gîndește Pavel 
Ioan și tot el își răspunde; Uite, să ajut 
la întărirea Tesluiului, bunăoară, și la 

sporirea belșugului gospodăriei colec
tive „Oltul"...

Propagandist 
înflăcărat

ar cîți nu sînt asemenea lui ?
Zeci de mii de tineri de 

pe întregul cuprins al țării 
s-au„ evidențiat în munca 
desfășurată pentru încheie
rea colectivizării. în activi
tatea de fiecare zi, ei și-au

îndeplinit cu cinste îndatoririle de a fi 
exemplu în muncă, de a explica tineri
lor din sătul său hotărîrile partidului, de
a munci împreună cu ei la traducerea
în faptă a cuvîntului partidului. Ute
mistul Damian Dinescu, brigadier in 
gospodăria colectivă din comuna Da vi- 
dești, fusese trimis ca delegat la Con
sfătuirea pe țară a colectiviștilor frun
tași în decembrie 1961. Zilele petrecute 
în marea Sală a Palatului Republicii

Urări
ti n crești

TUDOR ARGHEZI
Iubită Tinerețe și iubitule Tineret,
E ziua marilor urări pentru țară, pentru oameni și pentru 

voi, oameni noi ai Rominiei — e sărbătoarea fraților, a suro
rilor, a copiilor și a nepoților noștri, înfloriți odată cu gră
dinile și plaiurile noastre.

Vă urez să trăiți cit am trăit și mai trăiesc și eu, ascuțin- 
du-mi în fiecare zi condeiul ca să pară și el și eu mai tineri.

Vă urez să nu imb&triniți niciodată și să vă fie așa-zisele 
bătrîneți tinerești.

Vă urez marea însuflețire nemicșorată de care poporul nos
tru și țara noastră au neîncetată trebuință, ca să renască/ ”W 
mereu ziua de mîine, teafără și curată, din ziua de ieri. Și? 
ziua de ieri și ziua de azi și ziua de miine sînt ale voastre.

Vi se cuvine dragostea noastră a tuturora, cinstirea cinstei 
și nădejdilor noastre.

Vă zic voi și vouă frățește, părintește și copilărește. Stăm 
laolaltă in aceiaș cămin, in aceeaș vatră, in aceeaș' bucurie, in 
aceeaș familie.

Vă urez suflete mari, inimi puternice, minți limpezi, gîn- 
duri înalte, ca să meritați fără greș, bunăvoința fără margini 
a conducătorilor voștri.

Simțiți-vă vrednici de grija și de dragostea lor întreagă, 
tineri, tinerețe, frumusețe.

PETRESCU CONSTANTIN 
maistru 

Rafinăria Ploiești

LUCIA MUREȘAN 
artistă 

Teatrul Național din Cluj

ION MARCOVICI 
inginer 

Uzinele „Electroputere" Craiova

PENTEK ILEANA
muncitoare 

întreprinderea „Unitatea"-Sighet
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FII OSTAȘ PARTIDULUI PĂRINTE !
fuseseră și pentru el un excepțional pri
lej de învățăminte. A ascultat cu deo
sebită atenție și bucurie cuvîntarea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Lua a- 
minte la experiența împărtășită de la tri
bună de vorbitori, președinți de gospo
dării colective, savanți. ingineri, îngri
jitori de animale, crescători de păsări. 
Era o adevărată universitate. S-a întors 
la Davidești hotărît să transmită oame
nilor totul. Zis și făcut. Intîi a vorbit 
în fața adunării generale. Apoi, în zi
lele următoare, pe vreme de iarnă, cu 
viscole și zăpezi mari, cînd țăranii ră- 
mîn mai mult în casă, brigadierul se 
abatea pentru un ceas-două pe la case, 
povestind mereu consătenilor noi și noi 
învățăminte ale Consfătuirii, sfătuin- 
du-se cu ei cum să le aplice mai bine.

Propagandist și agitator activ al poli
ticii partidului, Damian Dinescu a stră
bătut atunci, cu sania, satele dimprejur.

Nimic din ceea ce învățase nu s-a 
irosit...

...Și mai înseamnă tinerețea și bucuria 
cea mare a creației, bucuria de a con
strui spre fericirea omului socialist.

Pasiunea 
de a construi

oseaua Viilor. Case vechi, in
salubre, brîu de mizerie al 
mahalalelor bucureștene de 
odinioară. Praguri vechi, a- 
coperișuri sparte, pereți ce
nușii, mohoriți. U ritul se 
împletea cu uritul. In locul

acestor maghernițe fumegoase, Parti
dul a hotărît să se ridice alte case noi,
mari și frumoase, cu balcoane însorite. 
Muncitorul să aibă lumină destulă, pe
reții să fie drepți ca oglinda, în tavan 
să sticlească cristalul lustrelor, iar din 
bibliotecă să zîmbească muchiile colora
te ale cărților. Omul care a muncit la
mașină să se poată bucura după orele 
de lucru de apa caldă intr-o baie de 
faianță, gospodina să aibă la îndemină 
flacăra albastră a reșoului de aragaz...

Așa s-a făcut că pe Șoseaua Viilor —

Și prin aer se învîrteau, nu cărămizi, 
ci pereți întregi. Era prima experiență 
care se făcea în țară în domeniul con
strucției blocurilor cu 7 nivele din pre
fabricate. Erau uimiți nu numai de ra
piditatea construcției, ci și de cunoștin
țele tinerilor constructori.

— în școlile noastre ați învățat ?
— Desigur!
Fata se numea Dorina Popovici, abia 

absolvise Institutul de construcții și era 
prima ei sarcină de inginer stagiar. A. 
parent, n-avea cine știe ce mare lucru 
de făcut: ea stabilea locul unde trebu
iau fixați pereții. Numai cine cunoaște 
sistemul de construcție, își poate da sea
ma ce pregătire, atenție și scrupulozi- 
tate îți trebuie ca să stabilești, cu o 
precizie milimetrică, cote pentru fiecare 
din cele 5.700 de panouri cîte alcătuiesc 
fiecare bloc de 300 de apartamente. îți 
trebuie hărnicia și priceperea albinei, 
pentru a fi în stare să alcătuiești acest 
fagure uriaș de beton, in care vor locui 
mai mult de 1.200 de oameni.

Tot ce au lucrat oamenii aceștia, une
ori pe ploaie sau pe ninsoare, uneori 
noaptea sau în zi de sărbătoare a 
izvorît din marea lor dragoste pentru 
cei care urmau să se bucure de roa
dele eforturilor lor: pe Dorina, facul
tatea a învățat-o mai mult decît niște 
norme de construcție: a sădit în ea a- 
ceastă dragoste. Sudorul Traian Cireașă 
și cei din echipa lui știau mai mult 
decît să lege trainic două corpuri de 
metal: știau să dureze o punte către 
inima oamenilor care vor locui aici, pe 
Șoseaua Viilor. Zugravul Mihai Baciu 
știa mai mult decit să dea culori proas
pete pereților: el cunoștea privirile oa
menilor atunci cînd își vor odihni ochii 
în casa lor.

Să nu spuneți: acestea sînt imagini 
în sine. Constructorii au pus ceva din 
tinerețea lor în clădirile ridicate de ci.

Nu trecură însă două-trei luni și iată 
că primele etaje ale primului bloc cu 
8 intrări erau geta. Oamenii se opreau 
în dnm. uitindu-se cu nedumerire la cei 
doi macaragii, la cei 7 sudori și la fata

blondă cu ochii albaștri, care măsura, 
măsura mereu.

— Aici!
Intrebați-i — ce înseamnă să fii tînăr? 

îți vor putea răspunde. înseamnă să 
dovedești inițiativă creatoare. Din rîn- 
durile lor a apărut inițiativa ca, la fie
care 23 apartamente noi, unul să fie 
realizat din materialele de construcție 
economisite. Aceasta înseamnă aproape 
15 apartamente complete numai la 
blocuri aflate în prezent în finisaj. Iar 
Mihai Baciu a născocit o nouă metodă 
de tencuire a prefabricatelor, cu muU 
mai trainică decît metodele în uz și da
torită căreia camerele apar cu mult mai 
frumoase, mai atrăgătoare. Nu este evi
dentă aici acea dăruire de sine specifi
că tinereții ? Nu-și vor regăsi aici anii 
tinereții acești constructori cînd, chiar 
după multe decenii, vor trece pe Șo
seaua Viilor, sau în general, ori unde 
vor lăsa urma lor de făuritori ai fru
mosului ?

Fără șovăire

era acum un an și jumătate — și-au 
făcui apariția cîteva mașini cu gituri 
lungi ca niște girafe metalice. Și cîțiva 
oameni. Doar cîțiva. Erau constructorii. 
Altfel de constructori decît cei pe care 
il știam dintotdeauna. Au așezat la 
vedere un plan care înfățișa o perspec
tivă, asemenea unui prospect al unui 
mare oraș. Două șiruri de blocuri — 
adevărate monumente — și două alei de 
pomi, de o parte și de alta a unei largi

cerință fundamentală a tine- 
, reții: curajul. Vorbesc des- 
' pre el conferințele, îl cîntă 
i versurile, îl ilustrează fii- 
I mele, piesele de teatru. Cu 

siguranță că tinerii care lu
crează la Hidrocentrala de

pe Argeș cu ascultat de-a lungul anilor 
și asemenea conferințe, au citit și ase
menea versuri, au vizionat și asemenea 
spectacole. Este însă cu neputință să 
spui in ce moment al vieții lor s-a sta
tornicit în ei curajul a cărui prezență 
s-a făcut simțită într-o zi cînd apele 
au venit mari pe Argeș. Atunci, produ- 
cîr.du-se o rosătură în mal, o dată cu 
pămîr.tul s-a prăbușit în apă și un ge
nerator. Fără să șovăie, Ilie Mierlaș, un 
tînăr sudor, a sărit în ape. Lupta cu 
puhoiul l-a istovit repede; a sărit me
canicul Constantin Dobriceanu și a reu
șit să-și salveze tovarășul de la înec; 
fără să șovăie a început lupta cu va
lurile și Ion Voiculescu și alții pentru 
ca să întoarcă pe mal, nevătămat, ae. 
neratorul, un bun obștesc.

motor din Onești, care, văzînd că un to
varăș al său se afla în pericol de moar
te, n-a pregetat să intre în foc pentru 
a-l salva. Expresia „a sări și în foc“ 
pentru cineva, cu valoare simbolică, a 
avut, în cazul lui Nicolae Constantin un 
caracter deosebit de concret. Multă vre
me acest tînăr va avea de suportat ur
mările arsurilor pe care le-a suferit. Ni
meni nu l-a auzit însă căinîndu-se, re- 
gretînd că a făcut acel gest excepțional. 
De la el n-o să auzi nici vorbe mari 
despre prietenie. Se înțelege, vorbele ar 
fi de prisos. Fapta lui Nicolae Constan
tin, reacțiile sale de mai tîrziu, spun 
însă foarte multe lucruri.

Ele spun că a fi tînăr înseamnă a fi 
generos. înseamnă a duce lupta cu bă- 
trînețea morală, cu anchiloza sufletească, 
înseamnă a nu lăsa în viață niciun pic 
de spațiu egoismului, înseamnă a-ți des
chide larg inima dragostei pentru oa
meni, pentru tovarășii care te înconjoa
ră, a te simți mai puternic prin spri
jinul pe care li-l dai ori de cîte ori este 
nevoie.

Iar ceea ce a urmat după gestul eroic 
al lui Nicolae Constantin prezintă de a- 
semenea o înaltă semnificație. Salvînd 
un prieten cunoscut, Nicolae Constantin 
și-a cîștigat nenumărați alți prieteni pe 
care nu-i cunoscuse. In împrejurările 
grele prin care i-a fost dat să treacă, 
un uriaș ajutor moral i-au dat sutele de 
tineri care i s-au adresat, direct sau 
prin intermediul ziarului nostru, cu ru
gămintea de a-i socoti prieteni. „Gîn- 
desc ca și tine, am aceeași concepție des
pre prietenie, aș fi procedat ca și tine, 
te rog, socotește-mă prietenul tău“.

tere pătimașe. Oare numai la Institu
tul de artă dramatică se învață a- 
ceasta ? Ar însemna să nu înțelegi ce 
reprezintă pentru artista Lucia Mure
șan viața largă a tineretului, la care 
participă cu pasiune, fie că este vorba 
de munca patriotică, de instruirea echi
pelor de teatru de amatori într-o fabri
că sau turneele din satele regiunii Cluj. 
Astfel, talentul Luciei Mureșan se îm
bogățește din ce în ce mai mult, încon
jurat de simpatia caldă a muncitorilor 
și colectiviștilor cărora le-a dăruit prin 
interpretarea veridică a atîtor persona
je, clipe de profundă desfătare artistică.

șosele asfaltate. Dar ceea ce a impre
sionat pe oamenii cartierului a fost în
deosebi numărul mare de balcoane. Pă
reau să fie aproape 2.000 de balcoane 
colorate.

— Astea vor fi aici, la noi ?
— Aici. în doi ani le aveți gata.
— în doi ani? — au întrebat cei de 

pe Șoseaua Viilor.

