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Desen de Iura CALARAȘU

PARTID Ion CRINGULEANU

ADEVĂRULUI, Stejarii
demnității,
DREPTĂȚII

Vasile REBREANU

Există un spirit al bunei conviețuiri, un sentiment 
adine de dreptate și cinste al poporului nostru, sen
timente oare, în ani și în sute de ani, s-au zămislit, 
s-au cimentat, s-au purificat, venind pînă la noi ca o 
ofrandă a spiritualității acestui neam. In casa noastră 
ne-am știut respecta unul pe celălalt; am dat cinstea 
cuvenită bătrînilor, la rîndul lor aceștia știu prețui 
pe cei mai tineri și foarte tineri. In colectivitate am 
apreciat, ca și acasă, hărnicia celui mai harnic, des
toinicia celui mai destoinic, vitejia celui viteaz, în
țelepciunea înțeleptului. I-am dat locul de cinste aces
tuia — cum, am dezaprobat pe leneși, pe mincinoși, 
am pedepsit pe răufăcători, pe ucigași și hoți, pe bicis
nici ; am știut să fim necruțători cu trădătorii și vînză- 
torii de neam și țară.

Istoria nescrisă și Istoria scrisă a acestui popor do
vedește din plin acest lucru. Mărturie ne stau tezaurul 
proverbelor, al zicătorilor, al doinelor și baladelor și 
basmelor folclorului nostru, ne stau mărturie, nu mai 
puțin, primele hrisoave, glasul înțelept al cronicarilor, 
scrierile cărturarilor noștri cei luminați de mai tîr- 
ziu. Și, ne stă mărturie — mai ales — istoria noastră. 
Care este o Istorie a unei necontenite, curajoase, 
eroice bătălii pentru dreptate, pentru libertatea de a 
exista și a gîndi, pentru existența șl afirmarea ființei 
acestui popor. Un popor care n-a rîvnit niciodată 
la nimic al altuia. A dorit doar să fie lăsat în pace să 
poată gîndi și munci cu cinste. Și acest lucru îl dove
desc luptele pentru apărarea pămîntului străbun pur
tate de marii noștri voevozi, o dovedesc luptele duse 
pentru dreptate socială și națională, marile bătălii ale 
clasei muncitoare conduse de comuniști.

Poporul nostru a visat o lume pe măsura sa, o 
lume pe măsura frumuseții sale sufletești. Acea sete de 
dreptate, setea de frumos, setea de perfecțiune — 
Dorul nostru, al spiritualității noastre a fost o lume 
mereu mai bună, mai echitabilă, mai prosperă, mai li
beră și mai dreaptă. Iar exponentul acestei înalte ten
dințe a fost și este — în istoria noastră cea mai re
centă — Partidul Comunist Român, partid-chintesență 
a celor mai înalte idealuri ale poporului, partid care a 
crescut din cele mai luminoase tradiții de luptă ale 
acestui popor. Partidului Comunist i-au fost încredin
țate, cu unic mandat, destinele poporului român. Iar 
acest partid a știut — faptele o confirmă cu strălucire — 
să conducă poporul pe drumul deloc ușor, dar luminos 
și plin de perspective, al construcției unei lumi noi; 
acest partid este conducătorul națiunii noastre socia
liste în opera vastă și glorioasă de construcție a socia
lismului pe care o făurim astăzi, în acest partid vedem 
stegarul lucid și înțelept, adînc încercat, care ne va 
conduce pe cele mai înalte culmi ale civilizației și 
progresului. Acest partid credincios poporului român a 
fost înconjurat cu dragoste și devotament de către 
popor.

Pe dealuri, stejarii poartă balade; 
Din cînd în cînd, cîte o stea, 
Prin ei, în lume 
Noi am suit din
Stîlpi la casă și țară;
Pe lîngă păduri, pe lîngă tulpină 
Fierul plugului ară.
Luna și vîntul și soarele 
Ne umblă prin case și pe mese.
Țara se aude pînă-n luceafăr, 
Umăr de lumină și pîine-i pămîntul 
Timpul tace și arde, în vetrele fierului, teafăr 
Ascultîndu-ne glasul și gîndul.
...Pe dealuri, stejarii poartă cînturi;
Noi venim cu tulpinile
De departe, cu ei, din pămînturi...
Pe. dealuri stejarii știu, înalt, să răsară — 
Cum deschid frunza
Dau de lumină și țară.

cade. 
stejari

Fabrica de confecții și tricotaje București, una dintre cele mai mari întreprinderi industriale ale Capitalei, a împlinit 20 de ani de existență. Este un eveniment deosebit, un prilej de bucurie și satisfacție pentru întregul său colectiv care, prin muncă rodnică, a înmănuncheat în buchetul celor două decenii mari și însemnate succese.Bucuria sărbătorii este întregită de conferirea de către Consiliul de Stat a Ordinului Muncii clasa I acestei întreprinderi, precum și de ordinele și medaliile acordate unui număr mare de lucrători ai fabricii — semn al prețuirii muncii lor entuziaste.Răspunzînd invitației de a participa la marea lor sărbătoare, în mijlocul harnicilor muncitori, ingineri, tehnicieni de aici, au venit tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, 
GHEORGHE APOSTOL, EMIL 
BODNARAȘ, VIRGIL TROFIN, 
ILIE VERDEȚ, JANOS FAZEKAȘ, 
DUMITRU POPA și GHEORGHE 
GASTON MARIN.La intrarea în fabrică miile de muncitori au salutat pe conducătorii de partid și de stat cu puternice ovații și urale.Inalții oaspeți au fost întîmpinațl de Alexandru Sencovici, ministrul industriei ușoare, de colectivul de conducere al întreprinderii, reprezentanții organizațiilor de partid, sindicale șl de tineret.Tinere muncitoare au oferit conducătorilor de partid și de stat buchete de garoafe roșii.Se vizitează expoziția „20 de ani de existență a fabricii". Prin numeroase panouri, grafice, fotografii, este înfățișat sugestiv drumul ascendent străbătut de această fabrică de la micile șl rudimentarele ateliere AP AC A la marea și moderna unitate de azi a industriei noastre ușoare. Sînt prezentate imagini grăitoare, începînd de la acel T Mai 1948,\iîha"s0.:tele de tf- rieri voluntari, alături de constructori, sărbătoreau cu bucuria muncii împlinite prima zi de lucru în noua fabrică făurită de ei și pînă la această zi, tot din preajma lui 1 Mai, cînd după două decenii a- celași colectiv, în rîndurile căruia au intrat mereu noi cadre de nădejde, sărbătorește cu entuziasm succesele repurtate în această perioadă. Conducătorii de partid și de stat se interesează de progresul tehnic înregistrat de întreprindere, de activitatea de creație, de munca întregului colectiv.Se vizitează în continuare, sta- ția-pilot a fabricii, unde sînt experimentate procedee tehnologice dintre cele mai moderne, care urmează să fie generalizate în fabrică.Uh scurt popas în sala unde se află expuse produsele fabricii dă prilej oaspeților să cunoască cele mai noi modele, realizate de colectivul de creație al întreprinderii. Marea varietate de confecții, într-o linie modernă, practice, în culori atrăgătoare, adecvate oricărui sezon, au adus o binemeritată faimă produselor acestei fabrici atît în țară, cît și peste hotare. Aproape 50 la sută din producție 14 țări.Apreciind sortimentelor, partid și de stat recomandă colectivului de creatori șă persevereze pe linia diversificării produselor, pentru a răspunde în tot mai mare măsură cerințelor și exigențelor populației.

în continuarea vizitei oaspeții se opresc la sectorul II, unde se confecționează anual peste 9 milioane de cămăși bărbătești.In timpul vizitei gazdele informează pe conducătorii de partid și de stat despre rezultatele rodnice obținute prin organizarea științifică a producției și a muncii, subliniind că acest sector este primul din fabrică unde s-a aplicat sistemul de lucru pe linii tehnologice în flux continuu.

In sectorul de tricotaje, vizitat apoi, oaspeților le-au fost prezentate mașinile moderne cu care se lucrează. Unele din acestea sînt fabricate în țară. Conducătorii de partid și de stat s-au interesat de performanțele lor tehnice, de calitatea produselor.Pretutindeni, în secțiile vizitate, sute de muncitori și muncitoare fac o primire entuziastă tovarășului Nicolae Ceausescu și celorlalți înalți oaspeți. întrerupînd pentru

cîteva clipe activitatea, lucrătorii ovaționează îndelung, dînd expresie sentimentelor lor profunde de dragoste și atașament față de Partidul Comunist Român, de conducătorii săi.In încheierea vizitei a avut loc o adunare festivă, organizată cu prilejul împlinirii a 20 de ani de activitate a fabricii.(Continuare în pag. a II-a)
Cuvîntarea fowra

Nicolae Ceaașesas

este azi solicitată încalitatea și bogăția conducătorii de

Tinerețea 
înțeleaptă...

Copilărie, tinerețe, ma
turitate, etape ale evolu
ției omului, sînt termene 
ce se aplică și dezvoltării 
societății. Tinerețea repu
blicii noastre coincide în 
avîntul ei de împlinire cu 
elanul tineretului nostru. 
Născuți în anii apariției 
democrației noastre copiii 
acestui neam azi tineri 
viguroși făuresc alături 
de maturitatea celor mai 
vîrstnici o operă de con
strucție măreață. Departe 
de toate greutățile și as
primile îndurate de înain
tași tineretul nostru are 
azi drum deschis elanu
lui său. Elanul este trăsă
tura cea mai nobilă a o- 
mului și proprie tineretu
lui. Am înaintea ochilor 
acea „vîrstă de bronz’ a 
lui Rodin șl mă gîndesc

Patriciu MATEESCU

ce plină de semnificații 
este această sculptură, 
reprezentînd desprinderea 
de ia copilărie spre zo
rile împlinirii. Acest elan 
lăuntric asemănător ges
tului pe care îl fac peta
lele cînd izbucnesc din 
boboc pentru a se trans
forma în floare implică o 
forță pe cît de naturală 
și spontană, pe atît de 
necesar susținută fără șo
văială sau gînd de 
toarcere. Forța tînărului 
reprezintă însă acumula
rea de cunoștințe, un spi
rit elevat și mai ales o 
pasiune plină de respon
sabilitate. Multe flori s®

în-

S' Dragi tovarăși,Este pentru noi o mare plăcere de a lua parte la această manifestare sărbătorească a puternicului colectiv al Fabricii de confecții și tricotaje București, prilejuită de împlinirea a 20 de ani de la intrarea în funcțiune a întreprinderii. Dați-mi voie să vă transmit cu a- cest prilej un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. (Vii și puternice aplauze).Fabrica dv. a fost construită prin munca entuziastă a mii de tineribrigadieri, dintre care mulți au continuat apoi să lucreze aici, iar unii sînt astăzi muncitori fruntași, maiștri, au funcții de conducere în această întreprindere. Se poate spune că, o dată cu dezvoltarea

fabricii, a muncitori, devenind astăzi un colectiv ternic închegat, care își îndeplinește cu cinste sarcina de a da patriei produse de bună calitate, rezistente și cît mai frumoase.în cei 20 de ani de la înființare, întreprinderea dumneavoastră a obținut succese mari. Ea este astăzi cea mai mare fabrică de confecții și tricotaje din România. Produsele fabricii dv. se bucură de o bună apreciere, atît în țară cît și în străinătate. In ultimii ani au fost luate o serie de măsuri pentru îmbunătățirea activității întreprinderii, ceea ce a dus la creșterea producției, productivității muncii, la sporirea beneficiilor.Am vizitat astăzi două din sectoarele întreprinderii. Ne-a făcut deosebit de plăcută sec- ^rotofintiri. care oglin-o impresie 
torul de t

(Continuare în pag. a IV-a)

crescut și colectivul de tehnicieni și ingineri, pu- dește nivelul tehnic înalt al întreprinderii, preocuparea colectivului de a perfecționa continuu producția, de a realiza pe această cale o folosire cît mai rațională a mijloacelor materiale și de a pune la în- demîna muncitorilor mijloace de producție mai bune, pentru a obține producții sporite, de calitate ridicată. De aceea, tovarăși, doresc ca în numele conducerii de partid și de stat să vă felicit pentru rezultatele pe care le aveți în activitatea urale).Prin tregul treprinderii, dumneavoastră ceți o contribuție activă la înfăptuirea sarcinilor stabilite de . Congresul al IX-lea al partidului pri-
dv. (Aplauze prelungite,munca desfășurată de în- colectiv, de conducerea în- adu-

(Continuare ’ în pag. a II-a)

In timpul vizitei la Fabrica de confecții și tricotaje București Foto : Gh. Vințilă

...și înțelepciunea
mereu tînără

scutură sau se ofilesc din 
lipsă de sevă, sau de lu
mină. Forța pe care ți-o 
dau . cunoștințele este 
dacă vreți seva, iar pa
siunea pentru înaltele 
idealuri este lumina fără 
de care floarea se etio- 
lează șl nu rodește. Și 
după cum întreaga plan
tă nu poate trăi fără pă- 
mîntul în care a încolțit, 
tot astfel tineretul este 
dator pămîntului țării, 
înaintașilor, valorilor ce 
ne situează cu o 
proprie în rîndul
zației și culturii univer
sale. Eu cred că dacă se 
poate spune că nu este 
de conceput o societate 
fără bătrîni, la fel nu tre
buie să ne gîndim că e-

cultură 
civili-

(Continuare în pag. a IV-a)

Element constitutiv al so
cietății, omul își desfășoară 
activitatea creatoare — ori
care ar fi multiplele ei as
pecte — în cadrul societății, 
condiționat de cerințele și 
realitățile acesteia. Firesc este 
așadar ca aflată în perpetuă 
mișcare și dezvoltare, socie
tatea — ca și materia, în ge
neral — să determine carac
teristica esențială a omului cu 
spirit creator : adaptabilitatea la înnoirile și transformările ei complexe, la cunoașterea mereu mai a- profundată a tainelor materiei.

Precum mitologicul Anteu 
își împrospăta puterile sleite 
de luptă ori de cîte ori relua 
contactul cu Pămîntul, tot ast
fel contactul permanent cu 
realitățile viefii și epocii în 
care trăiește reprezintă pen
tru omul creator calea

acad. Nicolae 
TEODORESCU

de împrospătare a forjelor 
sale spirituale, de ascensiu
ne pe treptele mereu mai 
înalte ale progresului. Și dim
potrivă, ori de cîte ori s-a 
lăsat rupt de realităfile viefii, 
izolat de frămintările timpu
lui său, omul — ca și Anteu 
despărfit de Pămînt — a 
învins în năzuințele sale 
venite sterile.

Exemple ilustre susfin 
tefea afirmațiilor de mai Creatori din toate domeniile vieții sociale și-au păstrat pînă la adîncă senectute forțele creatoare în plină efervescență, tocmai pentru că au nutrit o

fost 
de-

jus- 
sus.

pasiune profundă față de ideile înnoitoare, s-au inspirat din realitățile timpului lor. Ridicată pa 
culmi neatinse mai înainte, 
creafia lor a slujit apoi ca 
sursă nesecată și exemplu viu 
de inspirație unor întregi ge
nerații de urmași spirituali.Michelangelo și Leonardo da Vinci, Marx și Engels, Einstein și Niels Bohr, Enescu și Brâncuși sînt cîteva din miile de nume înscrise cu litere de aur în galeria personalităților de frunte ale umanității, care au demonstrat în ce măsură legile vîrstei biologice devin a- daptabile la legile vîrstei spirituale, ce elixir al tinereții fără bătrînețe reprezintă pentru om capa-(Continuare în pag. a IV-a)
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Cuvîntarea tovarășului
Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

a-

(Agerpres)

secretara
Eleonora

i
i

f I I I

rămas Ceaușescu activitatea

Pri-
20 
de

Nu-i glas ca ș-al cucului 
Cînd e vremea plugului.

Din revista „Familia", 1871

„Ordinul IlI-a, ordinul

cîteva flori alese din poezia populară de- 
pentru marea și nestăvilita dragoste de 
timp Romănia.