„A? fi procedat 
la fel"

■
 enerația noastră e generația

șantierelor, a pasiunii și a- 
vîntului în muncă, generația 
mărețelor construcții socia

li liste. Proprie acestei genera
ții este și formarea unor va
lori morale trainice, iar în

tre acestea prețuirea adevăratei priete
nii, spiritul tovărășesc. .Cititorii cunosc, 
desigur, ceea ce i s-a întîmplat munci
torului Nicolae Constantin, zidarul șa-

Pe treptele 
stiintei

ll|W^ fi tînăr mai înseamnă să vi- 
șezi mult, în accepția leni- 
listă a visului. Să visezi cu 

h JlML privirea lucid ațintită spre 
viitor, cu întreaga voință în- 

ImlIlMr cordată pentru atingerea țe
lului propus, oricît de de

parte ar părea, oricît de dificil ar fi dru
mul pînă la dînsul. Idealul lui Vasile 
Păcurar, fiu de colectivist din comuna 
Zaul de Cîmpie, raionul Luduș, a fost și 
este să ajungă inginer constructor. Tot 
ce a realizat poporul condus de partid 
în anii aceștia au venit în ajutorul lui 
Vasile Păcurar și a visului lui. Acum, e 
student în anul III. învață cu pasiune, 
neobosit, in fiecare zi U găsești in bi
bliotecă, pe șantiere. Și adesea îi place 
să viseze viitoarele blocuri sau uzine ce 
se vor naște din liniile sigure ale pla
nurilor ce le va crea cu pasiune și răs
pundere.

A fi tînăr

Munciți cu pasiune!
ȘTEFAN LUNGU

Erou al Muncii Socialiste

Mă adresez vouă, tuturora, dragi tineri din patria noastră, 
ca propriilor mei băieți. Astăzi, de ziua voastră, de „Ziua tine
retului'*, aș vrea să vă spun citeva cuvinte, ca unul mai in 
virstă, pe care anii l-au încercat greu, dar care acum se bucură 
alături de voi de o viață adevărată, trăind o a doua tinerețe.

Se aniversează astăzi 40 de ani de la crearea H.T.C. Sub con
ducerea partidului, uteciștii au luptat cu abnegație pentru toate 
bucuriile voastre de astăzi. Pentru zilele luminoase de acum au 
luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai poporului nostru — 
comuniștii. Să nu uitați acest lucru!

Aveți astăzi posibilități nemăsurate. Vă puteți manifesta pe 
deplin toate talentele, aptitudinile, capacitățile creatoare.

Fiecare dintre voi își poate alege profesia dorită, se poate 
califica, se poate dedica ei. Pe vremea uceniciei mele era cu 
totul altfel. Trebuia să „furi** meseria de la meșter. Cu mari 
greutăți și trecînd prin multe lipsuri reușeai să deprimi taine
le meseriei.

Azi, în patria noastră socialistă munca sfi omul muncii se 
bucură de înaltă stimă și prețuire. La noi, tinde a fost lichidată 
orice exploatare a omului de către om, munca a devenit o ches
tiune de glorie, onoare și eroism. Nu există nimic mai înăl
țător în viața noastră decît satisfacția muncii cretoare in folo
sul societății, pentru binele obștesc. Vă îndemn de aceea să 
iubiți cu pasiune munca, pentru că ea este izvorul tuturor 
bucuriilor omenești, .ea vă face tinerețea frumoasă, ea dă vieții 
voastre un sens măreț. Acum, în socialism, se bucură de ade
vărată prețuire acea muncă săvîrșită cu înaltă răspundere. 
Lucrați cu sentimentul responsabilității pentru calitatea fiecă
rui obiect creat de mîinile voastre : el va folosi poporului, în 
lupta sa pentru desăvîrșirea construcției socialismului în 
scumpa noastră patrie și veți simți bucuria profundă și trai
nică pe care ți-o dă conștiința datoriei împlinite.

Veți face astfel cea mai deplină dovadă a recunoștin
ței datorată clasei muncitoare condusă de partid pentru minu
natele vremuri pe care le trăiți, pentru fericirea de care aveți 
parte.

Să sporifi 
rodnicia ogoarelor!

ION NEGOIȚĂ
Erou al Muncii Socialiste, președintele gospodăriei agricole 

colective ^11 Iunie", din comuna Pechea, regiunea Galați.

Primăvara anului acesia a prilejuit poporului nostru sărbătorirea 
unei victorii istorice : încheierea procesului de colectivizare a agricul
turii. Acest even mec/, care consfințește victoria definitivă a socialis
mului în jara noas~ ă, umple de bucurie și mîndrie inimile tuturor 
oamenilor munci., care -rrează cu devotament politica înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Rcmîn.

Acum, în fața agriculturii noastre se deschid perspective uriașe. 
E!e sînt oglindite cu oeosez'*a limpezime în Raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe Ghecrc- j-Dej la sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Nafiona'e — vast program de muncă pentru întreaga |ara- 
nime muncitoare, pentru toii lucrătorii de pe ogoare.

lata de ce îndemnul meu se adresează în primul rînd tinerilor de 
la safe.

Eu vă cunosc bine, știu cit sîntefi de harnici și de inimoși, ce 
bucurie vă aduce în suflet cîmpul aurind de belșug. Stă în putinfa 
noastră să facem ca pămînful să ne dea mai mult, an de an mai mult 
(dar nici noi să nu rămînem cumva datori față de el I), să crească 
producțiile de grîu și porumb. Ținerii colectiviști să considere gos
podăria colectivă ca propria lor casă, să dorească (și să dovedească 
aceasta prin fapte) ca ea să fie mereu mai bogată.

Pentru a munci mai bine nsă, pentru a fi la înălțimea mărețelor 
sarcini pe care partidul nostru ie-a pus în fața țărănimii colectiviste, 
trebuie să învățăm cit mai muîți și cit mai mult. Am convingerea că 
tinerii de la sate își vor face cin șt; ~;a agrico ă un prieten de nădejde.

Tinerilor mecanizatori le urez ca brazda lor să fie cît mai adîncă, 
să execute lucrări de calitate bună, să-și îndrăgească mai mult mașinile 
și să le îngrijească așa cum se cer îngrijite bunurile poporului.

Urez tinerilor specialiști de la sate să-și dăruiască toată știința pe 
care au agonisit-o în anii de învățătură pentru sporirea producției 
agricole, să se statornicească pentru totdeauna în satele noastre, unde 
se vor bucura de toată prețuirea și grija.

Tinerilor de la sate, tinerilor din întreaga țară le urez să' fie. mereu 
harnici și... tineri, pentru că tinerețea lor ne este dragă tuturor.

O biografie 
simplă

■
 ' . a nici o altă vîrstă nu este

i atîta loc pentru ardoare și 
pasiune. Poate că, mai tîr
ziu, experiența profesională 
este mai bogată, soluțiile 

' 1 mai riguroase. Dar în anii 
tineri, romantismul fierbinte, 

înaripat dd concepția despre lume a cla
sei muncitoare, dă orizont nesfîrșit mun
cii noastre.

Direct de pe băncile facultății a venit 
în comuna Miroși tinăra doctoriță Lidia 
Maianu. Biografia ei, ca medic, pe care 
Lidia, personal, ar rezuma-o la două, trei 
rînduri, ar forma obiectul unor cărți 
groase dacă ar fi cumva scrisă de toți 
cei pe care i-a îngrijit. Atunci ar scrie 
Lixăndrina Anghel de felul în care i-a 
fost îngrijită fetița, de injecțiile din trei 
în trei ore, ziua, noaptea, cînd doctorița 
nu lipea geană de geană. Atunci ar scrie 
alții despre felul în care Lidia Maianu 
povățuiește femeile: cum să-și țină odăi
le, cum să gătească, iar cele mai tinerele 
ar mărturisi că au învățat de la ea și 
cum să se îmbrace mai frumos, cu gust, 
așa cum o merită fetele colectiviste, stu
pine pe zestrea muncii lor.

Caractere
ltă fată tînără, altă profesiu
ne, alt loc de muncă — și 
aceeași tinerețe, aceeași con
cepție despre cheltuirea ti
nereții. Lucia Mureșan este 
o talentată actriță la Tea

trul Național din Cluj. Din 
fotoliile lor, spectatorii o aplaudă ade
sea la scenă deschisă. In fața lor trăieș
te Rada, utecista neînfricată din „Oa
meni care tac“ sau Rea Alberti din pie
sa „Cînd înfloresc migdalii". Roluri de 
luptătoare interpretate cu pătrundere și 
simț al vieții, eroine care știu să sufere, 
să reziste, să înfrunte forțele întuneri
cului. Caractere mîndre și dîrze. Carac

a, a fi tînăr înseamnă a visa 
I ceea ce în lumea dreaptă a 
î socialismului este cu putință 

să se îndeplinească. Adică 
nemăsurat de mult, mai mult 

' decît în orice altă orînduire 
de pînă azi. A visa electro

nică, precum, «Horia Bota, lăcătușul, sau 
a visa Valea trandafirilor, ca Nistor Bă- 
lăceanu. El și prietenii lui vor merge să 

planteze Cu trandafiri, și numai cu 
trandafiri cîțiva kilometri de loc sterp, 
pe care n-au prins nici pomi, nici vița 
de vie, undeva în regiunea Argeș. Aici 

va fi valea trandafirilor! In ea crede cu 
toată tăria învățătorul Nistor Bălăceanu 
și prietenii săi. Ei văd de pe acum 
trandafirii legănîndu-se ușor, ei simt de 
pe acum miresmele îmbătătoare.

Pentru că sînt tineri.
Ei, ca și toți cei despre care am scris 

în rîndurile acestea, ca și milioanele de 
tineri din patria noastră, faptele, răs
punsurile și idealurile lor justifică pe 
deplin această definiție poetică :

trăiesc o nouă tinerețe și nu peste 
multă vreme li se va adăuga un frate 
gigantic, ai cărui bujori de oțel vor sclipi 
orbitor în oglinzile Dunării...

Răsar orașe noi pe harta țării, iar cele 
vechi devin, pe zi ce trece, tot mai greu 
de recunoscut. In locul maghernițelor 
mizere, în care-și duceau traiul sub «ca
pitalism imensa majoritate a oamenilor 
muncii, mii de blocuri noi își profilează 
în văzduh siluetele impozante și armo
nioase...

Din plaurii Deltei pînă-n codrii Mol
dovei și Maramureșului, din Oltenia pe
trolului și cărbunelui pînă-n munții și 
holdele aurifere ale Ardealului, minuna

tul nostru popor își transformă patria 
într-o , grădină strălucitoare •✓- urmînd 
cu nețărmurită încredere și dragoste în
demnul leninist, cuvîntul partidului.

In zilele acestea, cînd țara sărbăto
rește una din cele mai mari victorii din 

istoria sa — încheierea colectiviză
rii agriculturii - gîndurile tinere
tului se avîntă cu aripi cutezătoa
re spre viitor, spre acel viitor ale 
cărui temelii de neclintit le vedem în
făptuite sub ochii noștri. întrezărim de 
pe acum ziua de jnîine a patriei, nu ca 
imagine vagă a unor visuri utopice, ci 
ca rezultat concret al muncii, al stră
duințelor și izbînzilor |întregului popor. 
Chipul luminos al viitorului se deslu
șește cu certitudine în grandioasele pla
nuri economice, în calea trasată cu anină 
sigură de încercatul arhitect și stegar al 
tuturor victoriilor noastre — Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Noi, tinerii cetățeni ai Republicii, știm 
că toate acestea nu se vor înfăptui de la 
sine, că este necesar să ne dăruim toate 
forțele, tot entuziasmul și toată puterea 
de muncă pe acest vast șantier al feri
cirii celor ce muncesc, muncind și învă- 
țînd, creînd și înfăptuind.

In această primăvară minunată, pri
vind cu adîncă bucurie florile de pe ra
muri și roadele uimitoare ale , celor 
aproape optspi-ezece ani de viață nouă, 
repetăm, cu glasul inimii, un legămînt 
de dragoste și devotament nețărmurit 
față de partid, slăvit părinte al tinereții, 
spre care se îndreaptă mereu sufletul și 
gîndurile noastre, ca (florile soarelui spre 
astrul de la care își trag numele și 
ființa !

Să fii tinăr-înseamnă să simți 
Unde-s marile, dreptele căi 
Și să intri în lupte fierbinți 
împreună cu semenii tăi.

Să fii tînăr înseamnă să scaperi 
Ca văpaia nestinsă in vînt, 
Steagul roșu să-l pui și să-1 aperi • 
Pe reduta acestui pămînt

MARIA SEBEȘAN 
inginer agronom

G.A.C. „Filimon SîrbiT comuna Parța, 
regiunea Banat

inerii de azi erau copii, 
mulți dintre ei nici nu ve
niseră pe lume cînd țara 
noastră a pornit pe drumul 
deschis de partid, spre socia
lism. De-atunci sînt, ca
mîine, optsprezece ani...

In viața unui om, 18 ani reprezintă 
vîrsta majoratului. în viața patriei libe
re, vîrsta aceasta include .un bilanț stră
lucit, rod al luptelor mărețe, al muncii 
eroice și avîntate a făuritorilor noii so

cietății socialiste.
Privim, cu ochi măriți de bucurie, 

chipul cel nou al acestui pămînt, despre 
care, cu atîta foc și dreptate, zicea odi
nioară marele rapsod anonim : „Săracă 
țară bogată

Munții și văile Carpaților s-au împo
dobit cu izvoare de lumină și energie, 
hidro și termocentrale care alungă bezna 
și revarsă puteri nesecate în marile ar
tere industriale. Cresc într-un ritm fa
bulos uriașii chimiei, combinate moder
ne, cu linii zvelte și maiestoase, cu o ca
pacitate de producție care ne va situa, 
în curînd, printre țările fruntașe în a- 
ceastă ramură. Vechile cetăți siderurgice

VIOREL PETESCU 
căpitanul reprezentativei de juniori 

a R. P. Romîne

ȘTEFAN VASILE 
mecanizator 

la S.M.T. Titu

CAZACU AURICA 
maistru 

secția rectificare 
a Fabricii de rulmenți din Bîrlad

GUȘE NICOLAE 
student anul III 

Institutul Politehnic-Brașov

MUHA MARIA 
filatoare 

Filatura Romînă de Bumbac 
din Capitală

ION H. DIACONU
îngrijitor-mulgător

G.A.C. Gostav&ț, raionul Caracal

CIUBANCANU LEONTINA 
elevă la Școala medie nr. 32 
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Marea demonstrație de 1 Mai
a oamenilor muncii din Capitală

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
(Urmare din pag. I-a) 

darității de luptă a celor ce 
muîîcese — este astăzi pur
tat de brațele popoarelor din 
țările lagărului socialist, de 
partidele comuniste și munci
torești, care reunesc 10 de 
milioane de membri, de cla
sa muncitoare internațională.

Țările lagărului socialist 
obțin neîncetat succese în 
construcția economică și cul
turală, cîștigă noi poziții în 
întrecerea pașnică cu capita
lismul. In U.B.&S. se înfăp
tuiește cu succes mărețul 

j Program adoptat de Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S.

în țările capitaliste, clasa 
muncitoare, oamenii muncii 
luptă cu eroism împotriva ex
ploatării și asupririi exercita
te de monopolurile imperia
liste, pentru un trai mai bun, 
împotriva politicii de război, 
a reînvierii fascismului, pen
tru apărarea intereselor vi
tale ale celor ce muncesc, 
pentru democrație, progres și 
pace.

Tuturor oamenilor muncii 
din țările capitaliste, partide
lor lor marxist-leniniste, le 
transmitem azi un frățesc me
saj de solidaritate.

Principalul izvor al victo
riilor obținute de lagărul so

cialist, de mișcarea comunis
tă mondială îl constituie uni
tatea de nezdruncinat în lupta 
dusă împotriva vechii orîn- 
duiri, a exploatatorilor, reac- 
țiunii și forțelor agresive. 
Chemarea „Unire muncitori 
unire" din înflăcăratul imn 
„Internaționala" răsună în a- 
ceastă zi de primăvară pe 
toate meridianele și parale
lele globului. Salutăm din ini
mă popoarele din Asia, Afri
ca, America Latină care 
luptă împotriva asupririi co
loniale, a tuturor formelor de 
dominație imperialistă, pen
tru dobîndirea suveranității 
de stat, a independenței eco
nomice, pentru transformări 
democratice și progres so
cial.

O amploare tot mai mare 
ia în întreaga lume lupta po
poarelor pentru apărarea pă
cii, pentru a împiedica cercu
rile imperialiste agresive să 
dezlănțuie un nou război 
mondial. Lagărul socialist, 
forjele care luptă pentru 
coexistență pașnică și colabo
rare internațională, pentru 
menținerea și întărirea păcii 
sînt azi mai puternice decît 
forțele războiului.

Țara noastră, în strînsă uni
re cu U.R.S.S. și celelalte 
țări ale lagărului socialist, 
militează consecvent pentru

încheierea acordului de dezar
mare generală și totală pe 
care îl cer și îl așteaptă toa
te popoarele. Partidul și gu
vernul țării noastre, avînd 
sprijinul întregului popor, vor 
continua să militeze cu fer
mitate pentru preîntâmpina
rea războiului termonuclear, 
pentru coexistență pașnică și 
triumful cauzei păcii în lu
mea întreagă.

Dragi tovarăși și prieteni, 
însuflețit de victoriile ob

ținute, strîns unit în jurul 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn, poporul nostru privește 
cu încredere și optimism vii
torul său. Partidul și guvernul 
cheamă clasa muncitoare, ță
rănimea colectivistă, intelec
tualitatea la noi fapte glorioa
se, pentru întărirea și prospe
ritatea patriei noastre dragi, 
pentru construirea socialis
mului.

— Trăiască 1 Mai, ziua so
lidarității internaționale a ce
lor ce muncesc, ziua frăției 
muncitorilor din toate țările I

— Trăiască invincibilul la
găr al socialismului !

— Trăiască patria noastră 
socialistă, vrednicul ei popor !

— Trăiască Partidul Mun
citoresc Romîn și Comitetul 
său Central!

— Trăiască pacea în întrea
ga lume !

Mai 1962, in Bucu
rești capitala unei 
republici in care so
cialismul a învins 
definitiv la orașe și 
sate...

Cine va uita vre
odată triumful acestei pri
măveri? Și in alți ani ne-am 
bucuraf de razele soareltu

filarea «tfrbătoreascd a dra
pelelor, și in alți ani intimpi- 
nam cu un suris larg dr.;e- 
cele voioase, și florile proas
pete, pe care demonstrar: .
purtau înainte, fluviu i'—..- 
resmat. Dar ieri, 1 Mai 1552. 
la toate acestea s-a adăuga: 
bucuria unei victorii istorice
fără precedent — încheierea 
colectivizării agriculturii, rea
lizarea cu aproape patru ani 
înainte de termen a obiecti
vului stabilit de Congresul al 
111-lea al P.M.R. in domeniul 
transformării socialiste a a- 
griculturii.

Marea piață bucur eșteanâ, 
dominată de portretele genia» 
lilor învățători ai proletaria
tului mondial — Marx, Engels, 
Lenin, este împodobită sărbă
torește. Deasupra tribunei ofi
ciale se află macheta unui 
uriaș glob pămîntesc înconju
rat de un mare brîu purpuriu 
pe care este înscrisă chema
rea : „Proletari din toate fă- 
rilei uniți-vă !“

Deasupra tribunelor drapate 
în roșu și străjuite de zeci de 
steaguri purpurii și tricolore 
sînt înscrise chemările închi
nate măreței zile: „Trăiască 1 
Mai, Ziua solidarității inter
naționale ’ a celor ce mun
cesc!", „Sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romin îna
inte spre desăvîrșirea con
strucției socialismului„Tră
iască și să se întărească alian
ța dintre clasa muncitoare și 
țărănimea colectivistă, temelia 
de neclintit a regimului de
mocrat-popular 1“, „Trăiască și 
să se întărească în veci prie
tenia frățească dintre poporul 
romîn, popoarele Uniunii So
vietice și a celorlalte țări so
cialiste !“, „Trăiască pacea in 
lumea întreagă

In tribune sint prezenți nu
meroși invitați: conducători 
ai instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor de masă, nu
meroși fruntași în muncă din 
întreprinderi și instituții, aca
demicieni și alți oameni de 
știință, artă și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, zia
riști romîni și corespondenți 
ai presei străine.

Sînt, de asemenea, prezenți 
numeroși oaspeți veniți să 
sărbătorească alături de po
porul nostru ziua de 1 Mai, 
reprezentanți ai sindicatelor 
din: Algeria, Angola, Bulga
ria, Cehoslovacia, Chile, Chi
na, Cipru, Congo, Cuba, Ecua
dor, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Grecia, Gui
neea, India, Italia, Iugoslavia, 
Mali, Maroc, Polonia, Unga
ria, Uniunea Sovietică.

In tribuna rezervată corpu
lui diplomatic au luat loc șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

La ora 9 oamenii muncii, 
prezenți în piață,. salută prin 
îndelungi ovații pe conducă
torii partidului și statului.

In tribuna centrală iau loc 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-

Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilâ, Nico- 
lae Ceaușescu, Chivu Stoica. 
Alexandru Drăghiâ. Ion 
Gheorghe Maurer. Alexandru 
Moghioras. Dumitru Coua, 
Leonte Rcutu. Leonziu Sd^â- 
jar., Ștefan Voiiec, Mihci Dc- 
iea. Akexarvăm arJAde-: t j.

cx r—g rrWi Cr *.* *x! 
d £->■
rit. «: CctxjlZ 3e Sari șz 
«x pMverauz..

Fc-Jarc mLitari cflută î« 
ptațd tatoaecză imtad de r.ee 
ci Republici: Populere Ro
mine.

ocrr.e-^or scxtcti 
din CapcxLâ couccrs; zaiei de 
1 Mai c foc deschis de tovc- 
râșul Flor-jon Dâxâlcche. mem
bru el C.C. «2 PJfJL jrw.- 
teerttar c2 Comneruîux orițt- 
«ese Btaevrr. «2 PM.R. •

.4 luat ort*raZ :occ-€ril 
CJurx Stoice, membru cl ft 
rufiuai Poâne r secretzr al 
GC. dl PMJL Ccrixx-w m 
c fost nblmzi de uruit r- 
OCCȚri pss^rsaor

A ineepcx cpo. *«xrvc de- 
jRonjîrafiec oememlor armau

Raportează 
victoriile 

in muncă
In marea ce fiori paszeiaia 

care inundă piața, crrfnd an 
decor de o frumusețe rară, se 
văd impresionante care ale
gorice, grafice cu sâgepie a- 
vintate in sus. intr-jchipâd 
succesele obținute prin dăr
nicia clase, noastre munci
toare.

Calitate ! Lâtereie una*e im
primate pe carul alegonc 
care deschide demoraerapa 
muncitorilor, inginerilor, teh
nicienilor. subliniară răspun
derea pe care o simt aceștia 
pentru „marca fabricii-. Apa
rate — utilaje produse in 
București, combină. turlă 
de sondă. aparataj elec
tric de înaltă ținută tehnică 
sint reprezentate pe acest car. 
Ori pit de deosebite ar fi a- 
ceste produse între ele eie- 
mentul comun care le unește 
este atenția deosebită cu care 
au fost lucrate de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii noștri.

Trec rînduri-rinduri munci
torii... Trec în coloane com
pacte, slăvind partidul sub 
conducerea căruia dau viață 
grandioaselor sarcini ale pla
nului de șase ani. Miinile care 
conduc aparate de o mare 
sensibilitate, care modelează 
oțelul sau transformă bumba
cul și lina în elegante țesă
turi, flutură flori și eșarfe viu 
colorate, poartă cu mindrie 
portretele celor mai buni din
tre cei buni.

99.881.000 lei economii peste 
plan și 56.095.000 lei beneficii 
au realizat în primii doi ani 
ai șesenalului întreprinderile 
din raionul Lenin. In primul 
trimestru al anului 1962 s-au 
aplicat în producție cu 188 de 
inovații mai multe decît s-au 
aplicat în aceeași perioadă a 
anului trecut. Cifrele acestea 
.impresionante cuprind munca 
fiecărui muncitor, inginer și 
tehnician. în ele (se află în
scrisă și hărnicia celor de la 
Uzina de utilaj chimic care

au o producție cu 57.7 la sută 
mai mare decit in anul 1959.

Cei care trec acum scan-
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ori. Ei au realiza: anul aeess 
la întreaga peoducpe globala 
economii de X37i000 lei și au
creat peste 800 de modele pen
tru semestrul IL Oamettllcr
muncii ■— produse frumoase 
elegante! Asa «îndese cei de 
la Fabrica de piele și încăl
țăminte „Flacăra roșie- 98 la 
sută din produsele fabricii 
sînt de calitatea I-a.

Trec acum prin fața tribu
nelor. ovaționind puternic, ta- 
lentații constructori ai autobu
zelor și troleibuzelor romi- 
nești. Acum cîteva zile pe 
unul din autobuze a fost prin
să tăblița cu numărul 3.142,
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ogoare pentru terminarea lucrări
lor agricole cit mai grabnic și 
în cele mai bune condiții agro
tehnice.