,vind dezvoltarea industriei bunurilor de consum, asigurarea populației muncitoare cu îmbrăcăminte, încălțăminte și, în general, cu imărfuri mai multe, mai bune, mai ■inimoase, pentru ridicarea bunăstării materiale a poporului nostru.Cu prilejul acestui mare eveniment din viața întreprinderii și a ^colectivului de salariați — împli- jnirea a 20 de ani de activitate —■ .și pentru activitatea bună desfășurată în producție, întreprinderea « fost decorată cu „Ordinul Muncii" clasa I, iar un număr de tovarăși au primit ordine și medalii ale Republicii Socialis
te România. (Vii și puternice a- 
plauze).Inmînînd ordinele și medaliile, am remarcat că, dacă în întreprindere aproape 80 la sută sînt femei, apoi la acordarea decorațiilor s-a întâmplat ca proporția să fie a- proape inversă — mai mulți bărbați. (Aplauze). Nu vreau să-i supăr cu nimic pe bărbați, dar cred că rezultatele obținute de întreprindere nu pot fi despărțite de munca femeilor, care formează marea majoritate a colectivului întreprinderii. (Aplauze). Cred că tovarășii din conducerea de partid și de stat, care sînt aici, vor fi de acord cu mine de a mai acorda un număr de ordine și medalii numai pentru 
femei. (Aplauze puternice).Aș dori, cu prilejul înmînăril a- cestor înalte distincții să felicit călduros pe toți tovarășii, întreg colectivul întreprinderii, și pe toți cei decorați, pentru distincțiile S primite, pentru cinstea ce li s-a făcut. (Vii aplauze). Totodată, aflînd că creșa întreprinderii dumneavoastră nu satisface toate cerințele, am stabilit ca încă în acest an să fie construită o creșă pentru 100 
de locuri. (Aplauze prelungite).Dragi tovarăși,

!•“ După cum știți, partidul și guvernul acordă o atenție deosebită dezvoltării industriei, care consti
tuie baza întregului progres economic-social în România. In cadrul industrializării s-a dat o atenție deosebită industriei bunurilor de consum, în scopul satisfacerii tot mai depline a cererilor maselor largi ale întregului nostru popor. Este de înțeles că trebuie să acordăm și mai multă atenție creșterii producției acestui sector și, în a- , cest sens, Congresul al IX-lea a

prevăzut, după cum știți, un spor destul de mare față de trecut. După congres au mai fost luate în continuare o serie de măsuri care au făcut să crească cu mult producția bunurilor de consum. Este necesar ca, o dată cu sporirea producției, să acordăm și mai multă atenție îmbunătățirii calității. Mă refer atît la creșterea durabilității și rezistenței, cît șl la îmbunătățirea execuției, a aspectului estetic al produselor. Este de înțeles, tovarăși, că oamenii vor îmbrăcăminte mai bună, că femeile vor să se îmbrace mai frumos ; este aceasta o dorință firească — și toată lumea știe cît este de plăcut să fii bine îmbrăcat și hrănit, să duci o viață civilizată. De aceea trebuie să facem totul pentru a da o producția care, prin calitățile sale, să bucure și să înfrumusețeze viața oamenilor muncii, constructori ai socialismului. (Vii aplauze).Sînt convins că întreprinderea dumneavoastră, care produce multe lucruri frumoase, va face totul pentru a lucra și mai bine, pentru a da produse de calitate mai bună, mai frumoase, contribuind astfel la ridicarea nivelului general al producției industriei ușoare din țara noastră. (Aplauze puternice).După cum se știe, rezultatele din primii doi ani al cincinalului sînt bune. Ele demonstrează că avem toate condițiile pentru a îndeplini nu numai sarcinile puse de Congresul al IX-lea, dar și pentru a da o producție mult mai mare. Avem succese însemnate în toate domeniile de activitate. întregul popor muncește cu elan sporit pentru înfăptuirea vastului program de dezvoltare a patriei, de ridicare a bunăstării materiale și culturale a celor ce muncesc.Politica internă șl externă a României, ce intereselor popor, se unanimă a triei, care
corespunde pe deplin vitale ale întregului bucură de aprobarea tuturor cetățenilor pa- o înfăptuiesc neabătut, știind că de aceasta depind bunăstarea, progresul națiunii noastre socialiste. (Aplauze prelungite).Recentele hotărîri ale plenarei Comitetului Central al partidului confirmă încă o dată fermitatea și consecvența cu care Comitetul Central înfăptuiește programul e- laborat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului.In centrul preocupărilor partidului și statului, nostru este omul, pentru fericirea căruia comuniștii și-au închinat șl-și închină întrea-

ga lor activitate, întreaga lor viață. 
(Vii și puternice aplauze).Lichidarea lipsurilor din munca noastră, demascarea unor abuzuri care au avut loc în trecut au drept scop perfecționarea întregii activități, dezvoltarea continuă a democrației socialiste, crearea unor asemenea condiții în care omul să se poată dezvolta multilateral, să-și poată valorifica toate aptitudinile, să poată fi cu adevărat omul societății socialiste, liber și stăpîn pe destinele sale. (Aplauze puternice, 
îndelungi).întregul popor vede în măsurile recentei plenare a Comitetului Central hotărîrea nestrămutată a partidului și guvernului de a întări legalitatea socialistă, de a asigura șl garanta drepturile și libertățile cetățenești prevăzute în Constituția țării.Societatea socialistă pe care o e- dificăm reprezintă forma cea mai înaltă a democratismului și umanismului. Sîntem ferm hotărîți să nu precupețim nimic pentru a realiza socialismul și comunismul în forma sa cea mai avansată, atît din punct de vedere material, cît și din punct de vedere spiritual. Numai așa vom putea spune că am desăvîrșit construcția socialistă în România. (Vii și puternice aplauze).Muncind pentru edificarea socialismului în patria noastră, noi ne îndeplinim, fără îndoială, în primul rînd îndatorirea față de poporul nostru, care ne-a acordat încrederea și în fața căruia răspundem de îndeplinirea programului de construire a socialismului. In același timp, noi ne îndeplinim și îndatorirea față de mișcarea revoluționară internațională, față de cauza păcii și socialismului în lume. (Aplauze puternice). Sîntem ferm hotărîți să nu precupețim nimic pentru a ne îndeplini neabătut atît sarcinile naționale, cît și cele internaționaliste. In aceasta vedem îndatorirea noastră de comuniști, de detașament al mișcării comuniste internaționale. (Aplauze înde
lungi).In încheiere, dați-mi voie să u- rez harnicului colectiv al Fabricii de confecții și tricotaje București succese tot mai mari în activitatea sa pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin din hotărîrile Congresului al IX-lea al partidului, să-i doresc să-și aducă o contribuție tot mai activă la bunăstarea și fericirea întregului nostru popor. (A- 
plauze puternice).Vă doresc, la toți, multă sănătate și fericire personală, tovarăși I 
(Aplauze prelungite, urale, ovații).

mama noastrâ
Bogatul tezaur al creației folclorice păstrează peste ani o eloc

ventă mărturie despre adînca înțelepciune și sensibilitate a poporu
lui nostru. In versul doinelor, al baladelor, al cîntecelor sale prind 
viață cele mal emoționante sentimente, în forme de o excepțională 
frumusețe, care îl îndreptățeau pe Tudor Arghezi să scrie în Cuvîntul 
înainte al unei antologii de poezie populară: „poezia plugarilor, cio
banilor șl pădurarilor noștri licărește ca fața izvoarelor și lacurilor 
de munte".

In creația marelui poet anonim regăsim, ca o permanentă pre
zență, din cele mal vechi timpuri. Primăvara, anotimp al reînvierii na
turii, al muncii, al dragostei și al speranțelor înnoitoare. De aceea 
am reunit în pagina de față 
dicată primăverii, grăitoare 
viață a celor ce au durat în

Doină, doină, cîntec dulce! 
Cînd te-aud nu m-aș mai duce.
Doină, doină, viers cu foc ! 
Cind răsuni eu stau în loc.
Bate vînt de primăvară, 
Eu cînt doina pe afară,
De mă-ngîn cu florilo
Și privighetorile.
Vine iarna viscoloasă,
Eu cînt doina-nchis în casă,
De-mi mai mingii zilele, 
Zilele și nopțile.
Frunza-n codru cît învie, 
Doina cînt de voinicie.
Cade frunza jos în vale, 
Eu cînt doina cea de jale.
Doina zic, doina suspin, 
Tot cu doina mă mai țin.
Doina cînt, doina șoptesc,
Tot cu doina viețuiesc !

V. ALECSANDR1 
Poezii populare

iniiiiiiiHiiiiinniiiiiiii
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Frunză verde flori mărunte, 
Cîntă cucu-n vîrf la munte. 
Eu gîndesc că-mi cîntă mie, 
Și el cînt-a cătănie, 
Și el cîntă la voinici 
Care se duc de pe-aici.Din revista „Familia", 1874
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Codrule cu frunza lată, 
Că mi-ai fost tare bun tată 
Cînd m-a urît lumea toată. 
Codrule cu frunza lungă, 
Că mi-ai ținut cîndva umbră, 
Mi-ai fost 
Cînd m-a 
Codru cu

Ce-nflorește-n luna mai 
Iubirea-i un diamant, 
Ce-1 porți, cind iubești curat

*

—- „Mărie,
Marie, 

Spune-mi, dragă, mie, 
Care floare

-nfloare
Noaptea, pe răcoare ?“
— „Floarea cîmpului, 
Spicul griului, 
Astea două-nfloare 
Noaptea, pe răcoare...*
— „Ce frunză se zbate 
Cînd vîntul nu bate?"
— „Frunza plopului, 
Mîndro, a dorului- 
Floarea florilor, 
Mîndra mîndrelor, 
Astea două-nfloare 
Noaptea pe răcoare 1"

Primăvara, mama noastră, 
Ia zăpada de pe coastă 

crească rogoazele 
ieșim cu coasele 
finul în șopron s-a gătat, 
iarnă ne-am săturat, 
zăpada de pe coastă 
ieșim cu plugu-n brazdă, 

Să-și scoată plugarii plugul 
Ca să-și încerce norocul.Din revista „Țara Oltului", 1907

ca o mamă dragă 
urît lumea-ntreagă, 
frunză domnească,

Frunză verde foi de nuc, 
Face-m-aș, leliță, cuc 
Cum vine primăvara, 
Aș începe a cînta 
Pe lîngă căsuța ta î
— „Frunză verde șî-o nuia. 
Bade, de-aș fi turturea 
Aș cînta cîntarea mea, 
Cu tine alăturea! 
Aș lăsa gîndurile 
Prin toate pădurile 
Le-aș lăsa, toate

iiinimiiiiuiiHiiiiimiii

Deschizînd adunarea, comitetului de partid, 
Cojocaru, a salutat, în numele celor 14 000 de salariați ai fabricii, prezența în mijlocul lor la această sărbătoare a conducătorilor de partid și de stat.Luînd cuvîntul, directorul general al fabricii, Iosif Steinbach, a spus : Ne simțim foarte fericiți că sîntem în măsură să vă raportăm, iubiți conducători, că în toți acești 20 de ani colectivul nostru de muncă, în frunte cu comuniștii, s-a străduit să-și îndeplinească și să depășească sarcinile ce i-au fost trasate de Partidul Comunist Român.Vorbitorul a înfățișat apoi succesele obținute de acest harnic colectiv în cele două decenii de activitate. Volumul producției-marfă a crescut față de anul 1948 de peste 12 ori, realizîndu-se în acest an, în numai 48 de zile, întreaga producție a anului 1950 ; preocuparea continuă pentru îmbunătățirea organizării producției și introducerea procedeelor tehnologice noi a făcut ca productivitatea valorică pe salariat în 1968 să reprezinte 311,5 la sută față de realizările anului 1948. In acest an se creează circa 4 000 modele noi de confecții, tricotaje și ciorapi, față de numai 10 modele cît se confecționau în 1948.Eficiența activității colectivului nostru — a spus în continuare vorbitorul — este sintetizată și în cele 4 miliarde lei acumulări bănești obținute în această perioadă.Conștienți de sarcina pe care o 
avem de a satisface continuu cerințele mereu crescînde ale populației, ne vom strădui să perfecționăm producția și să dezvoltăm inițiativa creatoare a întregului nostru colectiv, încît să asigurăm un volum sporit de produse la nivelul exigențelor cumpărătorilor.In continuare, vorbitorul a arătat că întregul colectiv al întreprinderii va lupta necontenit, neprecu- pețindu-și forțele, pentru traducerea în viață a sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului.Ne exprimăm deplina noastră a- deziune — a spus în încheiere vorbitorul — față de documentele a- doptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R., care a dezbătut proble
me de o mare importanță pentru 
dezvoltarea societății noastre so
cialiste.

Muncitoarea Ileana Paul a subliniat, în cuvîntul său, că în prezent colectivul fabricii este antrenat într-o întrecere însuflețită pentru ridicarea întregii activități economice la un nivel calitativ superior. Politica științifică a partidului nostru — aprobată de întregul popor — ne însuflețește și mobilizează și mai mult în obținerea de noi succese în muncă.în cuvîntul său, șeful de secție 
Florea Bileanu a spus: Rezultatele despre care vorbim azi cu atîta mîndrie patriotică au fost posibile datorită îndrumării competente a activității economice de către organizația de partid, a aplicării în viață de către întregul nostru colectiv de muncă a prețioaselor indicații date de conducerea partidului, cu privire la organizarea științifică a producției și a muncii. Asigurăm conducerea partidului că vom lupta cu hotărîre pentru traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Ing, Blumeta Darie, șefa serviciului tehnic, a spus, printre altele : Pentru mine, ca și pentru mulți colegi ingineri, aniversarea aceasta coincide cu împlinirea a aproape două decenii de la ieșirea noastră de pe băncile facultății și intrarea în producție. ~ vind drumul parcurs în acești de ani, încerc un sentiment adîncă bucurie și mîndrie.In continuare, vorbitoarea a rătat că documentele recentei plenare a C.C. al P.C.R. confirmă încă o dată justețea politicii partidului nostru, principialitatea ce caracterizează conducerea de partid, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, în rezolvarea problemelor majore ale dezvoltării multilaterale a societății noastre. îmi exprim și cu această ocazie adeziunea deplină față de măsurile stabilite de plenară, față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru.In cadrul adunării, într-o atmosferă entuziastă, s-a dat apoi citire decretului prin care Consiliul de Stat a conferit „Ordinul Muncii" clasa I Fabricii de confecții și tricotaje București pentru realizările rodnice obținute în activitatea de producție și tehnico-economică și pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea industriei ușoare, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființare.Cu același prilej, pentru merite deosebite în muncă, au fost tnmî- nate ordinele i „Steaua Republicii

Socialiste România" clasa a Il-a, „Ordinul Muncii" clasa a Il-a, ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a IlI-a, Muncii" clasa a„Steaua Republicii Socialiste România" clasa a V-a, precum și „Medalia Muncii" unor muncitori, tehnicieni și ingineri ai fabricii.înaltele distincții au fost înmîna- te de tovarășul Nicolae Ceaușescu.După înmînarea decorațiilor, primit cu vii și îndelungi aplauze, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.Cuvîntarea a fost subliniată în repetate rînduri cu aplauze și ovații puternice.In numele celor decorați au vorbit directorul fabricii, Iosif Steinbach, și muncitoarea Georgeta Pletoianu. Mulțumind pentru înaltele distincții acordate, ei s-au angajat să depună, în continuare, toată priceperea și capacitatea lor de muncă pentru a traduce în viață sarcinile ce le revin.In încheiere, președinta comitetului sindicatului, Elena Nae, a dat citire unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român.în telegramă se spune, printre altele: Exprimîndu-și adeziunea față de politica internă și externă a Partidului Comunist Român, față de recentele hotărîri adoptate de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 22—25 aprilie 1968, colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri asigură conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, că va munci cu și mai multă abnegație și devotament, cu spirit înalt de inițiativă și răspundere pentru înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de partid, pentru a contribui la ridicarea'pe noi culmi 
a României socialiste.Telegrama a fost adoptată într-o atmosferă de puternic entuziasm. Cei prezenți și-au exprimat puternicul lor atașament față de partid și politica sa științifică, îndreptată spre binele și fericirea întregului popor, spre ridicarea patriei noastre socialiste pe noi culmi ale civilizației și progresului.La plecarea din fabrică, conducătorii de partid și de stat sînt înconjurați cu dragoste și căldură de muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii. Luîndu-și bun, tovarășul Nicolae le urează noi succese în pe care o desfășoară.
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Mult mi-i dor și mult mi-i sete 
Să văd frunza-n codru verde, 
Să mai string vreo șapte cete. 
Primăvara mama 
Suflă bruma din 
Și zăpada de pe 
Să văd înverzind 
Să mă las în ceea valo 
C-o păreche de pistoale. 
Frunza-n codru cît se ține 
Toți voinicii trăiesc bine, 
Iară frunza dacă-1 lasă 
Toți voinicii merg pe-acasă 
Și la para focului 
Zac de dorul codrului. 
Frunză verde de pe plai, 
De-ar veni luna lui mai, 
Să aud pe cer trăznind, 
Și iarba frumoasă dînd, 
S-aud murgul nechezînd, 
Să mă văd pe deal suind.

OVID DENSUSIANU
Flori alese din cîntecele poporului
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noastră, 
fereastră 
coastă, 
în cale,

teGerul nu 
Că ești casă

veștejească, 
românească.

Desen de Mihu VULCANESCU

Fără numai inima,
S-o iau cu mine să stea."

Foicică de pe lac, 
Du-mă, roibule, pribeag, 
C-oi mînca frunză de fag 
Ș-oi iubi ce mi-o fi drag. 
Du-mă roibule-n colnic, 
Să port arme de voinic; 
Du-mă roibule-n păduri, 
Să port arme de panduri.

G. DEM. TEODORESCU 
Poezii populare
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Frunză verde foi și-o fragă, 
Ia treci, iarnă, mai degrabă, 
Să mă văd în primăvară...
Frunză verde foi ca rugul, 
Și să mai văd umblînd plugul-

Din revista „Ion Creangă", 1915
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Mă urcai în deal în luncă, 
Văzui lunca-mbobocită 
Și cîmpia înflorită 
Și plugurile brăzdînd 
Și oamenii semănînd.

GR. TOCILESCU 
Materiale folcloristice
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Frunză verde mărăcine, 
Cite glasuri sînt pe lume

★

mărgărint,Foaie verde 
De cînd umblu în iubit 
Doar cu codru mă mingii 
Și-l pun seara căpătîi. 
Am intrat în primăvară, 
Dorul mîndrei mă omoară. 
Cînd o văd venind la plug, 
Scot din firazdă și dejug, 
Și nu-mi vine nici c-o treabă, 
Vine numai de mă-ntreabă : 
— Bade, spune de ți-s dragă ? 
I-aș răspunde că mi-i dragă, 
Limba-n gură mi se leagă, 
Și nu pot să-i tăinuiesc, 
Să-i spun cîte pătimesc 
De cînd dorului slujesc.

★

Pe margine de pămînt 
Merge neică semănînd 
Și din gură-așa grăind :

Să te faci, grîule, faci, 
să stai la secerat, 
mîndra la sărutat 

să stai la îmblătit 
și mîndra la iubit

LUCIAN BLAGA 
'Antologie de poezie populară

Din antologia „Flori alese 
din poezia populară*
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Trece-vor cinci luni de iarnă 
și una de primăvară 
și-a 
și-oi 
și-oi 
și-oi 
și-oi 
și-oi

veni luna lui mai 
vedea verdeață-n plaiu; 
sui cu oile, 
uita nevoile;
sui cu oi de-a mele, 
uita de multe rele 

ce-am avut în zile grele"
TACHE PAPAHAGT 

Poezia lirică vopulari
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Și 
Ca 
Și 
Ca

imimiiiiimmiimiiiin

Stau și mă-ntreb cînd și cînd, 
Ce-i iubirea pe pămînt ? 
lubirea-i o floare rară, 
Ce-nflorește-n primăvară. 
Iubirea-i floare de rai.