Prin fața tribunelor pășesc cei 
11.000 de oameni ai muncii din 
agricultură care au participat ca 
invitați la istorica sesiune extraor
dinară a Marii Adunări Na
ționale. Pe piepturile multora 
dintre ei strălucesc ordine ș» 
medali, adevărate constelații, 
semnele înaltei prețuiri a muncii 
pline de entuziasm și devotament 
pe care o desfășoară pentru 
bunăstarea poporului nostru. Ei 
manifestă puternic pentru Partidul 
Muncitoresc Romin, care a des
chis țărănimii calea spre o viață 
liberă, îmbelșugată și fericită. 
Apoi cei mai de seamă fruntași 
ai muncii de pe ogoarele patriei 
se încolonează de o parte |i de 
aha a traseului pe care demon
strează oamenii muncii din Capi
tală. Și iată cum în felul acesta, 
pentru prima dată la o demon
strare de 1 Mai, oamenii mun- 
cn dm București sînt a'ături de 
reprezentant, oamenilor muncii 
oe pe »oate ogeareie patner 

y y* hai IBC :5un — 
tor. » be«sug<M3L

Entuziasm 
tineresc

Măreața demonstrație a oa
menilor muncii din Capitală 
continua. Printre coloanele 
de muncitori și-au făcut apa
riția șirurile perfect ordonate 
ale unora dintre cei mai ti
neri demonstranți : sînt elevii 
școlilor bucureștene. Poartă 
pe chipurile lor întreaga fru
musețe, întreaga gingășie a 
unei tinereți care se desfă
șoară sub soarele socialismu
lui. Sute de elevi poartă în 
mîini o mare de nuferi și 
narcise, flori albe, curate și 
frumoase ca însăși tinerețea 
lor. Elevii din primele șiruri 
poartă pancarte pe care stau 
scrise cuvinte de recunoștință 
adresate partidului — părinte 
drag, plin de grijă pentru tâ
năra generație. „In 1962 s-au 
acordat elevtâor 15.000.000 de 
manuale în mod gratuit", 
scrie pe o altă pancartă pur
tată de ei. Grijii partidului 
elevii i-au răspuns prin re
zultatele bune obținute la în
vățătură, prin pasiunea cu 
care își însușesc cunoștințele 
predate în școală. Iată-i în 
rînduri pe elevii clasei a Xl-a 
E, de la Școala „Gheorghe 
Lazăr", fruntași la învăță
tură. La serbarea de 1 Mai ei 
au venit cu un rezultat deo
sebit de frumos: în clasa lor 
nici un elev nu este corijent, 
majoritatea elevilor au note 
bune și foarte bune.

Trec coloanele pline de ve
selie ale studenților. Brațele 
viitorilor specialiști ai econo
miei noastre naționale, ale 
viitorilor medici sau profesori 
ridică buchetele de flori, semn 
al dragostei și recunoștinței 
lor față de conducătorii 
partidului și guvernului. Din 
mii de piepturi se scandează: 
„Comitet Central iubit ‘ De 
popor tu ești slăvit /“. Sînt 
mindri și exuberanți studen
ții.

Iată graficul purtat de vii
torii ingineri constructori. In 
anul universitar 1958—1959 in
stitutul lor număra 1552 de 
sxudenți. iar în 1961—1962 
in același institut învață 2553 
de studențL O creștere de 
IjOOO de studenți la un singur 
institut Intr-un interval de 2 
ani e un lucru pe care la noi 
nu l-ar fi visat nimeni în 
trecut. Iată graficul studenți
lor mediciniști : în anul uni
versitar 1937—1938 doar 380 
de studenți erau bursieri, în 
timp ce in anul universitar 
1961—1962 peste 1.600 de stu
denți mediciniști primesc bur
se de stat, adică de aproape 5 
ori mai mulțL Studenții Poli
tehnicii. ai Universității se pot 
mindri că în anul universitar 
in curs au primit în dar din 
partea poporului cele mai 
frumoase cămine — din cîte 
au avut studenții noștri 
vreodată — adevărate biju
terii de sticlă ți beton Ca și

Pășesc prin fafa tribunelor cei 11.000 «de invitafi la sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Nafionale.

elevii, ei știu că principala 
mulțumire pe care trebuie s-o 
aducă pentru toate aceste 
condiții minunate este învă
țătura. Să studiezi, să de- 
prinzi toate tainele speciali
tății pentru care te pregătești 
în așa fel îneît, odată repar
tizat la locul de muncă, să 
fii capabil de îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sar
cinilor încredințate — iată 
ideea călăuzitoare a anilor de 
studenție. Doi dintre demon
stranți — tinerii Gheorghe 
Jugureanu și Constantin Io- 
nescu, amîndoi din anul V al 
Facultății de instalații, amîn
doi foști muncitori instala
tori, au adus cu ei carnetele 
de note: numai 10, zece pe 
linie, zece la toate materiile! 
Nescrisă în carnete, ei meri
tă nota zece și pentru activi
tatea lor socială, pentru acti
vitatea depusă în cadrul or
ganizației U.T.M. a facultății, 
în rîndul studenților. Ingineri 
peste două luni, ei pleacă în 
viață ca specialiști bine pre
gătiți, dar și ca oameni cu 
un larg orizont cultural, cu o 
bogată pregătire politică. Și 
cîți nu sînt ca ei în coloane !

...E 1 Mai și printre flori 
și drapele piața freamătă de 
tinerețe. „Socialismul, zi de 
zi > Noi îl vom desăvîrși !“, 
se scandează în cor. Alături 
de oamenii muncii din indu
strie și agricultură, alături de 
elevi și studenți manifestează 
și oamenii laboratoarelor și ai 
cercetărilor științifice, oame
nii scenelor și instituțiilor de 
artă din Capitală. Ii recu
noaștem pe cercetătorii Aca
demiei R.P.R., pe pictori, pe 
scriitori, pe actorii teatrelor 
bucureștene. Sute de mii de 
locuitori ai Capitalei aduc în 
această întâi zi de mai elogiul 
bucuriei și al recunoștinței 
lor partidului care ne con
duce spre tot mai multe vic
torii.

Pas mindru 
de sportiv

Un marș tineresc și antre- 
nant ne vestește că peste cîte- 
ca clipe in Piața Aviatorilor 
va începe defilarea sportivi
lor. Prietenii marilor stadioa
ne, ai frumoaselor săli de 
sport construite în anii noștri 
ne impresionează și de astă 
ată prin grația și forța în- 

:rezărite în eleganța mișcări
lor lor.

Trec stegarii. în mâini pu
ternice steagurile roșii și tri
colore se unduesc în bătaia 
vintului de mai. Asfaltul pie-

ții apare acum aidoma gazo
nului verde al stadionului. 
Aici pe caldarîmul pieții spor
tivii înscriu cu trupurile lor 
numele măreței zile de 1 Mai* 
ca un simbol dl prețuirii zilei 
internaționale a celor ce mun
cesc.

în piață a intrat acum un 
car alegoric cai\e subliniază 
puternic sensul marii mani
festații. El sintetizează preo
cupările tinerilor din patria 
noastră: muncim, învățăm, 
facem sport.

Din tribunele pieții izbuc
nesc ropote de aplauze. Ele 
sînt adresate juniorilor fotba
liști ce poartă laurii proaspeți 
ai unei răsunătoare victorii 
sportive internaționale: cu
cerirea trofeului celei de-a 
XV-a ediții a Turneului 
U.E.F.A.

Acum, în fața tribunei ofi
ciale au apărut ca din pă- 
mînt două piramide cu maci 
roșii. Ele împodobesc grupul 
sportivilor care înscriu cu 
trupurile lor inițialele a trei 
cuvinte deosebit de scumpe: 
Partidul Muncitoresc Romîn.

Trec sportivii. Stegari ce 
poartă cu mindrie culorile 
clubului în care activează, 
sportivi de s-au înlănțuit în 
piramide și care alegorice ce 
simbolizează activitatea tine
retului pe terenurile de sport, 
sau înfățișează trofeele cuce
rite în întreceri interne sau 
internaționale.

La semnalul fanfarei, un 
mare grup die sportivi execu
tă pe caldarîmul pieții un 
exercițiu inspirat din lupta 
poporului nostru pentru socia
lism : colectivizarea agricul
turii, una din cele mai însem
nate realizări obținute de po
porul nostru sub conducerea 
încercată a Partidului Mun
citoresc Romîn.

Petrecîndu-i cu îndelungate 
aplauze oamenii muncii adre
sau totodată sportivilor un 
îndemn către noi și valoroase 
performanțe în muncă și pe 
terenul de sport.

A fost o demonstrație a 
forței poporului nostru, a uni
tății sale moral-politice ci
mentată în jurul Partidului 
Muncitoresc Romîn. Secera și 
ciocanul, ridicate într-un elan 
nestăvilit deasupra carelor a- 
legorice, au simbolizat mai 
mult decât oricând trăinicia 
orînduirii noastre, în care cla
sa muncitoare și țărănimea 
colectivizată pășesc alături, 
umăr la umăr, sub soarele so
cialismului biruitor.

ȘTEFAN IUREȘ, 
LIDIA POPESCU, 
VICTOR CONSTANTINESCU, 
EUGEN FLORESCU, 
VASILE RANGA
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Ploaia măruntă nu i-a împie
dicat pe cei peste 50.000 de 
oameni ai muncii din Iași să 
participe la demonstrația de 
1 Mai. După cuvîntul rostit 
de tovarășul Mihai Vătavu, 
secretar al Comitetului regio
nal de partid, prin fața tribu
nelor au demonstrat muncito
rii Atelierelor de reparat ma
terial rulant, cei ai Fabricii 
„Țesătura", ai Fabricii de 
antibiotice, ai fabricilor „Tex
tila roșie" și „Tricotaje Mol
dova* etc. Oamenii muncii 
din Iași au întîmpinat a- 
ceastă zi obținînd noi suc
cese în muncă. Metalur- 
giștii de la Atelierele de 
reparat material rulant au 
raportat partidului că au de
pășit planul producției globale 
cu 20 la sută în trimestrul I 
al anului și au realizat eco
nomii de peste 250.000 lei. 
Textiliștii de la „Țesătura" au 
raportat că au economisit fire 
din care se pot țese aproape 
150.000 m.p. țesături. La Iași 
au demonstrat ieri și con
structorii care în prezent ri
dică Uzina metalurgică, Fabri
ca de prelucrare a maselor 
plastice, Fabrica de mobilă 
curbată și alte obiective in
dustriale ; sînt constructori 
care au ridicat în acest an 
numeroase blocuri de locuințe. 
De la începutul anului și pînă 
în prezent ei au dat în folo
sință oamenilor muncii din 
orașul Iași peste 300 de apar
tamente. De asemenea, prin

trasate de 
mai multe *____ ___ ,,
vor lupta pentru ca pe terenu
rile lor să se producă pe un nu
măr cit mai • mare de hectare 
5.000 kg porumb boabe la hectar 
în condiții de neirigare.

partid: vor product 
legume pentru on*.

Hunedoara
Hunedoara este in sărbă

toare. Sus. pe platoul multi
color al Chizidului, mii de lo
cuitori participă la mitingul 
consacrat zilei de 1 Mai.

După cuvîntul rostit de 
Ioan Radovici, secretar al Co
mitetului orășenesc Hunedoa
ra al P.M.R., începe tradițio
nala demonstrație. Prin fața 
tribunei defilează în primele 
rînduri schimbul de miine al 
siderurgiștilor — pionierii și 
elevii școlilor din Hunedoara.

în urma tinereții își face 
apariția coloana nu mai pu
țin entuziastă a făurarilor tă
riei — oameni care plămădesc 
plinea industriei — furnaliștii, 
oțelarii și laminatorii. In co
loanele acestea compacte se 
remarcă figurile multor side- 
rurgiști* ale căror nume au fă
cut de *mult înconjurul țării: 
maistrul jurnalist Gheorghe 
Cișmaș, oțelarul Aurel Stan- 
ciu — maestru al șarjelor ra
pide, laminatorul Vasile Ză- 
văluș și alții. In acordurile 
fanfarei sînt primiți cu puter
nice aplauze muncitorii de la 
laminorul de 650 mm, secție 
fruntașă pe combinat. De la 
începutul anului și pină în a- 
junul zilei de 1 Mai, lumină
torii de la acest agregat au li-

. mâ; peste 700

de Kx-
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Spectacol în sala Pavilionului
Expoziției Economiei

In seara zilei de .1 Mai a avut 
oc > —area sală a Pavilionului 
Eocz-e Ecsnorr e- Naționale un 
soeoacc» preze^at în cinstea 

le lucrările sesiunii 
erraorc ^are a Mar.. Adunări Na-

La spectacol și-au dat concursul 
corul și orchestra Filarmonicii de 
Sfat „George Enescu”, ansamblu
rile Ministerului Forțelor Armate, 
Ministerului Afacerilor Interne, 
Consiliului Central al Sindicatelor 
și Sfatului Popular al Capitalei,

Naționale
corul pionierilor, cunoscufi inter» 
prefi vocali și artiști de estradă.

Spectacolul — care a fost și 
televizat — s-a bucurat de u* 
deosebit succes. Asistența a răs* 
plătit cu aplauze călduroase pe 
interpreți.

TELEGRAMA

Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Oradea

La Galați, în timpul demonstrației.

ORAUL'.e * "Orele 9.00. 
că acordurile solemne

și n

Un aspect al demonstrației oamenilor muncii din Ploiești.

Echipa de juniori a (Republicii 
Populare Romîne, cîșligăfoare a 
Turneului U.E.F.A. - 1962, rapor
tează cu inima plină de bucurie 
că a reușit . să aducă patriei o 
nouă victorie sportivă de presti
giu internațional. Cinstea ce ni 
s-a acordat de a reprezenta țara 
în această mare Întrecere a fost 
primită de toți membrii lotului ca 
o sarcină de mare răspundere.

Gîndurile noastre au fost în| 
permanență îndreptate cu recu
noștință către Partidul Muncito
resc Romîn, care a creat tinere
tului condiții minunate de viață, 
învățătură și muncă.

în timpul pregătirilor noastre și 
de-a lungul aprigei dispute pen-1 
fru victorie, am fost conștienți de 
faptul că /rebuie să răspundem 
cu cinste încrederi; ce ni s-a 
acordat. Am fost însuflețiți tot 
timpul de gîndul că sîntem datori 
să ne comportăm în această în
trecere în așa fel, încît să fim 
demni de zilele măreței victorii 
obținute «de poporul nostru prin 
încheierea colectivizării agriculfu* 
rit, consfințită de sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări Națio-

na le, care va rămîne ca un eve
niment remarcabil în istoria pa
triei noastre. Aceasta ne-ă dat a- 
ripi, ne-a insuflat dîrzenie, voință 
și hotărîre, ne-a determinat să 
luptăm cu foț elanul (tineresc pen
tru victoria culorilor scumpei 
noastre patrii.

Acest succes îl închinăm partid 
dului nostru iubit, șub conducerea 
căruia poporul romîn a obțihut 
victoria definitivă a socialismului 
în orașele și satele patriei noas* 
tre și pășește cu încredere mai 
departe pe drumul desăvîfșirii 
construcției socialiste și trecerii 
treptate spre comunism.

Ne angajăm în fața partidului, 
a Comitetului său Central, să 
muncim cu modestie și perseve
rență pentru continua perfecțio
nare a pregătirii noastre ca vred
nici cetățeni Și sportivi ai (țării șl 
să lupfăm din toate puterile noas
tre tinerești în viitoarele. întreceri 
internaționale, pentru gloria 
scumpei poastre patrii socialiste,

ECHIPA DE JUNIORI 
a R. P. ROMÎNE 

cîștigătoarea Turneului 
U.E.F.A.—1962

TELEGRAME

cu prilejul „Zilei tineretului

din R.P.R.“și împlinirii a 40 de ani

fața tril nelor au demonstrat 
oameni de știința, studenți, 
cadrele didactice din fnvâțd- 
mîntul superior, precum și 
elevii școlilor medii și profe
sionale din orașul Iași.

Demonstrația oamenilor 
muncii din Iași a constituit o 
minunată exprimare a hotă
rârii lor de a nu-și precupeți 
eforturile pentru a-și aduce 
contribuția la înfăptuirea sar
cinilor puse de plenara C.C. 
al P.M.R. și de sesiunea 
extraordinară a Marii Adu
nări Naționale, în lupta pen
tru desăvîrșirea construcției 
socialismului în patria noas-

Noite parcuri, grădinile 
blice cu flori multicolore, 
gantele blocuri de locuințe 
citorești, magazinele și întreprin
derile noi cu care s-a îmbogățit 
și împodobit Ploieștiul au stră
lucit parcă și mai puternic în 
soarele sărbătorii de 1 Mai. Și 
această sărbătoare a fost intim- 
pinată cu noi succese în muncă. 
Despre ele se vorbea în grafi
cele și carele alegorice care în
soțeau coloanele oamenilor mun
cii ploieșteni. Petroliștii din fo
raj au obținut în cinstea zilei 
de 1 Mai peste 1.450.000 lei eco
nomii la prețul de cost, sumă 
cate face parte din cele peste 
21.880.000 lei economii realizate 
de toți oamenii muncii din re
giune. Pînă în 1965 Directivele 
partidului prevăd ^creșterea fo
rajului cu turbina la peste 70 la 
sută din totalul metrilor forați. 
40 la sută din lucrările de fo
raj s-au și executat în acest an 
numai cu turbina. Petroliștii 
și-au exprimat hotărîrea de a 
munci pentru ca sarcina trasată 
de partid să fie îndeplinită 
succes.

In rînduri strînse, alături 
petroliști, trec constructorii
aparataje și instalații petroliere 
de la Uzinele „1 Mai”. Faima 
instalațiilor și utilajului de fo
raj romînesc a trecut de mult 
hotarele patriei. Cu puternice a- 
plauze este întîmpinat și colec
tivul Uzinelor de îngrășăminte 
chimice pentru agricultură din 
comuna Valea Călugărească, care 
și-a îndeplinit planul în cinstea 
zilei de 1 Mai încă de la data 
de 25 aprilie dînd peste plan 
mii de tone de îngrășăminte chi
mice pentru agricultură. în urma 
acestui colectiv trec colectiviștii 
din comunele aparținătoare ora
șului și raionului Ploiești. Gra
ficele lor arată că se vor stră
dui să fie la înălțimea sarcinilor

pu-
ele-

niuu-

cu

de 
de

vroi peste plan uzinelor prelu
crătoare din țară 9.000 tone de 
laminate, au redus cu 20 la 
sută procentul de rebuturi ți 
au realizat peste 1.000.000 de 
lei economii la prețul de cost.

Purtind grafice și pancarte 
pe care sînt inscrise rezulta
tele muncii însuflețite depuse 
zi de zi, defilează apoi mun
citorii de la furnalele noi, 
automatizate. în cinstea mă
reței sărbători a oamenilor 
muncii, ei au elaborat peste 
plan o cantitate de fontă din 
care se pot fabrica 400 de 
tractoare. Cu aceeași mindrie 
participă la demonstrație lu
crătorii uzinei cocsochimice, 
cei care prelucrînd cărbunele 
extras din Valea Jiului au pus 
la dispoziție siderurgiei aproa
pe 7.000 de tone cocs metalur
gic peste plan și o cantitate 
de sulfați cu care se pot ferti
liza 18.000 de hectare. In ur
ma harnicilor constructori hu
ne doreni își face apariția pe 
platoul Chiziduhii coloana 
constructorilor — oamenii care 
au ridicat combinatul siderur
gic din temelii la proporțiile 
impresionante de astăzi, iar 
alături orașul nou cu 5.000 de 
apartamente. Pe carele lor a- 
legorice se află macheta ce
lui mai mare furnal al țării 
aflat în construcție și mache
tele altor agregate siderurgice 
noi.

Împreună cu siderurgiștii 
și constructorii hunedoreni 
demonstrează reprezentanți ai 
furnaliștilor de la Uzinele 
„Victoria" din Călan, care 
încă din acest an au ridicat 
indicii de utilizare a furnale
lor aproape de nivelul celor 
prevăzuți pentru ultimul an 
al șesenalului. Hunedoara este 
în sărbătoare. Mii de siderur- 
giști și constructori, mii de 
oameni ai muncii din imensa 
cetate a 
familiile 
zi imn 
gloriosul
porului pe calea 
lui.

Ră- 
__ ________ _______ ale 

Imnului de Stat In cuvîntul 
său. tovarășul Vidican Con
stantin, președintele Consiliu'- 
lui sindical regional, face o 
succintă trecere în revistă a 
importantelor succese obținute 
de oamenii muncii din regiu
nea Crișana în întrecerea so
cialistă desfășurată în cinstea 
zilei de 1 Mai și a sesiunii ex- 
traordinare a Marii Adunări 
Naționale. în limba maghiară 
a vorbit tov. Szasz Andrei, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid.

Trec pionierii. Din sute de 
piepturi izbucnește ca într-un 
singur glas „Mulțumim partid 
iubit pentru traiul fericit!". 
Ei sînt urmați de elevii școli
lor medii și profesionale

cretari ai Comitetului regional 
P. M. R. Mureș-Autonomă 
Maghiară. Vorbitorii au scos 
în evidență succesele obținute 

. poporul nostru sub condu
cerea paitiamui m dezvolta

rea , indusțri^, agriculturii, 
‘ștnnțeî șl’culturii. însemnăta
tea istorică a încheierii colec
tivizării, realizările cu care au 
cinstit oamenii muncii din re
giune ziua de 1 Mai.

Oamenii muncii romîni, 
maghiari și de alte naționa
lități din regiune, înfrățiți în 

.muncă, au întîmpinat ziua de 
1 Mai cu noL.reațizări însem
nate. "producției globa
le a industriei din regiune, pe 
primul trimestru, a fost reali
zat în proporție de 104 la sută. 
Valoarea producției obținute 
peste prevederile planului este 
de peste 35 de milioane lei. 
Colectivul de muncă al Fa
bricii de mobilă „23 August” 
din Tg. Mureș, prin folosirea 
judicioasă a materiilor prime

șirea construcției socialiste în 
patria noastră. Sutele de parti
cipant — tineri și vîrstnici — 
au scandat lozinci și au ova
ționat îndelung în cinstea 
P.M.R. și a Comitetului său 
Central, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
în cinstea scumpei noastre pa
trii, R.P.R. Adunarea festivă 
s-a încheiat cu un frumos pro
gram artistic prezentat de for
mații artistice ale întreprin
derilor din oraș și de ansam
blul de stat de cîntece și 
jocuri din Tg. Mureș.

la 1 mai produse în 
de peste 30 milioane

de la crearea U.T. C.

Comitetului Central

al Uniunii Tineretului Muncitor

oțelului, laolaltă cu 
lor, ridică în această 
de slavă partidului, 

conducător al po- 
socialismu-

’★
Intr-un alt centru important 

al regiunii — în Valea Jiului 
— mii de mineri au participat 
la demonstrația de 1 Mai or
ganizată în orașul Petroșeni. 
Ca și siderurgiștii, bravii mi
neri care răscolesc zi de zi pă
mântul au raportat că în cin
stea zilei de 1 Mai au extras 
peste plan aproape 40.000 de 
tone de cărbune.

Mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile, instituțiile 
și gospodăriile colective apar
ținătoare orașului Baia Mare 
au sărbătorit ziua de 1 Mai.

muncitorii tînărului oraș Onești m fost prezenfi le demonstrație.In ciuda timpului nefavorabil.

In imediata lor apropiere 
trec metalurgiștii orădeni de 
la Fabrica „înfrățirea", care 
și-au realizat angajamentele, 
depășind planul producției 
globale cu 2 la sută, realizînd 
109 mașini unelte mai mult ca 
în aceeași perioadă a anului 
trecut In primele rînduri sînt 
fruntașii uzinei, tînărul strun
gar Ciurdariu Li viu, lăcătușul 
Mihai Agud, modelierul La- 
dislau Bodnar și mulți alții 
Urmează reprezentanții har
nicilor mineri. Succesele lor se 
concretizează în cele 16.000 
tone lignit 200 tone lignit des
hidratat, 1600 tone cărbune 
brun, date peste prevederile 
planului; în cei 1.334.000 lei 
economii înregistrate prin re
ducerea prețului de cost.

Iată acum pe acei care pro
duc bunuri de larg consum: 
lucrătorii 
industrie 
muncitori 
ritatea* 
primul 
perechi 
mult ca 
zătoare 
urmați de muncitorii fabricii 
de confecții.

Coloana demonstranților 
continuă cu lucrătorii gospo
dăriilor agricole de stat din 
Ioșia și Oradea. Gospodăria a- 
gricolă de stat din Ioșia « 
fruntașă pe țară în ramura 
zootehnică șl a obținut remar-

întreprinderilor de 
ușoară, 
de la 

care au 
trimes tru 

încălțăminte 
în perioada corespun- 
a anului trecut sînt

Harnicii 
„Solida- 

produs în 
cu 72.000 

mai

(Urmare din pag. l-a)

proape 4 ani înainte de ter
men a obiectivului stabilit de 
Congresul al III-lea al parti
dului cu privire la transfor
marea socialistă a agriculturii, 
în patria noastră, socialismul 
a învins definitiv, la orașe și 
sate ! A fost înscrisă astfel o 
nouă și măreață cucerire pe 
drumul de victorii spre desă- 
vîrșirea construcției societății 
noastre socialiste. Au fost ri
dicate pe o treaptă mai înaltă 
alianța muncitorească-țără- 
nească și unitatea moral-po- 
litică a întregului popor.

Sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale, a- 
cest mare sfat al poporului 
la care, alături de deputați, 
au luat parte 11.000 de invi
tați, va rămîne pentru tot
deauna în memoria poporului 
nostru. Sesiunea a făcut 
bilanțul strălucitelor succese 
ale politicii leniniste a parti
dului de transformare socia
listă a agriculturii, bilanțul 
uriașei activități desfășurate 
de oamenii muncii, sub con
ducerea partidului, pentru 
triumful socialismului la sate, 
în fața agriculturii noastre 
socialiste se deschid acum noi 
și mari perspective.

însuflețit ide minunatele ori
zonturi ce i se deschid în față, 
poporul nostru și, în rîndurile

prin fața tribunei co
de mineri și munci- 

întreprinderii „7 No-

Tovarășul Gheorghe Blaj, 
secretar al Comitetului regio
nal de partid Maramureș a 
trecut în revistă realizările 
obținute de oamenii muncii în 
cinstea zilei de 1 Mâi. Mun
citorii din industria regiunii 
Maramureș au realizat peste 
plan de la începutul anului 
și pînă 
valoare 
lei.