Foaie verde ca bobu, 
Alăturea cu drumu 
Ară badea cu plugul 
Cu plugu, cu tractorul.
El ara și semăna, 
Repejor treaba găta 

din gură cuvînta ; 
Să te faci, grîule, faci 
iarba vara-ntre 
să nu mai fim 
crești cînd îi fi 
mîndra mea de 

Rod bogat din tin’ 
stai frumos la legat 
mîndra la sărutat, 
fii griu cu mare spor, 
și a mîndruții dor, 
aibă-ntregu popor.
Din antologia „Cu cît cint, atîta sînt*

fagi, 
săraci.
de coasă, 
frumoasă, 
să iasă.
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CA PASAREA
PENTRU ZBOR

efort.

Desen de Marcela CORDESCU

stimulentelor în 
și trebuie să găsim 
superioare.

al muncii socialiste,

Omul care se află în fața noastră e 
obișnuit să participe la multe ședințe și 
să dea multe rapoarte. Agricultor, îți 
spune imediat cît lapte scoate „pe cap de 
vacă"; metalurgist, e la curent cu de
pășirile ultimului trimestru : întrebarea 
și răspunsul se succed ca vagoanele re
morcate pe șine, cu un traseu rodnic dar 
fără surprize.

Există însă un ceva invizibil, care lea
gă între ele toate muncile, o seamă de 
legi foarte fjenerale, care cer din par
tea interlocutorului interpretări perso
nale și nuanțate, răspunsuri uneori sur
prinzătoare. Scos de pe „șinele" cifre
lor rutinei curente, omul face un efort 
de gîndire — și iată, mal jos, cîteva din 
rezultatele acestui

n-o 
alți 
sir 
in- 
ro-

Inginerul Tudor Ion și-a 
redus recent venitul pe ca- 
re-1 avea în producție și 
și-a mutat locul de muncă 
din centrul Bucureștiului 
în afara lui, la Otopeni. 
E o schimbare pe care 
regretă, nici el, nici 

W/egi aflați în aceeași 
tuație. Departe de noi 
tenția de a nesocoti
Iul stimulentului material. 
Dar cititorii rîndurilor de 
față, șxaminîndu-și lucid 
conștiința, vor recunoaște 
■lesne că în afara avanta
jelor materiale mai există 
un stimulent : muncile nu 
se împart numai în grele 
și ușoare; sînt mulți oa
meni care preferă o mun
că mai grea, dar mai in
teresantă. Inginerul a venit 
la Otopeni, la Centrul de 
perfecționare a pregătirii 
cadrelor de conducere, ca 
.expert principal în „Studiul 
muncii". *_•

>: — Primă întrebare : după 
părerea dumneavoastră, în 
stadiul nostru-actual, în- ce 
măsură munca a încetat să 
fie numai un, mijloc de cîș- 
tigare a „pîinii?" în ce 
măsură a devenit ea, cum se 
spune în manuale, „o nece
sitate vitală a omului" ?

— Ca și în biologie, exis
tența individului reproduce 
în oarecare măsură istori
cul speciei. Există două 
formule străvechi care re
zumă destul de bine cei 
doi poli ai muncii: startul 
și punctul de sosire. în 
șprieulle religioase, munca 
sună ca un blestem, o osîn- 
dă pșn'cru ființa omenească 
întotdeauna „vinovată": „Iți 
vei cîștiga plinea cu sudoa
rea frunții". A doua semni
fică o recîștigare a fericirii 
tocmai prin muncă, privită 
ca izvorul cel mai nobil al 
satisfacțiilor : „Omul e năs
cut pentru muncă, cum e 
pasărea pentru zbor". Isto
ria civilizației începe cu ne
voile ce-1 silesc pe om să 
muncească și tinde spre mo
mentul cînd nevoia cea mai 
imperioasă devine munca 
însăși. în majoritatea cazu
rilor, în faza elementa
ră omul e propulsat de 
nevoia de a trăi mai bine. 
Acest motiv inițial se es
tompează treptat — o dată 
ce omul s-a familiarizat 
cu munca — și activitatea 
lui se transformă în pa
siune.

— Cum poate fi ușurată 
această trecere de la nece
sitate la pasiune ?

— E aci o întreagă ști
ință, care ar cere volume 
întregi. Principalul 
însă sentimentul de in
dependență pe care tre
buie să-1 capete omul ma
tur. Spre deosebire de copil, 
care îșl face adesea lec
țiile pentru că așa trebuie, 
adultul simte nevoia să știe 
că o lucrare anumită a fost 
lăsată „pe mîna lpi“. Dar 
nici o independență totală, 
nu i-ar putea fi pe plac : 
lipsa oricărui control, a 
oricărei analize, ar însem
na că rezultatele muncii 
sale trec neobservate. Sti
mularea pasiunii în muncă 
este — într-o gamă întrea
gă de metode — mai ales 
o îmbinare între indepen
dență și subordonare.

Există, să zicem, un 
șef de echipă, îl lași 
să organizeze munca, iar el, 
la rîndul său, dă lucrători
lor din subordine latitudi
nea să-și organizeze locul 
de muncă. Unul din prin
cipiile cardinale ale orga
nizării științifice spune clar 
că „fiecare sarcină trebuie 
rezolvată de veriga cît mai 
joasă posibilă".

— Dar dacă această 
gă nu corespunde ?

— Atunci trebuie 
schimbăm omul și nu 
cipiul. Dacă se ivesc gre
șeli sau tendințe de chiul, 
n-are rost să încărcăm ve
riga superioară, să-l îm
povărăm pe maistru cu a- 
tribuțiile muncitorului. Din

este

veri-

să
prin-

păcate, ezitările și tărăgă- 
nelile în schimbarea unor 
oameni nepricepuți sau de
lăsători au dus la sufocarea 
unor cadre, oameni încăr- 
cați cu mai multe sarcini 
decît puteau rezolva. Acum, 
se observă un efort binefă
cător pentru a lichida cen
tralizările excesive și a da 
posibilitate oamenilor să fie 
mai rapid promovați după 
rezultatele pe care le dau 
în muncă.

— Ce piedici mai există 
în această privință ?

— Ar fi banal șă înșir aci 
o întreagă familie de obi
ceiuri proaste, promovări 
„după ochi", prietenii, po
loboc, rubedenii etc. Pre
fer să atrag atenția asupra 
unui obstacol obiectiv mai 
tar observat. Despre ce e 
vorba ? Munca bună, în
tr-un fel, seamănă cu ini
ma : cită vreme sîntem să
nătoși și inima bate regu
lat, aproape nici n-o obser
văm. Un sector de muncă 
ideal organizat e sectorul 
•care nu-ți dă bătaie de cap, 
avînd la conducere un om 
priceput, și care îți dă ser- 
zația că treaba merge „de 
la sine". O astfel de mun
că excelentă pare adesea 
„invizibilă". în contrast, 
există oameni care au grijă 
să se întîlnească mereu, ca 
din întimplare, pe coridor, 
cu șeful lor, să-i ceară me
reu sfaturi, să-i lase im
presia că nici un șurub 
n-ar putea fi mișcat din 
loc fără „soluțiile" pe care 
le primesc de-a gata.

— Care ar fi remediul ?
— Finețea de apreciere a 

conducătorului. Nu degea
ba se vorbește atîta în do
cumentele de partid de ini
țiativă. Munca e o proble
ma de personalitate : de la 
cea manuală, pînă la cele 
de conducere, se cer stimu
late personalitățile reale. 
Dacă ai de-a face numai cu 
executanți docili și pasivi, 
ți-e poate mai comod pe 
moment, dar munca se răz
bună, se ivesc greutăți pe 
care nu poți să le mai 
rezolvi cu oameni a căror 
putere de inițiativă s-a 
atrofiat.

— Voltaire, ca și prover
bele noastre populare, a- 
firmă că „munca îndepăr
tează de noi trei mari rele: 
plictiseala, viciul și ne
voia". Am putea adăuga la 
această listă și oboseala ?

— Firește că o muncă 
rațională îi dă omului un 
echilibru și un tonus vital, 
premisele unei vieți sănă
toase. Observați oamenii 
care îșî așteaptă rîndul, să 
zicem la un cabinet medi
cal : mi se pare vizibil că 
inactivitatea îi obosește 
mai mult decît munca.

— „Apăsarea pe buton", 
mecanizarea multor munci, 
nu dau omului senzația 
de inactivitate ?

— E vorba de două as
pecte distincte. Scăderea e- 
fortului fizic, într-adevăr, 
duce Ia sedentarism și cere 
neapărat o odihnă activă. 
Din punct de vedere moral 
însă, observați pasagerii u- 
nui avion și veți avea ele
mentele răspunsului. Zgo
motul monoton și peisajul 
indistinct văzut de Ia de
părtare dă o somnolentă o- 
bositoare. Dacă însă vocea 
stewardessei îi vestește pe 
pasageri că trec prin nu 
știu ce punct, dacă au o 
hartă, un ghid, o carte, o 
revistă, călătoria va fi pen
tru ei mult mai odihnitoare 
și mal interesantă, pentru că 
știu cc văd. Omul care știe 
ce face are o armă contra 
monotoniei; înțelegerea li
nul țel complex nu poate 
suporta rutina. Socialismul 
— în condițiile noastre, în
țelegerea ansamblului pro
blemelor întreprinderii și 
ale țării, dezbaterile asupra 
muncii etc — dă omului 
muncitor interes și pasiune 
pentru activitatea sa.

rrrr~~B

Diferențiere 
și conștiință

— Trecem printr-un mo
ment special, ne spune Ilie 
Trandafirescu. Se schimbă 
natura 
muncă 
metode

Erou
Ilie Trandafirescu, după o 
viață de muncă, a ajuns — 
din cauza vîrstei, bat-o vi
na 1 — în anii de pensio
nare. Pensia a acceptat-o, 
dar nu și starea de pensio
nar : e mereu pe la „Trac
torul". pe la „Steagul Ro
șu", ba mai dă consultații 
și în afara Brașovului, mai 
ales în problemele fontei 
nodulare.

— Nu există amenințarea 
foamei, continuă Trandafi
rescu, tinerii trăiesc mai 
bine decît am trăit noi și 
atunci o seamă de proble
me pe care le rezolva ulti
matumul mizeriei sînt 
transferate pe seama conș
tiinței. „De ce să mă spe
tesc eu pentru cîteva sute 
de lei în plus ?“ 
unii. Considerînd 
drept o povară, 
aceștia sînt nefericiți.

— Ce este de făcut pen
tru ca astfel, dp ’'oameni să 
aibă „motor propriu", cum 
ai dumneata, să nu trebu
iască mereu să-i împingi ?

— Mi se pare că e în 
primul rînd o chestiune de 
caracter și de cinste. Mai- 
că-mea nu știa carte — a 
învățat abia în anii noștri. 
Țărancă simplă, 
principii ferme, 
dulgher, aveam 
găinile 
des la noi, se simțeau aici 
mai bine. Dacă oua găina 
unui vecin, maică-mea îl 
vestea imediat. Am văzut 
deunăzi niște oameni care 
reparau asfaltul în față la 
hotel „Postăvarul". Ii în
treb : ..De ce nu cemeți 
nisipul ?“ „Avem normă", 
răspunde unul. „Si norma 
asta te împiedică să faci 
treaba ca lumea ? Ta să ve
dem !“ A dat din umeri. 
Pentru o muncă mai bună, 
mi se pare că e necesar 
un control mai profund și 
• diferențiere mai mare a 
cîștigurilor. Dar oricît ai 
controla, e și o chestiune 
de conștiință a celui eare 
lucrează. Eu socotesc că 
omul care nu muncește 
bine — în cazuri ca acela 
de mai sus — este, înainte 
de toate, necinstit. El ar 
avea condițiile necesare să 
lucreze mai bine, nu i-ar 
cere un efort mult mai 
mare — se știe că o muncă 
făcută la mare. calitate îți 
dă o satisfacție care com
pensează din plin efortul 
— dar se complace în ne
păsare, cum ar zice fran
cezii „je m’en fiche". are 
un fel de jalnică satisfac
ție în a păcăli „statul", o- 
rașul, cetățenii. Oboseala 
noastră în fața negli
jențelor și chiulului, ideea 
că „așa e și n-aî ce-i 
face", găsirea a tot fe
lul de scuze în fața mun
cii de mîntuială e o com
plicitate, un blestem, o o- 
sîndire la înapoiere. Tre
buie să ne răfuim serios 
cu mentalitatea asta. Munca 
e un lucru rațional, o 
treabă practică. Așa o 
abordează documentele de 
partid. Cred că în for
marea atitudinii față de 
muncă trebuie și în practi
ca măruntă de zi cu zi să 
depășim neapărat lozincile 
vagi și exagerate, să tre
cem la limbajul științific al 
faptelor, cum procedează 
conducerea de partid. De 
altminteri, 
primit cu 
lecție care 
trebuie să
ca să te ții „în formă", să 
faci față necesităților mun
cii.

— Ce
— Ar 

mintire 
mine, dar nu e așa. La Po
litehnică, cînd mi-am dat 
examenul la marxism, pro
fesoara care mă examina 
era foarte tînără, abia tre
cută de 20 de ani. Tema era 
despre muncă și condițiile

își spun 
munca 

oamenii

dar cu 
Tata era 
coteț și 

vecinilor veneau

eu însumi am 
ani în urmă o 
m-a învățat că 
muncești mereu

lecție ? 
trebui să fie o a- 
neplăcută pentru

de muncă în anii dinainte 
de război, lucruri pe 
care le trăisem personal. 
Cu cît vorbeam mai mult 
vedeam pe fața tinerei o 
dezaprobare mai hotărîtă. 
La urmă, mi-a spus : 
varășe Trandafirescu, 
învățat 1" Mi-a venit 
rîd : ea nici nu se născuse 
încă pe vremea cînd eu 
trăiam toate astea. „N-ai 
învățat, a continuat ea, 
pentru că ai făcut aici, la 
facultate, un discurs agita
toric în locul unei analize 
științifice". Brusc, 
dat seama că 
dreptate. M-a notat 
limita cea mai joasă 
promovare — mi-a dat 
mai „suficient" — dar 
într-un fel, m-am bucurat 
și abia m-am pus pe carte.

— Am impresia că aceas
tă fabulă adevărată are și 
o morală actuală în ce 
privește munca.

— Plenara recentă, sarci
nile în privința învățămîn- 
tului nu se referă doar la 
tineri, se încadreazăiîptrrja

— Nu e chiar așa, nene 
Andrei. Dacă unui puști i 
«e face o nedreptate în 
muncă, e bine să spună, să 
nu ia apă în gură.

— Mie îmi zici asta ? Eu 
am stat nouă »ni într-o 
hală și maistorul m-a ți
nut două categorii sub sa
lariul care mi se cuvenea ; 
a promovat pe alții, care 
erau nepricepuți, dar care 
l-au ajutat să-și ridice casa. 
Drept era ? Sigur că nu 
era drept. Dar ce-am fă
cut T La prima nedreptate, 
m-am demoralizat și două 
ore n-am putut să lucrez. 
Pe urmă însă, nu m-a răb
dat inima să stau. Eu nu 
sînt pentru nedreptate. Dar 
teoria mea e că nu trebuie 
să te răzbuni pe muncă — 
pentru că te răzbuni 
pe tine, te distrugi ca om, 
ca muncitor.

— Cum crezi că am putea 
să ne asigurăm că răsplă
tim omul după muncă și 
că avem un „patent" con
tra nedreptății ?

— întreabă-i mereu pe 
cei „mici", cum le zic eu. 
Unul minte, altul e păti
maș, dar majoritatea, cei 
mulți, nu mint. Inginerul 
nu poate să cunoască pe 
fiecare. Dar dacă mergi în
tre muncitori și întrebi pe 
unul și pe altul, te con
vingi pînă la urmă cum e 
adevărul. Am citit în zia
re hotărîri de partid pri
vind apropierea organelor 
conducătoare de munca de 
jos. E foarte bine. Unde e-

xîstă informație bogată, ne
dreptatea nu prinde rădă
cină : pune lumină multă 
pe o stradă, și hoții o vor 
ocoli. După o viață de mun
că și de satisfacții în mun
că, asta pot să spun : munci 
e în primul rînd respectul 
față de tine. In al doilea 
rînd însă, omul care mun
cește trebuie respectat șî 
prețuit de ceilalți. Nu vor
besc numai de hală, dar și 
de locul de‘acasă. Dă-1 li
niște. lasă-1 să se odih
nească. Acum, altceva. Era 
o vreme cînd se dă
deau prime pentru re
parații. Așadar, cu cît fă
ceai reparațiile mai prost și 
mai veneai pe acolo și a 
doua oară, cu atît ieșea cîș- 
tigul mai bun. Chestia asta 
s-a terminat, dar a mai ră
mas cîte ceva pe plan mo
ral: există oameni nebăgați 
în seamă din cauză că in 
sectorul lor nu e gălăgie și 
nu se strică nimic. Dacă 
ar veni să repare de-o mie 
de ori i-ai băga în seamă. 
Descoperă-1 pe omul mo
dest. Nu zic, sînt și unii 
care fac gălăgie și totuși 
fac treabă. Intr-un cuvînt, 
dacă nimic nu se face fără 
muncă, atunci cum să 
credem că prețuirea mun
cii ar putea să se facă 
așa, de la sine, fără mun
că ? E și asta o muncă : să 
studiezi oamenii : să le cîn- 
tărești meritele, să-i pui la 
locul potrivit pentru ei și 
să-i lași să lucreze cu plă
cere.

mi-am 
avea 

la 
de 

nu- 
eu,

problematică mai largă. Pe 
plan tehnic sau politic, 
un om cu oarecare ex
periență e întotdeauna is
pitit să reducă toate situa
țiile la ceea ce știa el dina
inte. E o primejdie. Știu 
că se mai scrie uneori prin 
ziare : „Uite ce bună este 
munca pentru om. Uite la 
Trandafirescu : e la pensie 
dar nu-1 rabdă inima să 
stea". De fapt, aici e nu
mai 
mă. 
mai 
deri
la curent. Altfel, decît să 
„muncești", mai bine las-o 
baltă, nu încurca locul de 
pomană. >

jumătate din proble- 
Totul e, pensionar san 
ales om cu răspun- 
în producție, să te ții

— Banița nu se umple cu 
vorbe, ne spune Dumitru 
Stanciu. Cooperativa noas
tră de producție are faimă 
ca bogată pentru că oame
nii au muncit. Mai e o vor
bă, cred că o știți : E ușor 
să zici „plăcintă", da’ e mai 
greu s-o faci. La mine, vă 
rog să mă scuzați, e toc
mai dimpotrivă : mi-e mai 
ușor să scot rezultate de- 
cit să mă apuc să explic 
teorii despre muncă.