Trece 
lectivul 
tori ai
iembrie", întreprindere frun
tașă în cadrul Trustului mi
nier Maramureș. El raportea
ză partidului îndeplinirea pla
nului de producție pe primele 
4 luni cu 13 zile înainte de 
termen, îmbunătățirea calită
ții produselor miniere și obți
nerea peste plan a unor eco
nomii la prețul de cost în va
loare de 1.270.000 lei. Succese 
însemnate a obținut și colec
tivul Combinatului chimic 
metalurgic. Pînă la 1 Mai aici 
s-au realizat peste plan pro
duse în valoare de 3 milioane 
lei. Mîndri de succesele lor, 
trec prin fața tribunei și con
structorii maramureșeni. In 
ultimul timp ei au dat în fo* 
losință oamenilor muncii din 
Baia-Mare, Satu-Mare, Bala- 
Sprie și alte orașe, peste 1.000 
de apartamente, două cămine 
pentru mineri, un complex 
studențesc și altele.

Studenții și elevii, au ra
portat la rîndul lor partidului 
hotărîrea de a obține rezultate 
din cele mai bune la învăță
tură. Pe tăblițe roșii sau al
bastre ei au prezentat parti* 
cipanților la demonstrație re
zultatele obținute la învăță
tură. Notele 8, 9 și 10 au putut 
fi văzute la sute de elevi din 
orașul Baia-Mare,

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al U.T.C.L., în numele comsomoliștiloT, 
și al tuturor tinerilor sovietici, adresează întregului tineret TO- 
mîn, detașamentului său înaintat — Uniunea Tineretului Mun
citor — felicitări din inimă cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a creării Uniunii Tineretului ComuMt din'•Ro^Ht șl eu 
prilejul ,iZilei tineretului din R.P.R.'*.

Împreună cu voi, dragi tovarăși, ne bucurăm că frățeasca 
Uniune a Tineretului Muncitor este moștenitoarea șt continua
toarea destoinică a eroicelor tradiții de luptă ale U.T.C. din 
Romînia.

Prin munca sa pentru educarea comunistă a tinerei gene
rații, prin participarea ei activă la dezvoltarea industriei și 
încheierea colectivizării agriculturii, Uniunea voastră și-a adus 
contribuția la victoria definitivă a socialismului la orașe și 
sate, și“d dștigat dragostea și stima întregului popor muncitor^ 
înalta prețuire a Partidului Muncitoresc Romîn.

în aceste zile sărbătorești de primăvară, noi dorim din 
toată inima, dragi tovarăși, tuturor tinerilor și tinerelor Romî- 
niei populare noi succese în construcția vieții noi, în lupta pen
tru pace și prietenie între tinerii din toate țările.

Trăiască Uniunea Tineretului Muncitor, vlăstar credincios 
și ajutor de nădejde al Partidului Muncitoresc Romîn.

Trăiască comunismul care instaurează pe pămînt Pacea, 
Munca, Libertatea, Egalitatea, Frăția și Fericirea tuturor po* 
poarelor.

COMITETUL CENTRAL AL U.T.CX.

Comitetului Central
al Uniunii Tineretului Muncitor

Cu prilejul „Zilei tineretului din Republica Populară Ro- 
mînă“ și împlinirii a 40 de ani de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist vă transmitem felicitări frățești și vă dorim 
mari succese în munca voastră pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste și în lupta noastră comună pentru dezarmarea 
generală și totală, pentru consolidarea păcii și prieteniei, pen
tru un viitor fericit.

FEDERAȚIA MONDIALA 
A TINERETULUI DEMOCRAT

De „Ziua tineretului"
lui tineretul, găsește o nease
muită fericire în munca har
nică, pasionantă pentru înfăp
tuirea politicii partidului.

Sărbătoarea de azi a fost în- 
tîmpinată de tineret prin mun
că spornică, prin succese în 
producție, învățătură, activi
tate obștească. Participînd cu 
însuflețire la întrecerea socia
listă, tinerii din industrie au 
obținut realizări de seamă, 
contribuind la îmbunătățirea 
calității și reducerea prețului 
de cost al produselor. Tinerii 
colectiviști și mecanizatori au 
muncit și muncesc cu hărnicie 
pentru terminarea la timp și 
în bune condiții a lucrări
lor agricole de primăvară, 
aducîndu-și astfel aportul la 
asigurarea belșugului recoltei 
acestui an, la înflorirea gos
podăriilor agricole colective. 
Tinerii din școli si facultăți 
obțin rezultate din ce în ce 
mai bune în munca îor pentru 
a deveni oameni foiositori so
cietății, construcției socialiste. 
O amploare (deosebită au cu
noscut acțiunile desfășurate în 
cadrul „Lunii muncii patrio
tice". Tinerii au colectat can
tități însemnate de fier vechi, 
au plantat un mare număr de 
pomi, au participat activ la

înfrumusețarea orașelor și sa
telor. întîmpinînd „Ziua tine
retului", tinerii au desfășurat 
mai larg activitățile menite 
să-i ajute să cunoască mai 
bine trecutul de luptă a parti
dului și a Uniunii Tineretului 
Comunist. Zeci și zeci de mii 
de tineri au participat la adu
nări, conferințe, simpozioane, 
seri literare și alte mani
festări, au mers in vizită la 
muzee, case memoriale și 
locuri istorice legate de dru
mul glorios ide luptă a parti
dului.

Tînăra noastră generație 
cinstește tradițiile eroice de 
luptă a uteciștilor sub steagul 
partidului. A fi demni conti
nuatori ai uteciștilor înseamnă 
a sluji cu abnegație și înflăcă
rare (Cauza partidului, înseam
nă a-ți închina toate forțele 
luptei pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid.

în lupta pentru îndeplinirea 
planului de șase ani, pentru 
desăvîrșirea construcției socia
liste în țara noastră, avem un 
cîmp vast de afirmare a ener
giei și entuziasmului nostru 
creator, de înfăptuire a celor 
maî Jndrăznețe planuri închi
nate fericirii poporului și în
floririi patriei.

Pentru fiecare tînăr din in
dustrie, a fi la înălțimea zile
lor noastre, înseamnă a parti
cipa activ la întrecerea socia
listă, a se strădui să fie frun
taș în muncă, a lupta pentru 
îndeplinirea planului la toți 
indicii, pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produse
lor, a-și (îmbogăți mereu 
cunoștințele profesionale, a 
participa la mișcarea de 
inovații, a milita pentru 
extinderea inițiativelor înain
tate, a da dovadă în perma
nență de o înaltă disciplină în 
producție.

Pentru fiecare tînăr colecti
vist, a răspunde cerințelor 
dezvoltării continue a agricul
turii socialiste, înseamnă a 
munci cu entuziasm pentru 
aplicarea în viață a hotărîrilor 
sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale. Aceasta 
înseamnă a contribui cu toate 
forțele la consolidarea econo- 
mico-organizatorică a gospo
dăriilor colective, la dezvolta
rea avutului obștesc, a-și însuși 
temeinice cunoștințe agro
zootehnice, a milita pentru in
troducerea și folosirea la ma
ximum, în toate ramurile pro
ducției agricole, a științei și

tehnicii înaintate, a metodelor; 
(celor jnai avansate de muncă.

Participînd pe scară și mai 
largă la acțiunile de muncă 
patriotică, fiecare utemist, fie
care tînăr are datoria de a-și 
mări contribuția Ja înfrumu
sețarea orașelor și satelor, la 
strîngerea fierului vechi, re
darea de terenuri agriculturii, 
plantarea de pomi etc.

A fi Ja înălțimea desăvîrși- 
rii construcției socialiste în
seamnă a te forma ca om 
înaintat, cu înalte trăsături 
morale, cu o concepție comu
nistă despre muncă, viață, so
cietate, aceasta înseamnă a-ți 
însuși învățătura marxist-le- 
ninistă, politica partidului, a 
lupta pentru aplicarea ei.

în această zi, tînăra gene
rație din patria noastră își în
dreaptă gîndurile pline de re
cunoștință și dragoste către 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
către Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej.

La 40 de ani de la făurirea 
Uniunii Tineretului Comunist, 
sărbătorind „Ziua tineretului", 
utemiștii, toți tinerii din țara 
noastră își reafirmă hotărîrea 
adînc sădită m inimile lor de 
a nu-și precupeți nici un efort 
în lupta pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru 
desăvîrșirea construirii socie
tății socialiste în Republica 
Populară Romînă.



1 Mai sărbătorit
cu entuziasm la Moscova PESTE

MOSCOVA1 1’ (Agerpres). — 
TASS transmite : In Piața Ro
șie, pavoazată sărbătorește, a 
avut loc jtradiționala paradă 
militară și demonstrația oa
menilor muncii din capitala 
Uniunii Sovietice în cinstea 
zilei de 1 Mai.

Mii de locuitori ai Mosco
vei — inovatori- în industrie 
și agricultură, fruntași pi mun
cii comuniste, oameni de cui’ 
tură, activiști de stat și ai or
ganizațiilor obștești, ofițeri 
superiori ai Armatei Sovietice 
au luat loc în tribune.

Printre oaspeți se aflau 
membrii delegațiilor muncito
rești din piuite țări. In tribu
ne se aflau, de asemenea, 
membrii corpului diplomatic 
și atașați militari. Se remarcă 
prezența lui Kong Le, pre
ședintele (Comitetului Militar 
Suprem al Laosului, și a re- 
jginei Belgiei,- Elisabeta.

.Cei prezenți au întîmpinat 
cu ovații apariția la tribuna 
Mausoleului lui Lenin a con
ducătorilor Partidului Comu
nist și guvernului sovietic în 
frunte cu N. S. Hrușciov.

Parada militară a început 
la ora 10. parada a fost pri
mită de mareșalul R. I. Ma- 
linovski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., și a fost comandată 
de mareșalul Uniunii Sovie
tice, N. I. Krîlov.

Ministrul Apărării al 
U.R.S.S., însoțit de mareșalul 
Krîlov, trece în revistă tru
pele aliniate în Piața Roșie 
și pe străzile (din jur. El fe
licita pe ostași cu prilejul zi
lei de 1 Mai.

Apoi, de la tribuna Ma
usoleului, mareșalul R. I. Ma
linovski a rostit o cuvîntare 
adresată soldaților, matrozi
lor, ofițerilor, tuturor oameni
lor muncii din Uniunea So
vietică și oaspeților de peste 
hotare.

Mareșalul Malinovski a de
clarat că poporul sovietic în
tâmpină sărbătoarea de 1 Mai, 
„în condițiile unui avînt po
litic și în muncă fără prece
dent, generat de istoricele 
hotărîri ale Congresului al 
XXII-lea al F.C.U.S. Oamenii 
sovietici, strîns uniți în jurul 
partidului leninist și a Comi
tetului său Central, traduc îrj 
viață prin munca lor eroica 
mărețul program al construi
rii societății comuniste, adop
tat de Congres**.

El a subliniat că sistemul 
mondial socialist repurtează 
victorii hotărîtoare în întrece
rea cu capitalismul și demon
strează grăitor și convingător 
avantajele sale ineJiitestabile.

Partidul comunist și guver
nul sovietic, a arătat mareșa
lul Malinovski, credincioși 
principiului leninist al coexis
tenței pașnice, depun eforturi 
p'riâșe pentru (destinderea în
cordării internaționale. El a 
relevat că politica iubitoare 
de pace a statului sovietic și 
a țărilor socialiste găsește 
sprijin din partea maselor 
populare largi și a forțelor 
progresiste care luptă pentru 
pace.

„Dar, cercurile conducătoa
re ale puterile occidentale, și 
în primul rînd S.U.A. — a 
spus mareșalul Malinovski — 
împiedică realizarea propune
rilor sovietice cu privire la 
dezarmare, refuză să semneze 
un acord cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arma 
nucleară și au început să e- 
fectueze o nouă serie de ex
plozii nucleare în atmosferă. 
Caracterul agresiv al politicii 
lor îl confirmă declarația pre
ședintelui 3.U.A. că Statele 
Unite ale Americii nu se vor 
da înlături să înceapă
război atomic preventiv îm
potriva țărilor socialiste*4.

„Situația (internațională care 
s-a creat în prezent, a decla
rat mareșalul Malinovski, im
pune poporului sovietic să 
urmărească cu vigilență unel
tirile ațîțătorilor la (război, să 
facă tot ®e este necesar pen
tru întărirea continuă a pu
terii și capacității de apărare 
a țarii4*.

Mareșalul Malinovski ă sub
liniat dă „ostașii sovietici, 
strîns uniți în jurul scumpu
lui lor partid comunist și a 
Comitetului lui Central leni
nist, animați de un devota
ment fără margini față de po
porul lor și de cauza comu
nismului, sînt totdeauna gata 
să nimicească pe orice agre
sor, dacă acesta .va îndrăzni

Cei

un

să atace Uniunea Sovietică și 
țările socialiste frățești4*.

Fanfara intonează imnul 
Uniunii Sovietice, după care 
începe defilarea trupelor. Ad
mirația oaspeților prezenți în 
Piața Roșie este stârnită (în 
mod deosebit de trupele de 
rachete care constituie în pre
zent baza puterii de foc a 
Forțelor |Armate Sovietice.

La început, pe platforme 
auto, trec instalații de rachete 
ușoare semănînd cu „Katiu- 
șele" care au căpătat faimă 
în anii războiului trecut. A- 
ceste mijloace de luptă sînt 
capabile să rezolve cele mai 
variate misiuni de foc.
prezenți în tribune întâmpină 
cu aplauze rachetele anti
aeriene argintii, aidoma unor 
săgeți. Ele sînt acelea care au 
tăiat pofta musafirilor ne
poftiți să încalce spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice.

Duduitul motoarelor devine 
mai puternic: instalate pe ma
șini de luptă autopropulsate 
pe șenile și pe automobile 
capabile să străbată orice te
renuri au trecut rachete de 
calibru mai mare. Legănîn- 
du-se lin pe arcuri au trecut 
maiestos rachetele caracteri
zate printr-o mare precizie și 
care dispun de încărcături 
termonucleare uriașe. Aceste 
rachete constituie principala 
putere de foc a trupelor de 
uscat.

Dimensiunile rachetelor care 
se perindă sporesc mereu. In 
Piața Roșie apar rachetele 
balistice. Atenția tuturor este 
ațintită spre uriașele rachete 
așezate pe platforme remor
cate de tractoare puternice.

In ultima vreme industria 
sovietică producătoare de ra
chete a obținut succese im
portante: au fost produse și 
date în înzestrarea trupelor 
rachete globale care sînt în 
stare să ajungă în orice 
punct de pe globul pămîntesc 
și din orice direcție. Aceste 
rachete sînt invulnerabile 
pentru mijloacele antirachetă, 
ele au înaltă precizie și o în
cărcătură nucleară foarte pu
ternică.

Potrivit tradiției, parada de 
1 Mai a fost deschisă de ele
vii academiilor militare. Au 
trecut prin Piața Roșie for
mațiuni ale școlilor militare, 
marinari, grăniceri și, cei mai 
tineri pârtieipanți la paradă 
— elevii școlilor militare 
„Suvorov" și „Nahimov”.

Prin fața Mausoleului a 
trecut divizia mecanizată de 
gardă „Taman"; pe transpor
toarele 
puteau 
reacție 
Aceste 
sînt instalate 
mintite reprezintă t 
meni nou al armate; 
și ele au fos: văzu^ 
pentru prima oară moaco- 
viți si de 
sovietice, 
luptă nu 
nici pe apă, nici pe uscat.

In automobile au trecut 
trupele de desant, ostași ai in
fanteriei aerotransportate. A- 
cest gen de trupe este înzes
trat cu noi tipuri de arme din
tre care, la paradă au fost ară
tate puternicele piese de arti
lerie autopropulsată.

In duduitul motoarelor, prin 
Piața Roșie, au trecut tancurile 
renumitei divizii „Cantemir“ a 
căror coloană a fost încheiată 
de artileria antiaeriană auto
propulsată. A trecut artileria 
începînd cu tunurile antitanc 
și terminînd cu puternicele 
piese de artilerie de mare ca
libru.

Cei prezenți în Piața Roșie 
au aplaudat cu căldură pe os
tașii sovietici — ostași ai păcii 
*— pentru că tot ceea ce po
sedă armata sovietică, întreaga

rîndurile sportivilor 
băieți și fete purtînd 
roșii de pionieri. Ei 
tribuna Mausoleului 

mari buchete de flori 
Hrușciov, Leonid 

Frol Kozlov, Anas-

în U. R. S. S.

Un turn de televiziune
de 315 metri

DNEPROPETROVSK 1 (A- 
gerpres). - TASS transmite: 
La uzina de construcții meta
lice din Dnepropetrovsk a 
fost realizat un turn metalic 
uriaș de televiziune, înalt de 
315 m. cu 15 m mai înalt 
decît celebrul turn Eiffel din 
Paris. El este destinat cen
trului de televiziune din 
Leningrad.

Turnul este o piramidă 
hexagonală, sub forma unui 
grilaj sudat în întregime din 
țeVi. La o înălțime de apro
ximativ 200 de metri este 
montată o clădire cu două 
etaje, dvînd o suprafață de 
400 m.p. La parter se află o 
sală și o platformă pentru vi
zitatori. La etaje sînt instala
te aparate radiotehnice com
plexe pentru emisiunile de 
televiziune în alb-negru și în 
culori, emițătorii pe unde 
ultrascurte și mecanismele ce
lor două lifturi rapide, cu o 
capacitate de jumătate tonă 
fiecare.

autopropulsate se 
vedea proiectile cu 

de o formă originală, 
transportoare pe care 

proiectilele a-

oaspeții capitalei 
Aces-.e maginî ce 

cunosc obstacole

HOTAR
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La Expoziția realizărilor

economiei naționale

ei forță și tehnică sînt desti
nate nu unei agresiuni, ci a- 
părării securității țării.

Parada de 1 Mai a fost 
transmisă prin televiziune în 
Anglia și în alte țări euro
pene.

După parada militară, care 
a durat 40 de minute, sune
tele festive ale fanfarei au a- 
nunțat începerea demonstra
ției sărbătorești a oamenilor 
muncii din Moscova.

Potrivit tradiției, defilarea 
este deschisă de sportivi.

Din 
țîșnesc 
cravate 
urcă la 
și oferă
lui Nikita 
Brejnev, 
tas Mikoian și celorlalți con
ducători ai partidului și gu
vernului.

Demonstranții își fac apari
ția în piață. Peste cîteva mo
mente întreaga piață este 
plină de o mare de oameni.

Demonstrația de 1 Mai din 
acest an are o deosebită sem
nificație. Aceasta este întâia 
primăvară cînd oamenii so
vietici au început să traducă 
în viață hotărîrile Congresu
lui al XXII-lea al Partidului, 
Programul construirii comu
nismului adoptat de acest 
Congres.

In Piața Roșie nu încetează 
nici un moment cîntecele și 
muzica. Numeroși oameni ai 
muncii din Moscova au venit 
la demonstrație purtînd bu
chete de flori și crenguțe 
verzi.

In rîndurile demonstranților 
se află lucrători din agricul
tură. Ei exprimă convingerea 
că hotărîrile Plenarei din mar
tie a C.C. al P.C.U.S. vor fi în
deplinite, că 
vietică se va 
tenit.

în rîndurile 
sînt mulți tineri : Defilează ti
neri muncitori, funcționari, 
colhoznici, studenți. Deasupra 
coloanelor flutură drapelele 
țarilor socialiste. Aici, în Piața 
Roșie, au venit să serbeze 
Ziua internațională a solida
rității oamenilor muncii mii 
de tineri și tinere din țări 
străine care își fac studiile la 
Moscova. Printre ei se află și 
studenți ai Universității Prie
teniei popoarelor „Patrice 
Lumumba"*

Mai mult de trei ore a durat 
defilarea sărbătorească din 
Piața Roșie a oamenilor mun
cii din Moscova. Sute de mii 
de oameni au demonstrat uni
tatea de nezdruncinat dintre

a U.R.S.S.

agricultura so- 
dezvolta necon-

demonstranților

MOSCOVA 1 i Agerpres). — 
TASS transmite : La 1 mai 
începe noul sezon la Expozi
ția realizărilor economiei na
ționale a UJELS.S.

Boris Bogdanov, directorul 
expoziției, a comunicat în ca
drul conferinței de presă care 
a avut loc la 29 aprilie că 
din cele peste 100.000 de expo
nate au fost reînnoite peste 
72.000. Ele ilustrează ultimele 
realizări ale economiei, cul
turii. științei sovietice.

Bogdanov a arătat că prin
cipala temă a expoziției anu
lui 1962 o constituie hotărîrile 
Congresului al XXII-lea al 
P.CU5, căile de îndeplinire 
a Programului partidului. 
Printre altele, în sectorul „In
dustria și transportul" s-a 
acordat o deosebită atenție 
popularizării metodelor înain
tate de ridicare 
tații muncii în 
vietică.

Peste 2000 de uzine, fabrici, 
combinate și peste 500 de in
stitute de cercetări și insti
tute de proiectări își vor pre
zenta aici succesele obținute.

..Să folosim mai bine pă- 
mîntul!“ — sub această de
viză au fost selecționate ex
ponatele pentru sectorul agri
col al expoziției. Este ilustra
tă, în special, experiența gos
podăriilor care, renunțînd la 

agricultură cu
au

în

a productivi- 
econcmia so-

Noul guvern
BUENOS AIRES 1 (Ager

pres). — Președintele Guido a 
reușit în cele din urmă să 
formeze un nou guvern. Din 
cei 13 miniștri și secretari de 
stat numai cinci — dintre care 
doi militari — au făcut par
te din guvernul precedent. 
Ministru al Afacerilor Inter
ne a fost numit Jorge Walter 
Perkins, ministru a! Afaceri
lor Externe. Bonifacio del 
Carril. ministru al Economiei. 
Alvaro Alsogaray. minîstrude 
Război, generalul Bautista Lo
za. Agenția France Presse 
afirmă că DOU 
esre _putemie or? 
dreapta*.

și obținut

Vizita
cosmonautului

sovietic
G. S. Titov
la New York

miniatură 
a agricul- 

sovietice din diferite

sistemul de 
ierburi perene, 
succese mari.

Reproducînd
întreaga varietate 
turii 
zone, expoziția prezintă, prin
tre altele, 3.100 soiuri de cul
turi agricole diferite.

La conferința de presă s-a 
arătat că în cursul anului 
1961 expoziția a fost vizitată 
de 7 milioane persoane, între 
care 120.000 de oaspeți de 
peste hotare.

argentmean
centrați în regiunea Buenos 
Aires pentru a face față unor 
eventuale tulburări. 
JQ Mundo“ califică 
măsuri drept „fără
dent"

Ziarul 
aceste 
prece-

NEW YORK 1 (Agerpres). 
TASS transmite : în după 
miaza zilei de 30 aprilie, pi
lotul cosmonaut sovietic Gher
man Stepanovici Titov a vizi
tat New Yorkul. La propune
rea autorităților orășenești, el 
a vizitat bursa din New York. 
O armată de reporteri și un 
mare număr de newyorkezi au 
salutat cu căldură pe cosmo
nautul sovietic la intrarea în 
clădirea bursei. Zgomotul o- 
bișnuit al străzilor a fost stră
puns de sunetele a zeci de 
clacsoane de automobile. Con
ducătorii de taxiuri și de alte 
mașini l-au salutat în acest 
mod pe Titov.

Cu 15 minute înainte de în
chiderea bursei, în loja pen
tru vizitatori a apărut G. S. 
Titov cu soția.

Se spune că agenții de bur
să pot suspenda activitatea lor 
pentru cîteva secunde numai 
în două cazuri: incendiul și 
inundația. De data aceasta rit
mul activității lor a fost în
trerupt de apariția în lojă a 
cosmonautului sovietic.

După o scurtă vizită la bur
să, G. S. Titov împreună cu 
soția, au plecat în oraș vi- 
zitînd mai multe cartiere în
tre care și cartierul Harlem.

Recenf a intrat în funcfiune cel de-al șaptelea turbogenerator a! 
centralei electrice din Angren (R. S.S. UzbecS). Prin montarea aces
tui puternic agregat pe care-l vedem în fotografie, puterea centra

lei ajunge la 500.000 KW

de către
(Ager- 

de qua-

Lucrările sesiunii Comisiei 
economice O. N. 8J.

pentru
rA 1 (Agerpres). — 
L. in Palatul Națiu- 
Geneva au continuat

WASHINGTON 1 
preș). — Peste 1.000 
keri s-au adunat la 29 aprilie 
la Washington în fața monu
mentului lui Washington, 
unde timp de patru zile vor 
organiza demonstrații în apă
rarea păcii.

Quakerii sosiți în capitala 
S.U.A. din toate colțurile țării 
s-au îndreptat la 30 aprilie 
spre clădirea Departamentu
lui de Stat și timp de cîteva 
ore au difuzat manifeste în 
care se cere pace, să se re
nunțe la cursa înarmărilor și 
să se înceteze • experiențele 
nucleare.

atmosferă 
Unite.

de către Statele

★

1 (Agerpres). -

* *—•«

Fotografia de mai sus înfățișează un asoec* c- __ oes^ășjră'ii unui nwting ce c-c-er* ai popu- 
lafiei din orașul Neura, preiedura Kanagawa (Japon > 1—ocî’.vs eaperiențelo' atomica a'a S.UA.

dm Pac-c. Foto ; JAPAN PLESS TOKIO

Europa
Deschizînd ședința de marți 

dimineața, președintele se
siunii C E-K. Gogu Rădulescu, 
șe— delegației R_P. Romine, 
s-a referi: pe scurt la semni- 
âcapa de 1 Mai. sârbă-
toriSi ri întreaga turn»

DscuțtâZe care au urmat 
s-au referit în continuare la 
punctul patru al ordinei de 
zi — raportul Comitetului 
pentru problemele gazului me
tan. Au luat cuvîntul repre
zentanții R. F. Germane, R. P. 
Romîne, U.R.S.S., Austriei, 
Italiei, Danemarcei, Bieloru- 

siei, Franței, R.S.S. Ucrainene 
și alții.