— Pentru că ați pomenit 
niște proverbe, orice folclo
rist știe că poți dovedi orice 
cu proverbele, și pentru și 
contra. în materie de mun
că însă, se atinge o unani
mitate rară : nu există zi
cală care să-I laude pe le
neș sau să rîdă de omul 
muncitor.

— E aici o experiență 
din bătrîni. Un sat, ca și o 
nație, nu poate trăi fără 
stima pentru muncă. Așa 
a fost de totdeauna. Mi se 
pare un lucru atît de sim
plu. că nu știu ce mai e de 
discutat.

— Păi... nu mai există 
chiulangii ?

Președintele din Ghimbav 
ne aruncă o privire pru
dentă pe sub sprîncene :

— La noi în cooperativă 
sau așa, în general ?

— Pe alese.
Stanciu începe să rîdă :
— Există, nu putem să 

ne plîngem că 
lipsă.

— Și? Dacă e 
simplă povestea, cu 
cum se explică 
chiulangiului ?

— Problema 
zice eu, nu e 
sadea : acela e luat la ocli> 
de toată lumea, trăiește 
greu, dacă n-are vreo rudă 
pe care s-o stoarcă, și sim
te că multi oameni îl pri
vesc ca pe un bun de ni
mica. Problema grea nu e 
chiulangiul de pomină, a- 
cela pe care îl dai toată 
ziua de exemplu prin adu
nări, ci, aș zice, cel „mo
dest", care se mulțumește 
cu puțin, numai să mun
cească puțin. Vine la unele 
munci mai ușoare, se fe
rește de altele mai grele 
— chiar dacă ziua-muncă e 
mai mare — socotește tot 
timpul, mai bine ca un con
tabil. cum să dea un pic

ducem

atît de 
munca, 

persistenta

așgrea, 
chiulangiul

mai puțin și să ia un picu- 
șor mai mult.

— Cauzele?
— Mai întîi, firea omu

lui. cred eu. Am un șofer, 
Willy Rausch, care, zic eu, 
face o sută de norme pe 
zi. Pune mîna pe furcă, el 
încarcă, el descarcă, el ți
ne evidenta, unde-I' trimiți, 
acolo se duce, niciodată nu 
e obosit și și-a molipsit și 
camionul, niciodată nu zice 
că are nu știu ce la cau
ciuc sau la cutia de viteze. 
Mâi am un șofer : nu e 
chiulangiu, dar cîștigă de 
două ori mai puțin decît 
Willy. Pe lîngă fire, eu cred 
că e o chestie de antrena
ment, ca la sportivi, 
destui —mai ales 
bați — care ar 
să fie numai șefi 
stea cu carnețelul 
mînă, să vadă cum lucrea
ză femeile, sînt destui — 
mai ales tineri — care zic 
că-s făcuți pentru muncile 
de birou sau măcar pentru 
tractor, pentru oraș.

— E aci, în parte, și o 
tendință sănătoasă de 
care.

— Nu zic nu. dar aș 
ceva. Fiecare meserie 
un fel de glorie și onoare 
a ei. în trecut, se zicea că 
țăranul e țăran: nu era o 
meserie, era o stare ; vrei, 
nu vrei, te pomeneai țăran. 
Trebuie — și aici, în Ghim- 
bav, am reușit în oarecare 
măsură — să formăm un 
fel de nucleu de oameni 
pătimași ai agriculturii mo
derne, un gen de campioni 
ai științei de a scoate vite 
de soi, producții record.

Convorbirea — punctată 
cu cifrele înalte de produc
ție și venit ale gospodari
lor din Ghimbav — se în
cheie printr-un efect oare
cum teatral.

— Taică-meu, povestește 
Stanciu, îmi spunea un lu
cru foarte simplu. Dacă e 
să muncesc, zicea el, o să 
am ce-mi trebuie fără 
apelez la nimeni.
place să mă căciulesc. Poți 
s-o duci mai greu, dar cu 
munca o scoți pină la urmă 
Ia capăt. Un sfat mai poți 
să ceri, dar e 
să apeleze alții 
cit să apelezi

Ca un făcut,

Sînt 
băr- 
vrea 

și să 
în

ridi-

dori
are

să
Nu-mi

mai plăcut 
la tine de- 
tu la alții.
în aceeași

clipă sună telefonul. Ingi
nerul agronom Zeno Giur
giu ia receptorul și începe 
o convorbire, apoi se con
sultă pe voce joasă cu pre
ședintele.

— Ce să-i faci, zice Stan
ciu, dă-le I Pînă s-or întări.

Era o cooperativă mai 
nouă din județ și înglodată 
în datorii: cereau, de 
vecini, un împrumut.

★
— Iți place munca 

care o faci ?
— Așa și așa.
— Ai vrea să treci în altă 

secție sau altă muncă ?
— Nu.
— Ca operatoare la re

dresarea firului de tungs
ten, repeți mereu aceeași 
operație. Nu te plictisește ?

— Nu. Eu cred că viața 
noastră, a tineretului, e 
muzica. Avem în secție 
muzică. Ascult muzică, mai 
povestesc un film și nici 
nu știu cum a trecut vre
mea.

— Dacă stai la povești, nu 
scade randamentul ?

— Deloc. întrebați-! pe 
șef. Unele fete sînt posace, 
parcă n-aud muzica, de po
vestit nu povestesc nimic, 
dar la sfîrșitul zilei vezi că 
au lucrat mai puțin decît 
altele. Eu am 17—18 ani — 
și Eugenia Sîrbu zîmbește 
de sub moțul ei de pe frun
te — și părerea mea e că 
munca se leagă strîns de 
buna dispoziție.

Stînd de vorbă cu mai 
multe fete care lucrează la 
tranzistor! și semiconduc
tor!, la Băneasa, constațl că 
meseria încă n-a devenit la 
ele o pasiune, dar nu le este 
nici povară.

— Cele trei ore de drum 
din Balta Albă pînă aici 
și îndărăt mă obosesc mult 
mai mult decît munca, ne 
spune Constanța Mihăilă. 
Dacă mai pun la socoteală 
și treburile gospodărești vă 
spun sincer că cele opt ore 
de muncă sînt printre cele 
mai plăcute ore ale zilei. 
Au vrut să mă treacă 
control, dar m-aș plictisi 
stau.

—. Uite-te prin hală șl

I ■

la

pe

la 
să

spune-mi, te rog : cam cîte 
fete sînt ca dumneata, cîte 
s-ar plictisi să stea și cîte 
au nevoie, ca să munceas
că, de supraveghere și în
demnuri continue ?

— După mine, cam 75 la 
sută dintre fete au acum 
un nivel care le face să 
lucreze bine și dacă nu-s 
dădăcite la tot pasul.

— Să nu exagerăm, spu
ne maistrul Costică Balo- 
sache. Cît timp s-a lucrat 
în regie sau acord colectiv, 
într-adevăr, un număr ma
re de fete munceau excep
țional, dar după un timp 
au început să dea unele 
semne de delăsare : ,,De ce 
să lucrez eu și pentru aia 
care,'trage chiulul ?J> -£înd 
am trecut la un sistem de 
evidență și ■ acord indivi
dual, randamentul a cres
cut. Omul e născut pentru 
muncă, dar munca trebuie 

Orazută, constatată, prețuită.
— Ai mai găsit și alte me

tode de stimulare ?
— Mai curind aș spune că 

mi-am îndreptat niște gre
șeli. N-aveți idee ce con
tează stimulentul spiritual ; 
teoria mea e că la femei 
factorul ăsta spiritual con
tează mai mult ca la băr
bați. Eu, la treizeci de ani 
ai mei, m-am purtat cam 
aspru cu fetele din secție. 
Au fost plîngeri, au venit 
pe capul meu tovarăși de la 
organizația de partid și de 
la sindicat să-mi atragă 
atenția. Fără nici o con
vingere, numai ca să scap 
de atîtea prelucrări și ob
servații, am părăsit tonul 
de comandă și am început 
să plasez cite o vorbă de 
încurajare. Ei bine, am ră
mas uluit. Pentru mine a 
fost mai mult ca o descope
rire. Am constatat că o vor
bă bună, o clipă de răbdare 
cînd o fată îți spune ceva 
și n-are dreptate, o luare 
în serios a observațiilor ei 
celor mai mărunte provoacă 
schimbări uluitoare în fe
lul ei de a munci. Se pare 
că 
de 
în 
tă
pe care le aveam eu.

e un principiu extrem 
simplu, dar mă întreb 

ce măsură nu mai exis- 
azi și alții cu cusururile

Oamenii stabili
— Am meseria cea mal 

nestatornică, spune Radu 
Ailincăi, pentru că plec 
mereu de pe un șantier pe 
altul, ca zidar. însă, dacă 
la vîrsta mea de 28 de 
ani mi-e permis să vorbesc 
despre iubire; aș zice că 
munca, într-un sens, e la 
fel ca dragostea : cînd iu
bești eu adevărat, nu iu
bești „în general", ei iu
bești o anumită femeie. 
Dragostea pentru muncă 
este dragostea pentru o a- 
numită muncă. La mine, 
e zidăria. Să umbli de colo 
pînă colo, dar să lași în 
urmă statornicie, stabilita
te, lucruri durabile. De 
șase ani sînt la Galați. 
Combinatul siderurgic. 
Construcție entuziasmantă. 
Ce aș putea să vă spun 
mai mult ? Fiecare, cînd e 
„microbist" sincer, încear
că să-i molipsească și pe al
ții. Eu sînt din Dărăbani. 
în șase ani am adus aici, 
la Galați, la zidărie, din 
comuna mea, 42 de oameni.

— Ar trebui să stau aca- 
tă, ca pensionat, dar după

62 de ani nu pot înțelege 
cum e viața fără muncă. 
40 de ani am făcut aceeași 
meserie. De 19 ani sînt lă
cătuș la „Tractorul". 
Nu-mi place să schimb 
munca : omul care schimbă 
mult nu e om de lucru.

Nenea Meyndt e solid ca 
un urs ; nasul turtit îl tră
dează pe fostul boxeur 
mator.

— Munca dă sănătate, 
daugă el. Cade pe jos

a-

a- 
o 

piuliță și îi spun unui puști 
s-o ridice. Se apleacă și 
zice că n-o găsește. Mă bag 

bătrîn, sub mașină, 
mă las pînă n-o 
E greu cu unii

zice că 
eu, om 
și nu 
găsesc, 
puști, știu să aibă numai 
pretenții. Lasă că și oa
menii de vîrsta mea 
mai au între ei unii care 
ascund față de tineri secre
tele meseriei. Noi, nemții, 
avem o zicală : „Probieren 
ist iiberstudieren", proba 
practică e mai mult decît 
studiul. Munca e o chestiu
ne de disciplină cu tine 
și cu corpul tău : pretenții 
să ai de la tine și de la 
munca ta.

Codul
respectului

— Am vorbit cu un lă
cătuș de întreținere — îi 
spunem directorului gene
ral al combinatului siderur
gic de la Reșița — și ne-a 
expus cîteva idei pline de 
bun simț cu privire la ne
cesitatea respectării și sti
mulării omului care mun- 
ceșțe. Din unghiul dumnea- 
■dbaStră de conducător eco
nomic, ați putea să ne for
mulați în această direcție 
un mic cod, un număr de 
principii de bază ?

— Primul dintre ele, ne 
răspunde inginerul Ion Po- 
toceanu, mi se pare alege
rea omului potrivit : între 
necesitățile practice ale u- 
zinei și bagajul de cunoș
tințe și posibilități ale o- 
mului nu există oricînd o 
concordanță perfectă. Se 
remarcă des că în unele 
munci există oameni in
competenți, dar mai rar 
observăm că un număr 
mare de cadre efectuează 
munci aflate sub capacita
tea lor specifică. Știți anec
dota din armata de pe vre
muri : „Bă, care ai învățat 
muzica ? Ia mută tu pianul 
de colo 1“ Ingineri care fac 
dispecerat mărunt, condu
cători care pierd din vede
re problemele de perspec
tivă — cum se spunea în 
documentele Conferinței 
Naționale a partidului — 
„sub povara problemelor 
curente".

— Și care e soluția ?
— Prima, clasică, așa cum 

o indică știința conducerii, 
este aceea de a nu urca ar
tificial nivelul ierarhic la 
care se rezolvă o sarcină. 
Degrevînd superiorul de o 
seamă de activități îmbogă
țim sfera de inițiativă a 
subalternului și totodată îl 
obligăm pe cel superior să 
se concentreze mai mult a- 
supra problemelor de per
spectivă. A doua condiție 
este aceasta : omul din 
imediata subordine să 
nu fie numai executant, 
dar și copărtaș în e- 
laborarea soluțiilor. încu- 
rajează-I să vină cu idei 
originale, ține seama de 
ele. supune-le discuției, nu 
te teme dacă el, din un
ghiul Iui de specialist, are 
o soluție mai bună decît 
tine, care îi ești șef și nu 
poți să te pricepi mai bine 
decît toți subalternii în 
toate specialitățile lor. In 
al treilea rînd, în promo
varea oamenilor, alege-ți 
cadre care nu necesită un 
control repetat, o dăscălire 
continuă. In al patrulea 
rînd, nu e suficient — asa 
cum se spune de obicei — 
să ai criterii juste, științi
fice, în răsplătirea muncii 
și promovarea personalului. 
E extrem de important ca 
aceste criterii să fie pu
blice, larg popularizate : 
fiecare om să știe pe baza 
căror criterii e apreciat, ce 
muncă așteaptă întreprin
derea de la el, ce vrea șe
ful lui direct de la el. Apoi, 
din unghiul de conducător, 
mi se pare extrem de im
portant ca răspunderile să 
nu fie „în sens unic" : dacă 
omul se dă peste cap să 
respecte un termen, o pro
misiune. un angajament, 
tu, în calitate de condu
cător, ești obligat să-ți

respecți la rîndul tău cu- 
vîntul, să-i furnizezi apa
ratura sau condițiile pe 
care i le-ai promis, să-i 
răspunzi operativ.

— Ar fi deci, pînă a- 
cum, cinci puncte.

— Și, desigur, toate a- 
ceste principii-cheie tre
buie să-și găsească o tăl
măcire. de pe planul or
ganizatoric si moral pe a- 
cela al stimulentului mate
rial. Măsurile de perfec
ționare a conducerii eco
nomiei ne-au sporit simți
tor atribuțiile. Cred că 
mai avem de depus efor
turi pentru o diferențiere 
simțitoare a cîștigurilor. pe 
baza meritelor reale, așa 
cum față de pagube impu
tările ar trebui să fie mai 
simțite. Nu mă gîndesc atît 
la munca „vie", la efortul 
omului de la mașină. Im
presia mea este că munci
torii sînt în general oa
meni foarte harnici. Cheia 
e în mare măsură la or
ganizarea științifică. Aici 
stăruie mereu documente
le de partid — începînd 
de la cele ale Congresului 
IX pînă la cele mai recen
te — și pe bună dreptate. 
Munca a devenit la noi. de 
multi ani. un comandament 
moral, un izvor de mari 
satisfacții sufletești, sfera 
principală de manifestare a 
personalității și aptitudini
lor omului. Acum însă, 
aspectul acesta joacă ro
lul unui fundament: un 
fundament uriaș, clădit de 
socialism, care se chea
mă bucuria de a mun
ci, convingerea că prin 
muncă și numai prin 
muncă putem merge îna
inte. Pe acest fundament 
sufletesc și faptic, partidul 
ne cere acum să clădim o 
suprastructură mult mai 
subtilă si mai pretențioa
să : știința de a munci, ar
ta de a munci, dibăcia ran
damentului. Randamentul 
nu e simplul rezultat me
canic al efortului. Randa
ment înseamnă să izbu
tești cu eforturi cît mai 
mici să ai un rezultat cît 
mai mare. In anii con
strucției socialiste, noi am 
investit eforturi. bogății 
materiale și energii sufle
tești enorme : cu ajutorul 
științei moderne a mun
cii, trebuie să scoatem din 
aceste mari investiții re
zultate mult mai mari. Ne 
aflăm pe drumul cel bun. 
La multe popoare, sub 
forme diferite, circulă zi
cala că nu există proble
mă pe care să nu o poată 
rezolva munca. E o maxi
mă pe care o confirmă e- 
xemplar realitatea Româ
niei moderne. României 
muncitoare și socialiste.

Anchetă de SERGIU 
FARCAȘAN.

(Au colaborat la e- 
fectuarea acestei an
chete corespondenții 
„Scînteii* N. MOCA- 
NU, GH. RADEL, R. 
APOSTOL, AL. MURE- 
ȘAN, V. MIHAI)
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Dacă într-un pachet 
un kilogram găsesc 
grame de carne, cîș- 
eu, dacă aleg

parte să-i

Să nu te superi
Tinerețea
înțeleaptă...

— Foarte plăcut colțișorul acesta liniștit pe care l-ai 
descoperit

— Treziți-vă, tovarășe ! Trebuie să vă 
luați somniferul!

guirilor — cînd floarea se trans
formăm fruct. Pe plan spiritual în 
timp și în societate, floarea de
vine fruct cînd tinerețea fără să-și 
piardă prospețimea anilor, tăria 
elanurilor sale — devine matură. 
Există un efort spre cultură, spre 
cunoaștere — care dă sens tine
reții. Pîrguirea acestui fruct minu
nat — „tinerețea înțeleaptă*, în
seamnă însă muncă,. studiu — în
seamnă seriozitate 1 Să nu ne 
spăimîntăm de cuvînt. Există o se
riozitate a spiritului — aș numi-o 
a continuității — care nu contra
zice elanurile și spontaneitatea 
vîrstei tinere — ci le împlinește. 
Nu poți să-i ceri tinereții — frunte 
și sprincene încruntate. Și nimeni 
nu cere aceasta.

Seriozitatea continuității înseam
nă de fapt urmărirea scopului, fi
nalizarea acestui superb timp de 
acumulări. Să vedem peste timp 
imaginea viitoare, conturată ple
nar, a tinereții de azi. Poate fi 
deci vorba de o ruptură, de o 
prăpastie între generații ? Poate ii 
o confruntare opacă și netemeini
că între înțelepciunea senectuții și 
elanul juvenilității ? Departe de a 
fi antinomice — acestea se com
pletează în creația evului nostru 
socialist. Partidul le-a unit într-un 
trup, le-a sudat într-o singură fiin
ță. Confruntare ? Da, dar vizînd 
culmile civilizației noastre socia
liste. Căci cultura și civilizația 
unui popor constituie rodul acestei 
fericite îmbinări.

Există într-un sens diferențe 
între generații pentru că real
mente timpurile s-au schimbat, 
dar diferențele acestea trebuie să 
le cîntărim just. Conștiința acestor 
diferențe reale între timpurile tre
cute și cele prezente, precum și 
aceea a diferențelor între tine și 
aproapele tău formează baza sănă
toasă a personalității. Este nevoie 
să dezvoltăm personalitatea și să o 
evidențiem atunci cînd valoarea ei 
se remarcă prlntr-un aport deosebi? 
la cultura sau ființa țării noastre. 
A fi național după mine nu 
cere eforturi deosebite, și mă 
refer în special la domeniul 
nostru artistic : personalitate pu
ternică este de ajuns atunci 
cînd ești animat de sentimente sin
cere și pline de pasiune. Nu se 
poate ca floarea să dea alt rod 
decît acela zămislit de sămîn
ța plantată în acest pămînt cu 
tradiția și lumina lui propriei Fie
care cucerire a noastră atît în do
meniul artei, cît și al științei re
prezintă stllpi de reazem al viitb- 
rului nostru, al recunoașterii noas
tre universale, imbold spre progres 
și stimulent pentru elanuri noii

(Urmare din pag. I)

voluțla noastră se poate înfăptui 
fără tineri și dacă prin tineret se 
înțelege în general o anumită ca
tegorie raportată la un criteriu de 
virată, tinerețea ca factor dinamic 
poate fi un atribut al oricăruia 
unde nu s-a produs un proces de 
sclerozare. Am văzui în tramvai 
următoarea scenă : un tînăr elibe
rează un scaun oferindu-1 unui om 
mai în vîrstă, acesta însă refuză 
spunînd : „Tinere, și eu sînt tînăr, 
pînă acum o săptămînă eram bol
nav și eram bătrîn, m-am operat 
și mă simt din nou tînăr. Așa că 
șezi dumneata, poate că ești obo
sit*. Tinerețea oricum înseamnă 
sănătate din toate punctele de ve
dere. Sînt tineri bătrîni pentru că 
au un orizont îmbîcsit și limitat, 
iar „bătrîni* care sînt „tineri* 
prin forța spiritului lor, prin 
sănătatea fizică și morală pe 
care o întrețin. Brâncuși spune 
despre om că... atunci cînd nu 
mai e tînăr este deja mort. Am 
cunoscut „bătrîni* care sînt la cu
rent cu tot ce se întîmplă azi cu 
atîta viteză în lume : cu cuceririle 
științei, cu subtilitățile artei mo
deme și chiar cu capriciile modei; 
în schimb am văzut și tineri al că
ror orizont limitat mi s-a părut în
grijorător.

Cînd tineretul fremătînd de pa
siune pentru cucerirea noului are în 
fruntea sa „bătrîni'-tineri, drumul 
parcă este mai larg, realizările mai 
apropiate și mal certe; dar cînd 
tineretul este indiferent, cred că 
toate eforturile înaintașilor par lip
site de sens. Inhibiția ca și descon
siderarea nu trebuie să existe în 
rlndul tineretului; nici a gîndi că 
nu se poate face nimic, deoarece 
au făcut alții demult mai bine așa 
cum gîndesc unii tineri dotați cînd 
sînt puși în fața operelor de artă 
ale trecutului și nici că tot ce au 
făcut înaintașii nu valorează nimic 
șl că cu noi începe totul.

Neînțelegerea acordată de unii 
vîrstnicl tinerilor, sau de către unii 
tineri vîrstnicilor pleacă întotdea
una de la credința exagerată în 
diferonțele ce iau naștere datorită 
evoluției; tinerilor li se pare că 
ceea ce trăiesc, gîndesc și reali
zează ei nu a apucat nimeni nici
odată, iar bătrînii că tineretul nu 
are dreptul să facă, să trăiască sau 
să gîndească altfel decît au apucat 
ei. In realitate elanul nu înseamnă 
o anarhie, tineretul se va desprin
de de pe pămînt zburînd în cos
mos nu pentru a-1 distruge, ci pen
tru a planta pretutindeni sămînța 
umanismului.

Există însă un anotimp al pîr-

i
• Cînd mă odihnesc ? 

După ce beau 1 Cit ? Pes
te măsură 1 Cum mă o- 
dihnesc ? Luîndu-mi stîl- 
pul în brațe 1 Unde ? Unde 
găsesc stîlpul.

• Cînd pleacă nevas- 
tă-mea la țară.

• Ce-i aia odihnă ? De 
cînd ne este liftul în re
parație, nu mai știu cum 
arată. Stau la

Răspunsuri 
multe. Dar 
aici. Spațiul 1

dat vindeți ? ori nu 
trimis repartiția de tirbu 
șoane ?...

Situația asta cu repar
tiția de mangal, veți ride, 
dar am întîlnit-o și la Bu
fetele „Cozia", „Traian*, 
„OTtul*... Cetățeanul ăsta 
de la T.A.P.L. București, 
care este însărcinat cu 
repartițiile, ce răspuns 
mi-o fi dat la chestionar ? 
Vă rog, odihniți-vă puțin 
pînă-i găsesc răspunsul.»

L-am găsit I
• Eu lucrez la T-A.P.L. 

București și tîrnosesc 
mangalul.

Bine că cel puțin e sin
cer. Numai de nu i-ar în
credința T.A.P.L.-ul apro
vizionarea locurilor de a- 
grement (de azi și de 
mîine) cu băuturi și pro
duse alimentare. Dacă 
s-ar face imprudența 
asta, situația ar fi cam 
în felul ăsta :

— Vă rog, o bere și o 
pereche de crenvurști.

— Nu vă putem servi.
— De ce ? Văd că a- 

veți bere, aveți și cren
vurști.

— Avem bere, butoaie, 
dar n-am primit reparti
ția pentru spumă. Nu 
știm cîtă să punem.

— Și crenvurștii ?
— N-am primit indica

ție pe care 
fierbem.

Dar să nu 
N-o să-l
T.A.P.L.-ul tocmai pe ăla 
care tîrnosește mangalul 
să-i dea această respon
sabilitate. Așa că haideți 
să ne odihnim la iarbă 
verde I

Petrecere frumoasă 1

La început cică a fost 
numai odihnă. Odihnă — 
și nimic altceva. Dacă 
era prins unul muncind, 
era imediat dat Ia „Urzi
ca*. Exemplul cel mai 
grăitor e cel cu Adam 
Menirea lui era să stea 
sub un păr cu gura căs
cată și să-i pice pară 
mălăiață. Plictisindu-se 
de atîta trîndăveală, A- 
dam șf-a cumpărat în rate 
un fierăstrău, a tăiat niște 
lemne, le-a dat la rindea, 
a pus-o pe Eva să în
drepte niște cuie ruginite 
și și-a făcut o scară. S-a 
urcat într-un măr, a rupt 
mere și mai departe cu
noașteți problema.

Vă închipuiți cît de 
groaznică a fost odihna 
pentru Adam, de l-a făcut 
să renunțe chiar și la rail

Să fie odihna chiar atît 
de compromisă î Eu am 
o părere bună despre ea. 
Ml-am cumpărat chiar și 
un șezlong. Cu toate as
tea, am făcut un sondaj 
de opinii.

Neavînd prea mult timp 
la dispoziție, n-am putut 
chestiona decît 16 822 957 
persoane din totalul lo
cuitorilor noștri. Reparti- 
zîndu-mi-se însă un spa
țiu nu prea mare, voi a- 
duce în dezbatere numai 
răsnunsurlle care mi s-av 
părut mai semnificative 
și, -mai ales, sincere.

• Eu am o muncă la un 
ghișeu. Odihna îmi place, 
însă, foarte mult. M-aș o- 
dihni și 25 de ore din 
cele 24. Cînd n-am con
troale pun la fereastră un 
aviz : „Sînt după semnă
turi. Reveniți mîine” 1

• Odihna ? E splen
didă. Lîngă apartamentul 
meu stă un trompetist și 
vrea să avanseze, 
cumpărat un oboi.

• Arză-l-ar focu' pe cel 
ce-a inventat radio-ul 
portativ,

• Mă odihnesc la ser- 
vici. în timpul liber învăț 
bancuri și pe urmă le 
spun colegilor.

• Cînd sînt prea obo
sită și simt nevoia unei

relaxări, cumpăr un 
chel de carne tocată 
mă apuc să aleg carnea 
dintre orez și piine. Dacă 
ați ști ce mă distrează 1 
Facem și pariuri în fami
lie.
de
200 
tig 
puțină cîștigă...

• Pînă la intrarea în 
funcțiune a canalului 
2TV mă odihneam lunea.

• Mă odihnesc fericit 
cînd îmi scot pantofii fă- 
cuți de comandă.

• Eu sînt fotbalist se- 
lecționabil în divizia A. 
Pentru mine odihna e o 
problemă. Ba trebuie să 
plec în Africa, ba în Bra
zilia, ba după tîrguieli 
prin bazare. Așa că ce-mi 
rămîne pentru odihnă ?

în continuare, am să vă 
rog să-mi permiteți să vă 
povestesc și eu o întîm- 
plare legată tot de acest 
subiect care este odihna, 
în timpul meu de odihnă 
am intrat la restaurantul 
„Calul bălan'. îmi era 
foame. M-am uitat în vi-

Normal, doar cele 90 de 
minute de pe gazon.

• Declarația unui mort : 
cine a mai inventat po
vestea cu odihna de pe 
lumea cealaltă și cu „o- 
dihnească-se în pace’ ? 
Ia încercați să găsiți un 
loc de veci, și pe urmă 
stăm de vorbă 1

• Sînt gestionar. Pînă 
nu mă prinde — nu mă 
odihnesc.

• Cînd cobor din auto
buzul 31, stau 10—15 mi
nute în stație, să mă o- 
dihnesc.

• După ce văd un film 
cu împușcături...

• Eu nu mă odihnesc 
în recreația mare, pentru 
că școala noastră nu are 
bufet și trebuie să fug 
după un covrig tocmai la 
chioșcul din colțul străzii.

• Noi ne odihnim iama, 
pentru că lîngă noi e o 
grădină de vară care are 
orchestră, dizeuză, 
foane...

• E colosală 
după deschiderea 
cutii de conserve.

trina frigiderului și mi-a 
lăsat gura apă.

— Vă rog, doi mici și 
un cotlet.

Ospătarul s-a uitat la 
mine ca la o farfurie zbu
rătoare și mi-a zis :

— Nu vă pot servi.
— De ce ? Nu merit ? 

Am față de vegetarian ? 
E zi de post ?

— N-avem grătar.
— Dar ăla ce-i ? Sub

marin Dox nu este, că nu 
are coperți. Nu e nici mo
tor de tăiat lemne, și, 
după cunoștințele mele 
biologice, nu poate fi nici 
tramvai.

— E grătar.
— Dacă e grătar, pune 

pe jar comanda !
— Nu 3e poate aprinde 

focul la el.
— Nu vă dau voie pom

pierii ?
— Ba da, dar nu 

sosit repartiția de 
gal de la 
mangal nu 
jar.

— Și fără

P.S.Și-a

mega-

D. NEGREA

puteți 
îniun-

odihna 
unei

ne-a 
man-
Fără 
iace

T.A.P.L. 
putem

jar nu
face fripturile 1 Vin

ADRIAN ANDRONIC
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Așa, acum poți sa pui plăcuță la ușa !

• Eu cînd vreau să mă 
odihnesc încui ermetic în 
sertare operele lui Mark 
Twain, Bernard Shaw, Ca- 
ragiale, Avian etc., iau 
colecția completă a revis
tei „Urzica*, și pun la 
magnetofon melodia mea 
preferată „Să nu te superi 
dacă plîng*.

NELL COBAR

— Tăticu, tăticu 
uită : farfurii zburătoare !

\(n.f Ud

Ți-am mai spus Nicușor, 
nu e frumos să faci atîta zgo
mot cînd mănînci.

(Urmare din pag. I)

...și înțelepciunea 
mereu tînără

Astăzi, cînd în România socialistă 
a fost desființată pentru totdeauna 
exploatarea omului de către om, cînd, 
după mari bătălii, poporul nostru se 
dedică construcției tării. Partidul Co
munist Român este, mai mult ca ori- 
cînd, autorul marilor inițiative care, 
izvorîte dintr-o profundă și științifi
că cunoaștere a realităților, vin să 
lărgească orizontul vieții noastre ma
teriale și spirituale. Iar una din a- 
ceste mari inițiative, caracteristică în
tregii activități a partidului nostru 
și aplicată cu o consecvență mereu 
sporită — este democratizarea neîn
treruptă a țării, a relațiilor sociale, 
lărgirea tot mai mare a sferei acestei 
noțiuni, o democrație nouă, socia
listă, care, cu trecerea anilor a că
pătat și va căpăta o tot mai mare 
bogăție, o tot mai deplină strălucire. 
Prin aceasta, partidul nostru nu face 
altceva decît să realizeze, să traducă 
în fapt, pentru prima dată în istoria 
noastră de două ori milenară — unul 
dintre visurile cele mai de preț ale 
poporului nostru, să făurească demo
crația, să creeze un stat al poporului, 
pentru popor.

Ca tînăr intelectual, ca scriitor, am 
împărtășit, alături de ceilalți oameni 
ai muncii, sentimentele de mindrie 
și demnitate de care am fost cu
prinși cu toții, aprobind măsurile și 
inițiativele partidului pentru crea
rea unor condiții tot mai prielnice 
dezvoltării spiritului creator, a ini
țiativei, a simțului de răspundere al 
fiecărui cetățean. Pentru prima oară 
în istoria noastră, problemele mari 
care privesc poporul, legile și docu
mentele care prefigurează dezvolta
rea ulterioară a societății sînt puse 
în dezbatere largă, sînt supuse 
spra dezbatere poporului. Aceste

legi, aceste perspective de mun
că și viață au fost elaborate, tot 
pentru prima dată, printr-o vas
tă și aprofundată cunoaștere a feno
menelor vieții, printr-o multiplă 
consultare a specialiștilor, printr-o 
atentă studiere a noului din socie
tatea noastră și a dezvoltării sale. 
E un fenomen cu totul nou făurirea 
legilor de către poporul însuși care 
își fixează normele cele mai drepte 
și mai prielnice, mai umane și mai 
civilizate de conviețuire și tocmai da
torită acestui fapt avem chezășia 
că poporul care-și stabilește singur 
normele de conduită este hotărît 
sa le respecte. Ele nemaifiind ceva 
impus, ci opera judecății și înțelep
ciunii colective. Astfel s-au creat legi 
pe măsura sufletului acestui popor, 
legi ale poporului. Realizindu-se ast
fel un act de larg democratism, un 
act emoționant al unității de gîn- 
dire și acțiune dintre popor și con
ducătorii săi, dintre cele mai largi 
mase și partidul și guvernul tării 
noastre.

Iată — pentru a ne opri doar asu
pra unor evenimente recente — pu- 
nîndu-se în dezbatere publică pro
iectul privitor la organizarea admi
nistrativ teritorială a tării noastre. 
Masele, luînd cunoștință de acest 
proiect, au venit cu multe sugestii; 
dintre ele, cele-socotite prețioase — 
aș aminti de pildă propunerile de a 
se înființa patru noi județe, neprevă
zute în proiectul inițial — au fost 
incluse în proiect și aprobate de ple
nul Marii Adunări Naționale. Dar 
semnificația majoră a acestei măsuri 
este în esența el, nu o reformă^ a 
hărții, ci așezarea pe baze noi a în
tregului aparat administrativ și de 
partid a cărui unică menire nu tre
buie 3ă fie alta decît slujirea inte
reselor celor mai largi mase, a fie

cărui cetățean; prin crearea jude
țelor s-au desființat paralelismele și 
verigile intermediare, parazitare, in
terpuse între cetățean și conduce
rea statului — instaurîndu-se astfel 
un principiu de largă și reală de
mocrație : nu masele la dispoziția 
administrației, ci aceasta la dispozi
ția maselor, idee nobilă subliniată 
în. repetate rînduri de către secre
tarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român — 
tovarășul Nicolâe Ceaușescu. Aceas
tă problemă considerată de o impor
tanță vitală privind îndatoririle or
ganelor de stat și obștești, de a exa
mina și rezolva scrisorile, sesizările 
și cererile îndreptățite ale oameni
lor muncii a constituit imul din o- 
biectivele dezbaterilor recentei ple
nare a C.C. al P.C.R.

Principiul conducerii colective șl 
al răspunderii personale și-a găsit 
o expresie adecvată în măsurile ini
țiate de partid pentru organizarea 
Comitetelor de direcție în întreprin
deri. Sîntem convinși că aceste prin
cipii atît de necesare nu numai în 
industrie ci în toate domeniile de 
activitate se vor extinde și genera
liza cuprinzînd întregul ansamblu de 
eforturi ale poporului nostru pentru 
crearea de valori materiale și spiri
tuale la nivelul cel mai înaintat al 
culturii și civilizației mondiale. Meri
tă să fie subliniată ponderea decisivă 
a contribuției maselor în realizarea 
acestor obiective. în producerea de 
bunuri materiale și spirituale este 
interesat întregul popor — care pro
duce efectiv aceste bunuri și pe care 
dorește să le pună în slujba propriei 
înfloriri. Tocmai de aceea el nu este 
dispus să admită, nu înțelege, și nu 
poate să înțeleagă nici un fel de în
călcări ale drepturilor și libertăților 
sale. împotriva oricăror încălcări, 
de orice natură ar fi ele. vine, de 
altfel și noul proiect de Cod penal, 
,pus în discuția rpaselor, în prevede
rile căruia intră măsuri menite să 
împiedice definitiv apariția unor a- 
semenea manifestări.