In intervenția sa reprezen
tantul romîn, C. Datcu, a de
clarat că delegația romînă do- 
rește să scoată în evidență 
eficacitatea colaborării între 
țările producătoare de gaz me
tan în ce privește rezolvarea 
in comun a problemelor teh
nice și economice complexe pe 
care le ridică industria gazu
lui metan în plină dezvoltare, 
colaborare care s-a dovedit 
foarte utilă in cadrul CFLE.

'★

1 (Agerpres). - 
ai „Comitetului

LONDRA
Șase membri 
celor 100" din Anglia au pă
truns luni în localul Ambasa
dei S.U.A. din Londra, cerînd 
să fie primiți de o oficialitate 
a acestei ambasade pentru a 
expr-rr.a protestul opiniei pu
blice britanice împotriva re
luării de către S-U-A. a 
experiențelor nucleare în 
atmosferă. Intrucît mem
brii ambasadei americane au 
refuzat să-i primească, ei au 
declarat că nu vor pleca pînă 
ce nu vor reuși să-și ducă 
misiunea la bun sfîrșit.

In cursul aceleiași zile, în 
fața ambasadei au circulat 
numeroase pichete postate tot 
în semn de protest împotriva 
experiențelor nucleare ameri
cane.

Manifestări de
R. S. CEHOSLOVACĂ

PRAGA' 1 (Agerpres). — 
Festivitățile principale din 
Praga cu prilejul zilei de 1 
Mai au avut loc în Piața 
.Vaclav.

Antonin Novotny, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Republi
cii a rostit o cuvîntare.

Apoi a urmat demonstrația 
oamenilor muncii din capitala. 
R. S. Cehoslovace la care 
participat peste 400.000 
persoane.

Participanții la demonstra
ție purtau numeroase stea
guri, pancarte și grafice 
care oglindeau succesele obți
nute în construcția socialistă a 
Bulgariei.

R. P. POLONĂ

R. P. UNGARĂ

au 
de

BUDAPESTA 1 (Agerpres)’. 
— încă din primele ore ale 
dimineții, spre locurile de a- 
dunare din apropierea pieții 
Doja, unde are loc tradițio
nala demonstrație de 1 Mai, 
se îndreptau coloane nesfîrșite 
ale oamenilor muncii din ca
pitala R. P. Ungare.

înainte de începerea de
monstrației, oamenii muncii 
ungari au fost salutați de Ja
nos Brutyo, secretar general al 
Consiliului Central al Sindica
telor din R. P. Ungară.

Apoi au defilat în fața tri
bunelor în care se aflau con
ducătorii de partid și de stat 
peste 300.000 de oameni ai 
muncii.

VARȘOVIA. 1 (Agerpres). 
— La Varșovia a avut loc o 
demonstrație festivă la care au 
participat aproape 200.000 de 
oameni ai muncii polonezi.

In tribuna oficială, instalată 
în marea piață din fața Pa
latului Culturii și Științei, au 
fost prezenți conducători de 
partid și de stat, precum și 
delegați ai oamenilor muncii 
din alte țări invitați sa par
ticipe la sărbătorirea zilei de 
1 Mai. Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a

al 
rostit o cuvîntare.

R. D GERMANĂ
1 (Agerpres).BERLIN

In Berlinul democrat ziua 
1 Mai a fost sărbătorită intr-o 
atmosferă plină de entuziasm.

In piața Marx-Engels a avut 
loc, in prezența conducători
lor de partid și de stat, o pa
radă militară și demonstrația 
oamenilor muncii din capitala 
R. D. Germane și din împre
jurimile ei

de

R. P. BULGARIA
SOFIA 1 (Agerpres). — Tra

diționala demonstrație a oa
menilor muncii bulgari cu 
ocazia zilei de 1 Mai a avut 
loc în Piața 9 Septembrie din 
Sofia.

R. D. VIETNAM
HANOI 1 (Agerpres). —
Peste 200.000 de oameni 

muncii din Hanoi și împreju
rimile lui s-au adunat în ma- 

' rea piață Ba Din din capitala

ai

Mai în întreaga lume

LONDRA 1 (Agerpres). - 
A intrat în a cincea zi greva 
foamei declarată de Helen 
Allegranza, luptătoare cu
rajoasă pentru pace, membru 
activ al „Comitetului celor 
100“, întemnițată pentru parti
cipare la o demonstrație îm
potriva înarmării nucleare, 
organizată în apropierea bazei 
aeriene militare americane de 
la Wethersfield. De cînd este 
deținută, Hellen Allegranza 
declară pentru a treia oară 
greva foamei. De data aceasta 
greva a fost declarată în semn 
de protest împotriva reluării 
experiențelor nucleare in

R. D. .Vietnam pentru a săr
bători ziua de 1 Mai.

în fața tribunei ur.de se 
aflau conducătorii de partid 
și de stat, precum și oaspeții 
străini, a avut loc un miting 
festiv. Fam Van Dong. primul 
ministru al R. D. Vietnam, a 
rostit o cuvîntare în care a fe
licitat pe oamenii muncii cu 
prilejul zilei de 1 Mai și le-a 
urat noi succese în construi
rea socialismului.

ternaționale s ocvxuor mat«- 
cii, pe sTTicue .’cpcrtLe; c ie
șit marea «i ■afg « — w
6,5 milioane de persoane «a 
luat parte la ezirixgxrile și 
demonstrațiile o^gerizae ta 
cinstea zilei de 1 M«u

re ale oamenilor

CUBA
H .4 VANA 1 (Agerpres). — 

întregul poper Cuban a sd-bd- 
torit ziua de 1 Mai. La Havana 
a avut loc o grandioasă mani
festație in Piața Revoluției 
Jose Marti la cere au parti
cipat peste 1.000M) de oa
meni In prima coloană a ma- 
nifestanților se aflau condu
cătorii organizațiilor Revolu
ționare Integrate și membrii 
guvernului 
frunte cu primul mini 
Cubei, Fidel Castro, 
ședințele Republicii, 
Dorticos.

In întreaga țară au 
manifestații de masă 
menîlor muncii și 
populare. Poporul cuban și-a 
demonstrat forța și coeziunea 
în jurul guvernului revolu
ționar și Organizațiilor Revo
luționare Integrate, și-a ma
nifestat hotărirea fermă de a 
apăra revoluția și de a con
strui socialismul.

revoluționar in 
istru ai 
și pre- 
Osvaldo

avut loc 
ale oa- 
serbări

JAPONIA
TOKIO 1 (Agerpres). — La

1 Mai, Ziua solidarității in-

ITALIA

GENEVA
Un grup de supraviețuitori ai 
bombardamentului atomic e- 
iectuat de americani în 1945 
asupra orașului Hiroșima a 
sosit la Geneva pentru a pro
testa împotriva reluării de 
către S.U.A. a experiențelor 
nucleare în atmosferă. Luni, 
membrii acestui grup au vi
zitat sediul delegației ameri
cane în Comitetul pentru de
zarmare pentru a-și exprima 
protestul împotriva 
acțiuni.

acestei

★

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul 
organizațiilor de tineret din 
U.R.S.S. a adresat tineretului 
din toate țările chemarea de 
a acționa in front unic pentru 
încetarea experiențelor cu 
arma nucleară efectuate de 
$.U_A.

în declarație se arată că tâ
năra generație a Uniunii So
vietice se gîndește numai la 
pace și la fericirea generală, 
în numele fericirii oamenilor, 
tineretul sovietic construiește 
noi orașe și uzine, centrale 
electrice, ară pămînturile în- 
țelenite. El va lupta ca și pînă 
acum, împreună cu întregul 
popor, pentru traducerea în 
viață a ideilor dezarmării ge
nerale și totale.

ROMA 1 (Agerpres). — La 
frunirea tineretului care a avut 
la Florenfa a fost adoptată o 
zolufie în care se condamnă 
luarea experiențelor nucleare 
către Statele Unite. în rezolufie 
se spune : „Tineretul italian pro
testează 
acestei 
Kennedy și cere ca guvernul ita
lian să manifeste o inifiativă ho- 
tărîtă...” Rezolufia cheamă pe tofi 
cetăfenii italieni, partidele, orga
nizațiile, mișcarea sindicală și stu
dențească, organele locale de 
autoconducere să dea dovadă de 
unitate Și să declare oficial un 
protest hotărît împotriva acestor 
experiențe.

i n- 
loc 
re- 
re- 
de

cu indignare împotriva 
hotărîri a guvernului

Acțiunile teroriste ale bandelor O.A.S.

ROMA 1 'AgeyrtaL - Oa
menii munezz dex ital* ax 
sărbători: zzxa xxridțxi 
/râpei mxxătonlor din toate 
țările prin cx«=e-ocse mitin
guri și âemoastratu. Demon
strațiile de 1 mz-. s-cu desfă
șurat sub lazixcu luptei pen
tru pace și dezarmare genera
lă,. împătrire experiențelor 
nucleare efectuate de Statele 
Unite.

J'ie ca ani 19d2 să fie 
anul păcii pe pâmint, să în
ceteze cursa inormărilor*1 —a 
spus Vittorio Foa. secretar al 
Confederației Generale a Mun
cii diu Italia, la uu mare mi
ting care a avut loc la Roma.

„Cerem dezarmare„Să 
înceteze exploziile cu bombele 
atomice !“, — războiului.ftt
— cu aceste lozinci au demon
strat oamenii muncii din 
Milano.

ALGER 1 (Agerpres). — Si
tuația în principalele orașe 
ale Algeriei continuă să fie 
încordată. Bandele fasciste se 
dedau la provocări împotriva 
populației algeriene.La Alger, 
grupuri de O-AS.-iști au ata
ca» luni in plină stradă cetă
țeni algerieni omorind șapte 
persoane. La Oran. OAS -iștii 
au pătruns din nou în cartie
rele musulmane deschizînd fo
cul împotriva algerienilor. Au 
fost ucise cinci persoane.

Se semnalează, de aseme
nea, încălcări ale acordurilor 
cu privire la încetarea focu
lui din partea unor unități ale 
armatei franceze cantonate la 
Tlemcen și Sidi-bel-Abbes.

Intr-un comentariu al agen
ției Algerie Presse Service se 
arata că la 0ran situația 
populației algeriene este deo
sebit de grea. Datorită inten
sificării atentatelor O.A.S., 
peste 15.000 de algerieni din 
Oran au trebuit să părăsească 
orașul în ultimele zile căutând 
adăpost în satele și localită
țile din împrejurimi. Cît pri
vește situația economică și 
sanitară a populației algerie
ne din Oran, Algerie Presse 
Service o califică drept „ca
tastrofală*1. De două zile, scrie 
agenția, au apărut 
simptome de epidemii 
și variolă.

primele 
de tifos

FRANȚA
L Corespondentul 

transmite: Ziua de 
sărbătorit în întrea-

PARIS
Agerpres
1 Mai s-a
ga Franță sub semnul luptei
pentru dezarmare, împotriva 
comploturilor fasciste, pentru 
satisfacerea revendicărilor so-

pp scurf pp scurt
ROMA. La 2 mai are loc la 

Roma alegerea noului preșe
dinte al Republicii italiene. La 
vot participă 596 de deputați, 
248 de senatori și 10 repre
zentanți ai principalelor re
giuni din Italia. Potrivit rela
tărilor agenției France Presse, 
observatorii politici din capi
tala Italiei afirmă că înainte 
de alegeri nici unul din cei 
doi candidați — Antonio Segni 
(democrat-creștin) și Giuseppe 
Saragat (social-democrat) — 
nu poate conta in mod sigur 
pe două treimi din numărul 
total de voturi, cît este ne
cesar în primele trei tururi de 
scrutin. Alegerea de fapt, a-

firmă observatorii, va avea loc 
în tururile următoare, cînd 
unul din cei doi candidați va 
putea fi ales cu o majoritate 
de jumătate plus unu.

OTTAWA. Primul ministru 
britanic, Macmillan, a sosit 
luni la Ottawa, venind din 
S.U.A. In cursul aceleiași zile, 
el a avut întrevederi cu pri
mul ministru canadian, Die- 
fenbaker.

ROMA. Un comitet inter
regional de acțiune pentru re
forma agrară a fost constituit 
la Florența în cadrul unei

partici-consfătuiri la care au .
pat 1.500 de reprezentanți ai 
organizațiilor comuniste, so
cialiste, republicane și radicale 
de tineret, precum și ai orga
nizațiilor de tineret ale Con
federației Generale a Muncii, 
din Italia, Uniunii italiene a 
muncii și ai asociațiilor stu
dențești din regiunile Tos
cana, Umbria, Emilia și Mar
che.

HAGA. La Haga s-au înche
iat ședințele Comitetului Cen
tral al Alianței Cooperatiste 
Internaționale.
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