Așadar, legile sînt pentru toți si, 
în primul rînd, ele trebuie să fie 
respectate cu strictețe de către cej 
care le aplică, iar cei care încalcă 
legile, indiferent cine și ce sînt a- 
ceștia, ei singuri se situează prin 
acest act grav în afara legii, în afara 
partidului și poporului. Recenta 
Hotărîre a C.C. al P.C.R. cu privire

la reabilitarea unor activiști de 
partid se înscrie și ea, cu strălucire, 
în cadrul preocupărilor conducerii 
partidului nostru de a perfecționa 
continuu activitatea organelor de 
partid și de stat, de a întări legali
tatea, de a înlătura definitiv abuzu
rile, cazurile de samavolnicie și 
subiectivism. Această hotărîre dove
dește consecvența respectării adevă
rului de către partid, curajul de a 
privi adevărul în față, constituie un 
act justițiar care demonstrează forța 
și vitalitatea partidului. „Partidul 
nostru comunist — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
ținută în fața activului de partid 
al Capitalei — este puternic toc
mai prin aceea că știe să ana
lizeze critic și autocritic propria sa 
activitate. Aceasta este o dovadă a 
forței și seriozității sale. în același 
timp, aceasta constituie și. garanția 
sigură că se vor lua măsurile nece
sare pentru îndreptare, că se va face 
totul pentru ca în viitor să nu se 
mai poată produce asemenea fapte 
reprobabile". Iată de ce, o dată cu 
celelalte probleme discutate în ca
drul plenarei, această hotărîre este 
dezbătută cu viu interes, cunoaște* 
un ecou larg, însuflețitor, contri
buind la creșterea încrederii oame
nilor în partid, a încrederii fiecărui 
cetățean al României în propria-i 
demnitate. Dezvăluirea curajoasă a 
actelor abuzive săvîrșite în trecut 
prin nesocotirea legalității, dezvălui
rea principială a acestor acte, reabi
litarea lui Lucrețiu Pătrășcanu și a 
altor activiști de frunte ai partidului 
— act de profundă dreptate — vin 
să întărească și mai mult prestigiul 
partidului nostru. Documentele date 
publicității, cuvîntările conducători
lor partidului și în primul rînd aceea 
a secretarului general al C.C. al 
P.C.R., oglindesc un adevărat cod al 
eticii și moralei înalte, al celui mai 
deplin respect pentru personalitatea 
umană. împotriva oricărei lezări ce 
1 s-ar putea aduce, un cod al uma
nismului socialist. Omul deplin li
ber, stăpîn pe propriul său destin, 
creează lumea în care el însuși este,

în mod real, în centrul atenției — 
în care totul se face pentru om. Se 
construiește o lume a omeniei. Este 
pentru mine, ca și pentru orice ce
tățean al acestei țări, un motiv în 
plus de mîndrie, că această lume se 
făurește în România și se făurește 
de către Partidul Comunist Român, 
partid al adevărului, al demnității 
umane, al dreptății și al înaltei prin
cipialități.

Fără îndoială că aspectele multi
ple și semnificative pe care am dori 
să le evidențiem sînt infinite ; am 
vrea însă să subliniem un fapt evi
dent. trăit, pe care îl simțim : adîn- 
ca, reala, larga democrație a Româ
niei noastre socialiste. Iar dacă ar fi 
să amintim cele mai noi măsuri ini
țiate de către conducerea partidului 
și statului nostru, ar trebui să ne 
referim Ia problemele învățămîntu- 
lui și să reliefăm faptul că școala 
românească de mîine va crea o plat
formă avansată întregului popor, va 
da posibilitatea, atît orizontal cît și 
vertical, ca cele mai largi mase să-și 
însușească știința și cultura, va crea 
posibilitatea ca fiecare cetățean să-și 
dezvolte aptitudinile și însușirile 
sale cele mai nobile spre folosul 
patriei.

Un climat creator, o tinerețe a spi
ritului, un freamăt de primăvară 
continuă îl simțim tot mai mult, cli
mat favorabil dezvoltării libere, 
nestingherite, armonioase a persona
lității umane. Acest aer, acest climat 
creator este posibil printr-o activi
tate înțeleaptă, multilaterală, lucidă, 
consecventă, a partidului nostru, 
căci democrația nu se instau
rează de la o zi la alta, eâ presu
pune o luptă necontenită între for
țele cele mai avansate, noi, care se 
afirmă, și vetustețea formelor de or
ganizare socială și a gîndlrii. Demo
cratismul presupune conștiință avan
sată a fiecărui cetățean, bărbat sau 
femeie, tînăr sau bătrîn, astfel ca 
acesta să devină răspunzător de des
tinele patriei. Fiecare dintre noi are 
nu numai dreptul dar și datoria de 
a munci și gîndi liber, activ, pentru 
făurirea propriului nostru destin, 
pentru făurirea viitorului de aur al 
României.

(Urmare din pag. I)

citate» minții sale de a se desprin
de, mai întîi, și de a învinge, apoi, 
tot ceea ce, la un moment dat, re
prezintă o frînă in calea progresu
lui neîncetat al societății, științei, 
artei. Dacă între 60 și 70 de ani En
gels a scris „Dialectica naturii*, Einstein 
(deși pînă la urmă n-a izbutit) se preo
cupa intens, la o vîrstă similară, să u- 
nească gravifica sa cu electromagnetis
mul, avînd intuiția genială a unității na
turii ce trebuie să-și găsească suportul 
într-o formulă corespunzătoare. Iar 
Michelangelo și Brâncuși au sintetizat 
în marmură și piatră creații nemuritoare 
ce stau mărturie a vitalității și -tinereții 
spirituale men|inute pînă în ultimii lor 
ani.

Medici ca Marinescu și Babeș, chi
mistul Istrati, matematicieni ca Pompeiu, 
Stoilov și mulfi alții dintre înaintașii 
științei noastre — încă de la începuturile 
ei — și-au păstrat acuitatea simțu
lui de receptivitate față de nou pînă 
la vîrste înaintate, adaptîndu-se cu 
o minunată mobilitate a minții ne
cesităților impuse de mersul îna
inte al științei timpului lor. Recep
tivitatea față de nou caracteri
zează personalitatea adevăratului 
om de știință, ca și pe cea a luptă
torului pe tărîm social sau a artis
tului dornic să transmită mesajul 
vibrant al măiestriei sale. Revolu
ția științifică și tehnică în plină desfă
șurare accelerează necontenit ritmul pro
greselor înregistrate în toate domeniile. 
Acestea, la rindul lor, supun omul con
temporan impulsului irezistibil de a ține 
pasul cu vremea sa, ele constituind tot
odată pentru acesta sursa de împros
pătare a ideilor proprii și baza de 
pornire pentru cristalizarea forței 
lor înnoitoare. Căci nici un mare ade
văr științific, nici o capodoperă n-au fost 
create pe un teren cu fotul virgin. Sal
turile calitative sînt condiționate — ade
sea chiar izvorăsc direct — din desco
periri și creații premergătoare.

Dacă analiza matematică, de pildă, a 
făcut în zilele noastre un salt uriaș prin 
analiza funcțională, prezentă în toate 
descoperirile moderne de mecanică, fi
zică, astronomie etc., să nu uităm că ea 
a fost intuită și dezvoltată de Newton 
și Leibniz, iar însuși modul de gîndire 
respectiv, de investigare fină a necunos
cutului, a fost -generat de geniul lui 
Arhimede, care a reușit să dea formule 
de integrare într-o epocă în care nu era 
cunoscută nici măcar noțiunea fundamen
tală de infinit mic. Revoluția științifică 
contemporană ■ transformat artizanatul

științific din secolele trecute înfr-o ști
ință industrializată, cu o activitate coor-* 
donată a masei colectivelor de cerce
tători, aptă de a aduce societății, prin 
amploarea și complexitatea investigații
lor sale, transformări similare celor efec
tuate prin trecerea de la producția ar
tizanală la cea industrială. Receptivitatea 
omului modern față de ideile noi — ve
rificate temeinic și trecute prin prisma 
propriei sale personalități — devine ast
fel o condiție sine qua non a creației. 
Alternativa, respectiv lipsa de recep
tivitate, este totodată sinonimă cu 
autocondamnarea la răminere în 
urmă, cu excluderea de bunăvoie a 
propriilor capacități creatoare din 
circuitul valorilor contemporane.

Atmosfera generală de entuziasm crea
tor ce domnește în toate domeniile vieții 
noastre sociale, caracteristică tinereții, 
formează mediul prielnic în care e- 
fervescența spirituală se poate ma
nifesta nestînjenit. Aceasta se vă
dește cît se poate de clar și concret 
în chiar actele normative, în directivele 
elaborate de partid cu participarea largă 
și nemijlocită a celor mai luminate minți 
ale poporului nostru. Ele stimulează a- 
vintul creator în toate sectoarele vieții 
sociale, îndeamnă la receptivitate față 
de nou, la adaptarea năzuințelor și 
măsurilor de perfecționare luînd drept 
criteriu suprem realitățile timpuri
lor noastre. Noile cerințe, cu mult mai 
complexe, ale dezvoltării societății în 
etapa actuală, pot fi satisfăcute numai 
prin aportul sporit al inteligenței fiecă
rui membru al său, prin eforturile con
vergente de a descoperi și generaliza 
metode noi, perfecționate, dț> produ
cere a bunurilor materiale și elaborare 
a celor soirituale.

In pas cu cerințele revoluției știin
țifice și tehnice contemporane, cu vo
ința neclintită de a ajunge în primele 
linii ale progresului, dispunem acum de 
un cadru adecvat care permite adapta
rea rapidă la cerințele vieții. Sudura 
dintre înțelepciunea și experiența 
generațiilor mai înaintate în vîrstă, 
dar în plină vigoare spirituală și 
generația tînără, cu energia și a- 
vîntul ce o caracterizează, urmărind 
scopul comun de a ridica pe noi culmi 
economia, știința, arta, cultura societății 
noastre, va permite, sub conducerea în
cercată a partidului, transpunerea în rea
lități vii a celor mai îndrăznețe planuri. 
1n aceste zile de primăvară însorită, 
cind natura își reînnoiește cu seve proas
pete vigoarea sa veșnică, simțim ia rîn- 
du-ne singele pulsind cu mai multă 
putere, oxigenînd și primenind tinere
țea noastră spirituală.
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Un uriaș cor bărbătesc intona, în 

primii ani de după Eliberare, cîntecul 

energic al unui început de istorie. O re

centă filă de calendar ne-a amintit că 

s-au scurs două decenii de la deschiderea 

șantierului național al tineretului pentru 

construcția căii ferate Bumbești-Livezeni. 

Au trecut două decenii. Iar de atunci...

I Bumbești — Llvezenl, Agnita — Bo- 
torca, Salva — Vișeu, Ceanu Mare — 
Cluj, Lunca Prutului, Apaca, Hunedoara... 
Nume care s-au întipărit în memoria u- 
nei țări și îndeamnă, în perspectivă, la o 
tonică extragere de semniiicații. Cînd, de 
pildă, peste panorama de maximă con
centrație tehnică a șantierului de Ia Por- 

Ițile de Fier, suprapunem refrenul briga- 
dieresc „Hei-rup, hei-rup / Sparg munți 
de Her / în munca aspră de brigadier!’ 
— anii care despart cele două momente 
de istorie ne apar ca polii unei vaste de
clanșări de energii materiale și spiritua
le. Și, totodată, poli al unei creșteri sub
stanțiale pe planul optimizării investi
ției de entuziasm — de la eiortul fizic, 
dominant pe atunci, la ceea ce s-a cîști- 
gat în două decenii de progres gene
ral : competență tehnică, gîndire luci
dă, organizare științifică. Care este, 
în lumina acestei proiecții, sem
nificația entuziastului „hei-rup !" ? 
El însemna adeziunea și participarea fer
mă la actul construcției socialiste care 
atunci începea ; în el era concentrat e- 
fortul de a grăbi mersul istoriei pentru 
împlinirea noului destin al țării. Acest 
unanim și vulcanic „hei-rup" era rostit 
de zeci de mii de tineri, din toate colțu
rile țării, de diverse categorii sociale, 
reuniți pe marile șantiere, și simboliza 
voința, entuziasmul, încrederea lor în 
luminosul drum pe care-1 deschidea 
partidul.

Care a iost traiectoria acestei genera
ții ? Ce ne spun astăzi „veteranii" acelor 
prime șantiere ?• Zeci de mii au fost el... 

Dar cum să-i regăsești as
tăzi cînd s-au contopit în 
milioane ? Căutîndu-i,/ a 
trebuit să parcurgem o ve- 

'ritabilă diagonală socială, 
să străbatem nenumărate 

'■.itinerare, să investigăm 
Sg_le;.,rriai variate -domenii;

4;acuvităte. Și, totuși, n-a 
fost greu să-i găsim... In 

- sufletul acestor oameni lu
minează încă atît de viu a- 

■ mintirea acelei romantice 
și frenetice secvențe din 
biografia lor încît, și după 
douăzeci de ani, ei își mai 
scriu ori se caută. De la fie
care fost brigadier pe care 
l-am întîlnit am obținut cu 
ușurință o listă cu alte și 
alte adrese, ca într-o pro
gresie geometrică.

De curînd, cîțiva dintre 
el au lansat prin ziar un 
apel către toți foștii briga
dieri de la Bumbești-Live- 
.zeifl, chemîndu-i la o întîl- 
nire ,'ubiliară. Apelul a fost 
recep.at și foștii brigadieri 
— astăzi constructori, mai
ștri, ingineri, directori, ma
rinari, artiști, medici, mi
niștri — ne-au vorbit des
pre el cu emoție, se aflau 
.în așteptarea acelei întîl- 
•niri care le promite confir
marea ideii de împlinire a 
unui destin comun, de ma
turizare a generoaselor în
sușiri pe care le-au sădit 
în conștiința lor partidul, 
comuniștii, prin școala șan
tierelor naționale ale tine
retului, la începutul epopeii 
marilor construcții ale so
cialismului.

Cunoscîndu-I acum, după 
douăzeci de ani, ne-am a- 
flat în fața unui portret 
colectiv de generație, a 
unui emoționant tablou 
de promoție. Prima pro
moție a socialismului. -Ne 
privesc astăzi, din acest 
tablou, oameni cu o distinc
tă personalitate, pe ale că
ror chipuri s-a estompat 
prima tinerețe, dar s-a sta
tornicit tinerețea continuă a 
energiei, a conștiinței ac
tului de creație — acea 
vîrstă care nu se măsoară 
după datele de stare civilă, 
ei după certificatul de naș
tere a unei epoci istorice.

★

z Făcliile aprinse 
acum două decenii de 
brigadieri pe crestele Vîl- 
canilor și în șesul Ag- 
nitei, în valea Sălăutei 
și în mlaștinile Brate- 
șului, nu s-au stins de a- 
tunci nici o clipă. Pentru 
că în ele ardea și arde un 
combustibil neasemuit: en
tuziasmul patriotic și revo
luționar. Ele luminează și 
azi, neîntrerupt. Dar lumi
na lor se răsfrînge asupra 
unor trepte noi — econo
mice, sociale, etice — care 
conferă un sens superior 
forței transformatoare a e- 
lanului creator.

Cînd spunem „legendar", 
gîndul ne poartă, parcă au
tomat, către epoci de mult 
apuse, cu descălecat și vî- 
hători de zimbri, cu frea
măt de bătălie și ctitorii 
de mînăstiri. Dar iată că 
legenda trăiește alături de 
noi, printre noi, integrată 
firesc, chiar anonim. în an
samblul noilor tradiții de 
muncă, de creație, născute 
o dată cu ctitoriile României 
moderne.

O predispoziție firească 
a omului este de a aureola 
amintirile cu un nimb

I
ușor nostalgic, de a le 
redimensiona. Deși om al 
tehnicii celei mai exacte, 
lucid încadrate în limitele 
de oțel ale cifrelor, ingi
nerul Ștefan Fințescu, di
rectorul tehnic al marelui 
șantier de la Porțile de 

: Figr, fost cîndva... șef al 
secției a Il-a la construcția 
căii ferate Bumbești-Live
zeni, trăiește această racor
dare emoțională pe lungi
mea de undă a trecutului :

— Mi-'ar fi greu să ex
plic de ce, dar cînd mă 
gîndesc la anii aceia am 
senzația că șantierul Bum
bești-Livezeni avea pro
porții gigantice...

O clipă de tăcere, apoi : 
-r Și totuși... Cînd pri

vesc în jur, la toată această 
formidabilă desfășurare de 
tehnică și energii umane pe 
care o reprezintă Porțile de 
Fier, luciditatea estompează 
nimbul amintirilor. Am ur
cat atîtea trepte încît pur 
și simplu e vorba de alte 
etaloane, de o altă-scară de 
valori pe măsura unei alte 
epoci istorice. Dacă luăm 
numai lucrările pentru noul 
traseu de cale ferată dintre 
Turnu Severin și Topleț, 
trebuie să menționez că 
s-au construit circa 170 de 
viaducte, poduri și podețe 
din oțel și beton (la 
Bumbești-Livezeni erau 
doar 30). Față de cele cî- 
teva sute de mii metri cubi 
excavați în stîncă la 
Bumbești-Livezeni — can
titate care ni se părea 
enormă, deoarece lucram 
aproape cu mîinile goale — 
numai la construcția hidro
centralei și a ecluzei de la 
Porțile de Fier se excavea
ză 4 milioane 8 sute de mii 
metri cubi — cît zeci de 
„Bumbești“-uri ! — care nu 
ni se mai par însă de pro
porții teribile, deoarece re
zistența muntelui e învinsă 
de puternicele mecanisme 
moderne cu care sîntem în
zestrați azi. Atunci, în 1948, 
ne mîndream că brigadierii 
au lucrat circa 8 milioane 
de ore pentru a duce la bun 
sfîrșit lucrarea, ore de 
muncă brută, grea, eroică; 
azi ne mîndrim cu faptul că 
la proiectare, adică în sta
diul de înaltă tensiune a 
gîndirii, s-au cheltuit a- 
proape 3 milioane și jumă
tate ore de energie intelec
tuală, care economisesc ne
numărate milioane de ore 
de efort fizic... Munca a 
căpătat, deci, o altă confi
gurație, calitativ superioa
ră, înglobînd în ea, alături 
de entuziasmul incipient, 
substanța atît de prețioasă 
a inteligenței.

Proporții și ritmuri. Su
flul stenic al ascensiunii 
noastre neîntrerupte. Noua 
orînduire s-a dovedit un 
uriaș generator de energii 
tehnice și umane, un vigu
ros accelerator ai progre
sului, menit să situeze țara 
noastră, într-un termen cît 
mai scurt, la nivelul țări
lor cu o economie și o ci
vilizație avansate.

0 chemare a epocii 
— una dintre multele care 
electrizau mulțimile de 
brigadieri de la Bumbești 
la Livezeni, de la Agnita 
la Botorca, de la Salva la 
Vișeu — suna astfel : Cu 
sapa și cu lopata / Vom da 
șantierul gata". Era mai 
mult decît o lozincă. Era 
expresia concentrată a unei 
realități aspre. Pe atunci, 
zestrea tehnică „moștenită" 

se echivala nu atît în cai- 
putere, cît în puterea bra
țelor goale înarmate cu u- 
nelte din cele mal simple.

— La Bumbești-Livezeni 
— ne spune tov. R. Săvea- 
nu, actualmente director al 
investițiilor în Comitetul 
de stat al planificării, pe 
atunci conducător tehnic 
pe șantier — singura 
noastră „dotare", dacă 
putem s-o numim ast
fel, erau niște străvechi 
compresoare cu aer com
primat, care aproape își 
dădeau sufletul, și vreo 
cîteva betoniere. Stîncile 
erau sparte cu tîmăcopul, 
iar colturile de piatră erau 
purtate pe brațe de briga
dieri pînă în apa Jiulții.

— Aveți un termen de 
comparație care să măsoa
re, pe acest plan, distanța 
parcursă ?

— Fată de 1950, cînd s-a 
făcut inventarierea gene
rală a mijloacelor tehnice, 
astăzi în industria con
strucțiilor se* folosesc de 
zece ori mai. multe fonduri 
fixe, incomparabil mai mo
derne și mai eficiente.

— Pe șantierul combina
tului de la Galați — arată 
inginerul Silviu Miclescu, 
care a lucrat acum două 
decenii la construcția po
dului de peste apa Vișeu- 
lui, iar în prezent conduce 
un serviciu important al 
combinatului — lucrează, 
numai pentru construcții, 
peste șapte sute de mașini 
și 2 500 de utilaje. Pentru 
întreținerea lor e nevoie 
de o întreagă fabrică. Dar 
nu e vorba numai de tehni
ca propriu-zisă, ci și de răs- 
frîngerile ei în mentalita
tea oamenilor: la Salva- 
Vișeu, dacă nu erau sufi
ciente roabe sau vagonete, 
se cărau pămîntul și pietre
le cu mîna sau, în cel mai 
bun caz, cu targa sau trocul; 
astăzi, dacă nu vine la timp 
macaraua portantă într-un 
punct al șantierului unde e 
solicitată iese o dereglare 
profundă în organizarea 
muncii că nu te speli cu 
toată apa Dunării. E firesc 
să fie așa — iar oamenii au 
încorporat acest „firesc" în 
conștiința lor.

Maistrul Traian Lazăr de 
la Porțile de Fier, fost și 
el brigadier pe șantierul 
Salva-Vișeu (a lucrat la 
străpungerea tunelului de 
la Dealul Stefăniței), ne-a 
înfățișat, într-un soi de 
grafic expresiv, evoluția 
tehnicii de ridicare a beto
nului la altitudine. 1948. 
Salva-Vișeu : se folosea 
„releul". o schelă primiti
vă cu platforme de lemn, 
iar betonul era aruncat cu 
lopata de pe o platformă 
pe alta ; 1950. Bicaz : ace
lași „releu", dar cu un a- 
daos de mică mecanizare : 
un motoraș punea în miș
care un tambur care ridica 
o găleată ; 1958. Argeș : s-a 
introdus „liftul", dotat cu 
motoare puternice, care ri
dicau vagoneții cu beton 
la înălțimea respectivă ; 
1966. Porțile de Fier : me
toda ultramodernă de in
jectare a betonului. prin 
conducte, sub presiune, 
direct în cofraje.

Fiecare dintre aceste bio
grafii înscrie în filele ei 
și asemenea denumiri aride 
de lexicon tehnic : macara 
portantă, screper, injec
tare sub presiune, ba chiar 
și ordinator electronic, 
computer, tablou de coman
dă. întreaga tehnică mo
dernă cu care a fost înzes
trată an de an industria 
noastră. Urmărind traiec
toria lor, cuprinzi parcă 
o imagine simbolică a as
censiunii tehnice a țării, un 
crîmpei din vasta panoramă 
a bazei materiale a so
cialismului — fundamen
tul solid al unei econo
mii moderne în plină înflo
rire, suportul -trainic al en
tuziasmului metamorfozat 
în certitudini.

. ...Un amănunt pitoresc 
care, prin aspectul său a- 
necdotic, sintetizează ca un 
strop de lumină voioasă in
tensitatea solară a înnoiri
lor. In urmă cu cîtva timp, 
pe șantierul de la Porțile 
de Fier — unde, în treacăt 

fie spus, de fiecare salariat 
revin circa 12 cai-putere în 
mașini și agregate — a fost 
nevoie de cîteva roabe. Ei 
bine, în ruptul capului nu 
s-a putut găsi — nu numai 
pe șantier, dar nici în îm
prejurimi — urmă de roa
bă. A fost nevoie să fie 
comandate la o coopera
tivă.

Împletirea skînsă 
a destinelor individu
ale și colective trans
formă biografiile multor 
foști brigadieri In au

In urmă cu doud decenii i „cu iapa ji cu lopata/vom da șantierul gata*^

tentice frînturl de isto
rie contemporană. Există 
un fluid subteran care 
le unește pe cele mai 
multe dintre ele, în po
fida diversității de a- 
mănunte : drumul ascen
dent al perfecționării, cu
cerirea pas cu pas a unei 
tot mal înalte competențe 
tehnico-profesionale. Voința 
complementată de cunoaște
re conferă entuziasmului 
declanșat de „Hei-rup“-ul 
de acum două decenii o 
nouă forță dinamizatoare.

Biografia de constructor 
a inginerului Miron Buju, 
de pe șantierul gigantului 
siderurgic de la Dunăre, 
a început acum două de
cenii, cînd avea numai 14 
ani, în brigăzile de tineret 
de la Bumbești — Live
zeni. A venit cu o brigadă 
de elevi de vîrsta lui, a- 
proape copii, în pantaloni 
scurți. N-au fost lăsați să 
lucreze în defileu — „e 
prea primejdios pentru voi, 
puștilor!" — ci li s-a încre
dințat construcția podului 
de peste Gilort. „Puștii" nu 
s-au lăsat intimidați de 
condescendența celor mai 
vîrstnici ; au pus mîna pe 
roabe, tîrnăcoape, lopeți și 
au muncit vîrtos pînă au 
făcut podul.

Miron Buju întîlnit as
tăzi : e doctor în științe 
tehnice (și-a susținut diser
tația în probleme de au
tomatizări) și lucrează în 
calitate de inginer șef de 
șantier al Grupului IV elec
trotehnic. Sub conducerea 
lui s-a realizat montajul în
tregului echipament elec
tric și electronic al blu- 
mingului, al rețelei de ali
mentare cu energie electri
că a furnalului, precum și 
al instalațiilor de automa
tizare de la oțelărie și sle- 
bing. Mii de kilometri de 
fire și cabluri, un sistem 
nervos de o complexitate 
rar întîlnită !

O biografie în multe pri
vințe asemănătoare: a mai
strului Ștefan Suciu, de la 
întreprinderea de prefabri
cate „Progresul".

— La Bumbești-Live
zeni — își amintește el — 
nu era întîmplare ieșită din 
comun să se strice betonie
ra cînd ți-era lumea mai 

dragă șl atunci betonul tre
buia frămîntat cu mîna. Azi 
lucrez tot la betoane : sînt 
maistru la fabricarea tu
burilor din beton preten- 
sionat. M-am specializat un 
an în Suedia ca să conduc 
o instalație ultramodernă 
„Premo", care execută tu
burile în serie pe bandă 
rulantă...

Maistrul Suciu a uitat un 
„amănunt": a calificat peste 
1 000 de macaragii pentru 
construcții — meserie ine
xistentă pe șantierele de a- 
cum două decenii.

ErCss Carol din Oradea 
a primit „botezul" de con

structor la Salva-Vișeu, 
iar astăzi, ca tehnician al 
unui trust de construcții, 
se ocupă de studierea unor 
complexe probleme de ren
tabilizare : analiza corela
ției între principalii indica
tori ai planului de produc
ție.

Deși cu nimic mai redus, 
efortul constructiv de pe 
marile șantiere de azi ale 
țării nu mai poate fi defi
nit doar prin „Hei-rup !". 
„Hei-rup"-ul s-a metamor
fozat, prin evoluție, în ac
tul superior al gîndirii teh
nice.

— ȘI noi, conducătorii 
tehnici, ca și brigadierii de 
atunci — spune Nicolae Mă- 
nescu, directorul general al 
Grupului de șantiere de la 
Porțile de Fier, numărat 
cîndva și el printre tinerii 
ingineri care lucrau la Sal
va-Vișeu — știam despre 
viitor doar că va fi mal 
bine. Odată cu evoluția 
noastră industrială și știin
țifică, au intrat în arenă 
coordonatele de perspectivă 
ale efortului: gîndirea teh
nică, luciditatea analizei.

Victor Hirișcău, care a fă
cut parte cîndva <jin briga
da a 7-a Tîrnava, la 
Bumbești-Livezeni (astăzi 
maistru la Combinatul Tîr- 
năveni), este prins într-o 
febrilă activitate de inova
tor. A realizat pînă acum 
peste 20 de inovații care au 
adus întreprinderii econo
mii echivalate la sute da 
mii de lei.

Petre Doinea căra pămînt 
cu targa la săparea tune- 
lelor pe cînd era brigadier 
la Salva-Vișeu. Astăzi e 
proiectant la cel mai tînăr 
institut de cercetări și pro
iectări al tării, ICEPRONAV 
din Galați, acolo unde, 
printr-un efort amplu de 
creație, se naște pe plan
șete și în machete minia
turale viitorul întregii con
strucții navale românești.

Mentică întrecere 
între exigență și competen
tă, între cerințele tot mai 
severe ale progresului teh
nic și cotele mereu mal 
înalte ale gîndirii creatoare 
— iată cum ar putea fi ca
racterizat acest „drum al 

vieții". Iar biruințele n-au 
fost exclusiv individuale : 
ele își găsesc expresia eloc
ventă în fizionomia de an
samblu a unei țări impin- 
zite de schele. Căci acești 
oameni, această generație, 
alături de toate celelalte 
eșaloane care au purtat pe 
umerii lor greul efortului 
constructiv în mine, în fa
brici, în laboratoare, se 
află și azi — cu maturi
tatea, cu experiența, cu 
sporul de glndire și recep
tivitatea la nou acumulate 
pe parcursul anilor — în 
primele rinduri ale celor 
care dau viață lmportante- 

lor obiective stabilite de 
Congresul al IX-lea al par
tidului.

în afara coordonatelor 
noi, generate de ritmul 
transformărilor istorice, en
tuziasmul celor ce au dăl
tuit în tunele și poduri, în 
conducte și diguri, epopeea 
șantierelor naționale, și-a 
păstrat unele caracteristici 
fundamentale. E vorba de 
constantele morale, de per
manențele în timp ale ace
lui „Hei-rup !“.

Șeful de echipa 
de pe șantierul combinatu
lui siderurgic Galați, Ion 
Irinoiu : „Mulțl dintre noi 
am venit Ia Bumbești- 
Livezeni de la țară. 
Multi, cel mai multi, îm
pinși de dorința tine
rească de a pune umă
rul la o treabă ieșită 
din comun; unii pur și 
simplu, s-o spunem des
chis, pentru un codru de 
pîine sau de dragul aventu
rii. Pe toți ne-a transfoi- 
mat șantierul. Eu personal 
am deprins de acolo, ca 
brigadier, o învățătură 
pentru toată viața : nu 
poți realiza nimic în 
viață de unul singur. 
Să o numim spirit de e- 
chipă, spirit de brigadă, 
spirit al muncii colective, 
opus individualismului 7 
Ori, cu alte cuvinte, 
dacă nu te faci util celor
lalți, degeaba faci umbră 
pămîntului ?“

Roman Panait, sudor la 
Șantierele Navale Galați: 
„Cu ce mi-a îmbogățit ori
zontul de viață șantierul de 
la Lunca Prutului 7 Cu tot 
ce știu și pot astăzi ! Dar 
mai ales cu sentimentul că, 
numai confruntînd continuu 
munca ta cu a altora, poți 
avea adevărata măsură a 
tot ce faci. Cu alte cuvinte, 
spiritul de întrecere. Să nu 
uităm că unele dintre pri
mele întreceri patriotice în 
muncă acolo, pe șantiere, 
s-au născut...".

Nu există fost brigadier 
care să nu pună pe primul 
plan, în conturarea atmo
sferei de atunci, această 
realitate esențială : șantie
rele naționale au reprezen

tat o școală excepțională de 
călire a caracterelor. Rîvna 
plină de noblețe a comu
niștilor, constructori pri- 
cepuți și neobosiți ai unei 
noi structuri umane, a dat 
unele din primele roade 
aici, pe șantiere, sub forma 
spiritului colectiv, a nă
zuinței de autodepășire.

$1 astfel — față de atîtea 
generații ale trecutului con
semnate în literatură sub 
denumirea tragică de „ge
nerații pierdute" — a apă
rut prima generație valori
ficată. O generație ale cărei 
resurse virtuale s-au con
vertit în valori perene do 

muncă șî creație. Tot eee» 
ce s-a investit atunci pe 
plan moral, la acea vastă 
școală a caracterelor care 
se întindea de la Bumbești 
Ia Salva și de la Brateș la 
Agnita, s-a fructificat în
miit devenind azi parte in
tegrantă din fondul etic al 
societății noastre.

Era greu să discuți în 
ultimele zile cu sudorul 
Alexandru Velici, de la 
Combinatul siderurgic din 
Galați. A stat într-un rînd 
36 de ore fără întrerupere Ia 
furnal: îl zăreai ba căță
rat pe unul din tronsoane
le „pantalonului" metalic, 
ba într-o subterană, prin
tre împletiturile ieroglifi- 
ce de conducte. Cu masca 
de cosmonaut al sudurii 
lăsată pe ochi, îndrepta 
jetul de flăcări albastre 
spre acele minuscule fi
suri care trebuiau repa
rate.

Omul acesta — de al că
rui nume sînt legate a- 
proape toate „cusăturile” 
metalice de mare finețe 
realizate la laminor și ia 
furnal — a fost „lansat" 
și el de pe șantierele tine
retului. Acolo a învățat 
mai ales un lucru pe care 
nu l-a uitat toată via
ta : nu există piedică să 
reziste voinței omenești. 
A fost o lecție de morală 
practică pe care și-a însu
șit-o organic în modul său 
de a gîndi și de a munci.

— La Salva-Vișeu — ne 
spunea inginerul loan Mo- 
roșanu, de la ICEPRONAV 
— am lucrat în sectorul 
Fiad, la viaduct. Ni se pă
rea în zori că muntele o 
să ne biruie, că n-o să-1 
putem stăpîni cu niște 
biete tîrnăcoape și hîrlețe, 
dar seara vedeam, spre ui
mirea noastră, că noi l-am 
înfrînt puțin cîte puțin, că 
l-am impus voința, că am 
mai înaintat cîteva zeci de 
metri, că am mai ridicat un 
pilon de susținere...

— Oare mal poate fi de 
actualitate, mai ales în 
munca aceasta „de cabi
net", de cercetare șl pro

iectare, spiritul acelor 
zile?

— De multe ori îmi dau 
seama cît de mult mi-a 
folosit „cursul" de perse
verentă sl îndrăzneală pe 
care l-am urmat la uni
versitatea șantierului. în 
fața planșetei, te trezești 
de multe ori pradă tenta
ției de a recurge la soluții 
bătătorite. în asemenea 
clipe îmi amintesc de 
serile de la Salva-Vișeu, 
cînd contemplam noua 
porțiune de viaduct, pe 
care n-o credeam realiza
bilă, și mă reapuc de lu
cru cu un fel de încrînce- 
nare împotriva rezistente
lor din mine însumi.

Ce altceva este 
strigătul de „hei- 
vim V*rup • dacă nu unirea 
forțelor mai multor oa
meni într-o acțiune sin
cronizată, de discipli
nare a efortului 7' Mai' 
mult decît un îndemn,',,Tiel- 
rup !“ era un imperativ al 
noilor cerințe și semnifica
ții sociale ale muncii noi 
din țară nouă!

Mircea Hartia, Inginer 
șef pentru problemele Por
ților de Fier la întreprin
derea de Construcții Hidro
energetice :

— Venisem la Bumbești- 
Livezeni o brigadă de stu
dent! ai Institutului Poli
tehnic din Timișoara. Nu 
știam exact ce va însemna 
munca noastră pe șantier. 
Ne-o Imaginasem ca pe un 
soi de vacanță în munți. 
Pe șantier însă am intrat 
în plin clocot. Si foarte cu
rînd ne-am dat seama că 
aportul nostru în procesul 
muncii de acolo nu va pu
tea să capete substanță de
cît dacă efortul va fi rigu
ros disciplinat. Am intro
dus în brigadă reguli stric
te de disciplină. In timpul 
lucrului, unul dintre noi se 
ocupa, _ cu rigla de calcul 
în mînă, de organizarea, 
sincronizarea și raționaliza
rea efortului. Așa am reu
șit să întrecem brigăzi cu 
vechime și experiență pe 
șantier. Disciplina avea a- 
colo o rațiune simplă, izvo- 
rîtă din răspunderea pe 
care toți o simțeau pentru 
munca lor. Cele două luni 
de muncă pe șantier au im
primat în conștiința noas
tră atît de adînc spiritul 
disciplinei, încît el s-a în
rădăcinat în noi și ne-a aju
tat în tot ce am făcut mai 
tîrziu.

Traian Lazăr, maistru 
constructor: a lucrat la 
Salva-Vișeu, la Bicaz, la 
Argeș. Acum, Ia Porțile de 
Fier.

Grigore Melniciuo, mais
tru dulgher: Bumbești-Li

„Hei-rup !*. Un cor bărbătesc intona, în urmă 
cu două decenii, cîntecul energic al unui început 
de istorie. El polariza și dirija efortul oamenilor 
care construiau „cu sapa și lopata" o nouă lume, 
ritmindu-șî, în cadența unui vers simplu, con- 
vingerea : „Cu partidul nostru-n frunte / Spar
gem munte după munte!“. „Hei rup !“, ale cărui 
ecouri s-au amplificat nebănuit, a pătruns în 
conștiința socială nu numai ca o chemare eroică 
a unei perioade de construcție de mult depășite 
prin amploarea a tot ce s-a edificat de atunci; 
entuziasmul e și azi ia fel de fierbinte, dar s-a 
aliat cu noile valori — competență, experiență, 
cultură — care acționează în vastul proces de 
perfecționare a activității în toate domeniile con
strucției socialiste. Nu poți intona „hei-rup!“ 
operînd Ia tablourile electronice de comandă: 
aici elanul se convertește in consumul intens și 
mereu sporit de inteligență.

La capătul investigației noastre, după ce am 
urmărit evoluția primei promoții a șantierelor, 
o idee s-a proiectat cu deosebită pregnanță: 
realitatea a confirmat pe deplin încrederea pe 
care partidul a acordat-o întotdeauna tineretu
lui. Tinerii de atunci sînt astăzi oameni maturi, 
în plină afirmare a potențialului de gîndire și 
muncă, iar prezența lor se face puternic simțită 
în cîmpul energetic al socialismului

Traiectoria acestor destine întărește și mai 
mult sentimentul certitudinii față de perspecti
vele noilor generații, care vor purta, către mai 
înalte piscuri, torțele aprinse atunci de comu
niști. Torțe a căror strălucire crește în timp.

reportaj-anchetă de Victor BARLADEANU 
ți Mihai CARANFIL

vezeni. Salva-Vișeu, Bicaz, 
Argeș. Și el acum, la Por
țile de Fier.

Ing. Paul Ungur: a lu
crat la Salva-Vișeu, Ia Pia- 
tra-Neamț, la Bioaz, pe Va
lea Mureșului, pe Bis
trița, la Hunedoara, la 
Toplița, Stînceni, Lu
duș, Sărățel etc. De trei 
ani la Porțile de Fier. A 
construit 86 de poduri și un 
număr la fel de impresio
nant de alte construcții fe
roviare.

Sînt biografii șl itinerare 
tipice de constructori. Ele 
traversează timpul și geo
grafia tării, pornind nu de 
puține ori de la primele 
șantiere ale construcțiilor 
socialismului și urmînd a- 
poi un traseu ce străbate 
geneza noilor constelații 
industriale ale României 
socialiste. Viața acestor oa
meni urmează un destin a- 
parte. Ei și familiile lor 
călătoresc împreună cu în
tregi colective de construc
tori care întemeiază — ori 
unde începe o nouă con
strucție — fie o așezare 
temporară de baracamente, 
fie un cartier distinct al 
unul oraș.

— Băiatul meu a crescut 
mar.e pe șantier — spune 
Ilarium Cristescu, în pre
zent maistru pe șantierul 
platformei petrochimice de 
la Pitești (după ce a mun
cit la Agnita-Botorca. Cea
nu Mare-Cluj, apoi la Ga
lați, la Buzău, la Bucu
rești...)

întregul mod do 
existență și de gîn
dire ai acestor oameni 
este adaptat condiției u- 
nui tip special de pe
regrinaj. Vin și se așează 
pe un cîmp înverzit și plea
că după ce au răsărit aco
lo siluetele magnifice ale 
unei noi industrii. Aceasta 
este meseria și, în același 
timp, pasiunea pe care au 
deprins-o o dată cu cînte- 
cele de brigadă de la Ag
nita-Botorca, Bumbești-Li
vezeni, Salva-Vișeu, de Ia 
Apaca, Hunedoara, Bicaz... 
Și au transmis-o valuri
lor succesive de noi gene
rații care au sporit numă
rul constructorilor de la 
zeci de mii la sute de mii.

Biografiile acestei prime 
generații de constructori, ale 
acelor zeci de mii de tineri 
care au venit pe șantiere în 
urmă cu douăzeci de ani, 
la chemarea partidului, și 
au rămas credincioși mi
siunii de a clădi edificiile 
industrializării, dan măsura 
a ceea ce înseamnă socia
lismul pentru împlinirea 
destinelor umane. Reprezin
tă un etalon ai valorificării 
capacităților și talentelor în 
orinduirea noastră.
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Este de mult cunoscută expresia 
„Primăvara la Praga", sugerînd nu 
numai cunoscutul festival artistic

cafe are loc în această perioadă, 
frumusețea capitalei cehoslovace în 
acest anotimp, dar și eforturi-

PRIMĂVARĂ

Noi și noi brutalități din partea poliției — iată răspunsul ce-l primește populația de culoare din S.U.A. la 
cererile ei de a i se acorda drepturi civile.

PAGINA 6

La acest 1 Mai — xi a renașterii tumultuoase a 
naturii — globul pămîntesc oferă multiple imagini 
ale marțului impetuos al omenirii spre renaștere ți 
înnoire socială. Clasa muncitoare de pretutindeni, 
sute și sute de milioane de oameni ai muncii, na
țiuni cu tradiție și altele în curs de formare, miș-. 
cări de masă de amploare necunoscută sînt pre- 
xente în marea luptă împotriva imperialismului ți 
reacțiunii, pentru împlinirea marilor idealuri ale 
lumii contemporane : dreptul fiecărui popor de a 
fi stăpînul destinelor sale, ideile de pace, demo
crație, socialism.

Imensa diversitate de circumstanțe geografice, 
Istorice, de grade de dezvoltare imprimă gigan
ticului marș' aspecte ți forme din cele mai diferi
te. în cele 14 țări socialiste — eforturi mari, sus
ținute pentru a adăuga realizărilor de pînă acum 
noi realizări pe planul economiei ți culturii, pen
tru a găsi și aplica mijloacele de accelerare a 
construcției socialismului și comunismului. Cu un 
eroism legendar, Vietnamul luptător afirmă in
vincibilitatea cauzei sale drepte. Tn S.U.A., în alte 
țări capitaliste — crîncene bătălii pentru, drepturi

șî libertăți, pentru revendicări economice ți poli
tice, demonstrații uriașe împotriva pregătirilor de 
război, acțiunilor agresive ale imperialismului, 
pentru pace. Pe vastele întinderi ale Asiei, Africii, 
Americii Latine arde puternic flacăra mișcării de 
eliberare națională ; tinerele state independente 
îsi încordează forțele pentru a lichida povara sub
dezvoltării.

Tn acest an, cînd la numai cîteva zile după 1 
Mai se aniversează 150 de ani de la nașterea lui 
Karl Marx, apare mai evident ca oricînd că lu
mea evoluează si se transformă potrivit previziu
nilor generale ale marxism-leninismului. Totodată, 
viața proclamă mai categoric ca oricînd impera
tivul solidarității internaționaliste : a partidelor 
comuniste și muncitorești — forța cea mai înain
tată și dinamică a societății — a țărilor socialiste, 
a tuturor componentelor uriașului front antiimpe- 
rialist. Este semnificația cea mai înaltă și primor
diala a lui 1 Mai. Este concluzia care decurge din 
înfățișarea globului la marea sărbătoare, concluzie 
ilustrată și de secvențele redate în paginile de 
față

HANOI

Vietnamul de sud : Spre o nouâ misiune

DE LA ADRIAN IONESCU

INIMA DE OTEL
A VIETNAMULUI

Hanoi, aprilie 1968. Prima lună 
după mai bine de doi ani — fără 
alarme și bombardamente. Sirene
le nu mai opresc într-o încremeni
tă încordare activitatea citadină, 
dar megafoanele instalate pe străzi 
continuă să semnaleze prezenta a- 
vioanelor americane, în misiuni 
provocatoare nu departe de capi
tală.

Uzinele, spitalele, universități
le și școlile Hanoiului continuă să 
rămînă pe loc, în regiunile unde au 
fost dispersate. Locuitorii capitalei 
nu-și acordă o clipă de relaxare, 
muncind cu îndîrjirea celor ce se 
consideră în prima linie de apărare 
a țării și perfecționîndu-și totodată 
pregătirea militară. Nimeni nu uită 
că în zborul lor aducător de moarte, 
și distrugeri, avioanele americane 
și-au limitat acțiunile doar la mai 
puțin de 130 de kilometri de capi
tală. Nimeni nu uită că pămîntul 
Vietnamului de sud continuă să fie 
cotropit, iar forțele Frontului Națio
nal de Eliberare continuă să lupte 
cu un înalt spirit de sacrificiu îm
potriva intervenționiștilor.

Concentrîndu-și în continuare 
bombardamentele asupra, unei părți 
însemnate a teritoriului R. D. Viet
nam, aviația americană desfășoară 
acțiuni agresive care, după înseși 
afirmații din surse americane, au 
crescut în număr șl intensitate în 
comparație cu perioada dinaintea 
hotărîrii privind „limitarea bom
bardamentelor". In ultima săptămî- 
nă misiunile aeriene inamice s-au 
dublat. Tot în această perioadă 
nave ale- flotei a șaptea, stațio
nate în largul coastelor vietname
ze, într-un sector de circa trei sute 
de kilometri lungime, au tras peste 
cinci mii de obuze de mare calibru 
asupra localităților de pe litoral. 
Continuă să fie lansate mine în a- 
pele a numeroase cursuri fluviale 
din provinciile Nghe An și Quang 
Binh. Iar de dincolo de paralela 17 
canonada obuzierelor grele ameri
cane se revarsă cu regularitate pes
te așezări omenești din preajma zo
nei demilitarizate. Sînt realități tra
gice ale unul război de agresiune 
ce nu a scăzut în intensitate în 
ambele părți ale țării și care vin în 
contradicție cu declarațiile admi
nistrației americane, adăugîndu-se 
atitudinii S.U.A. de tergiversare și .

multiplicare a dificultăților'în calea 
contactelor preliminare.

In provinciile care continuă să fie 
atacate, populația provoacă pierderi 
grele agresorilor, desfășurîndu-și 
totodată cu abnegație munca pe o- 
goare și în fabrici. în acest sens este 
caracteristic exemplul provinciei 
Quang Binh, regiunea cea mai in
tens lovită din aer și de pe mare de 
aviația și marina militară america
nă. Aproximativ 30 000 de raiduri 
aeriene, circa 5 000 de bombarda
mente navale — acesta este bilan
țul a trei ani de atacuri, la capătul 
cărora viața economică și culturală 
a provinciei pulsează totuși din 
plin. Zona suprafețelor agricole n-a 
fost micșorată, fiind transformate 
în mici orezării chiar și craterele 
de bombe. Continuînd să lucreze în 
subteran, muncitorii au reușit nu 
numai să sporească producția, dar 
și să pună pe picioare alte două
zeci de noi întreprinderi ale căror 
secții au fost amenajate în adăpos
turi săpate în pămînt. In acest fel 
au fost acoperite în bună parte ne
voile locale ale populației.

In restul țării, unde începînd 
de la 1 aprilie bombardamentele 
au încetat, eforturile populației 
s-au concentrat în direcția repune
rii în funcțiune a căilor de comu
nicație și a liniilor de transport de 
energie electrică, precum și a com
pletării stocurilor de materii pri
me necesare fabricilor și uzinelor 
dispersate. In centrul preocupări
lor se află depășirea prevederilor 
de plan. Folosindu-se mai eficace 
utilajul existent, s-a dublat pro
ducția zilnică de huilă extrasă. In 
industria constructoare de mașini 
s-a generalizat experiența uzinei 
electromecanice de a se realiza 
două norme zilnic.

In pofida condițiilor grele ale 
războiului suflul muncii creatoare 
se face simțit în întreaga țară în a- 
ceste zile din preajma lui 1 Mai. 
Iar solidaritatea internațională a 
celor ce muncesc, a forțelor pro
gresului și păcii, care și-a găsit o 
elocventă expresie în mișcarea 
mondială care cere să înceteze de
finitiv și pe întreg teritoriul R. D. 
Vietnam acțiunile de război ale 
S.U.A. constituie pentru poporul 
vietnamez o realitate de preț, un 
sprijin efectiv în lupta sa eroică.

succes datorită coordonării eforturilor 
lor, a unității de luptă. 400 000 de 
mefalurgiști, 80 000 de muncitori din 
industria alimentară, 80 000 din sec
torul chimic și petrolier, 60 000 de 
muncitori din construcțiile civile, 
50 000 din industria textilă și de îm
brăcăminte, 20 000 din industria ci
mentului, zeci do mii de lucră
tori din agricultură — sînt doar cîteva 
din marile acțiuni din ultima vreme 
în cursul cărora s-a manifestat o pu
ternică unitate sindicală și care au qăsit 
o largă solidaritate în întreaga țară.

Cronica luptelor revendicative con
semnează greve la numeroase mari 
întreprinderi ca, de pildă, Fiat, Ignis, 
Rex, Olivetti, Falk, Breda, Ifalsider, 
Dalmine, Necchi, Siemens, Ceaf, Er- 
cole și Magneți Marelli. La Torino, 
inima „imperiului* Fiat, pentru prima 
oară din 1952 s-a înregistrat o parti
cipare atît de masivă la lupta sindi
cală : 120 000 de lucrători.

Obiectivul central al luptei munci
torești îl constituie îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de trai ale oa
menilor muncii : sporirea salariilor și 
reînnoirea contractelor de muncă, 
lupta împotriva concedierilor și a 
intensificării ritmului de muncă, asi
gurarea dreptului la pensie etc. Des- 
fășurînd acțiuni pe plan local, or
ganizațiile sindicale au realizat plat
forme comune pe întreprinderi, re
feritor la acțiunile ce urmează a fi 
întreprinse. Un obiectiv important 
este de a se impune patronilor discu
tarea cu sindicatele a tuturor aspec
telor relațiilor de muncă. Si se poate 
afirma că forța luptelor muncitorești 
zguduie rezistența patronilor care ar fi 
vrut să se bucure, după cum scria 
ziarul „Unită”, de „pace socială" pen
tru „a avea mîinile libere în acțiunile 
de organizare și restructurare a pro
ducției pe seama oamenilor muncii”.

Cei circa 19 milioane de muncitori 
italieni sînt conștienți că unitatea este 
cea mai eficientă armă a lor. Nenu
mărate sînt șî exemplele cînd mun
citori și intelectuali, comuniști și cato
lici, socialiști, tineri și vîrstnici, bărbați 
și femei, pășesc alături la marile de
monstrații organizate în apărarea păcii 
și democrației, împotriva acțiunilor 
agresive ale imperialismului. Convin
gerile politice sau religioase diferite 
nu constituie o piedică în calea luptei 
comune pentru dreptul la viață, îm
potriva războiului și a bazelor mill

DE LA NICOLAE PUICEA

Unitatea de acțiune și spiritul de 
solidaritate reprezintă astăzi în Italia 
elementul caracteristic în ansamblul 
acțiunilor de masă. Fie că este vorba 

apărarea drepturilor la muncă și 
trai mai bun al oamenilor muncii, 
că se ia atitudine împotriva acfiu-

CORESPONDENȚE DE PE
MERIDIANELE GLORULUI

IN TORENTUL

TRANSFORMĂRILOR
fare străine. Impresionantul marș pen
tru pace în Vietnam, care a străbătut 
Italia de la nord și sud pînă la Roma, 
numeroasele adunări populare organi

zale in toate marile centre italiene de
monstrează cit de larg este frontul 
unitar în Italia în problema capitală a 
apărării păcii,

RIO DE JANEIRO
DE LA VASILE OROS

TORTE IN ANZI
La peste patru secole de 

conquista, descendența incașilor 
continuă să ducă o luptă aspră și 
inegală pentru pămîntul de care 
au fost spoliați de-a lungul unei 
istorii pline de vicisitudini. Pe
riodic sosesc vești despre întețirea 
mișcărilor țărănești din Peru. Rela
tările din provincia Pasco sînt ase
mănătoare comunicatelor de front. 
Iată cîteva, spicuite din ziarul „La 
Tribuna": „La Valera circa 600 de 
țărani au reocupat pămînturile în
corporate în urmă cu cîteva luni, 
ca urmare a unui proces măsluit. 
Zeci de familii și-au instalat cor
turi în cîmp. Cînd un detașament 
călare a năvălit asupra lor, s-au 
apărat cu furci ?i lopeți. Corturile 
rămîn pe loc"... „In valea Mes- 
quita două batalioane de poliție au 
săvîrșit un adevărat masacru îm
potriva comunității indiene „Ran- 
cas" care refuză să restituie o par
celă ocupată în ajun. „Asociația 
regională a producătorilor de lină 
din provincia Pasco (entitate a lati
fundiarilor) a denunțat săvîrșirea 
unei „invazii" de către comunitatea 
indiană „Yerus Yacan". calificînd-o 
drept „revoluție"...

Cauza recrudescenței mișcărilor 
țărănești rezidă în rînduielile eco
nomice și sociale din această țară. 
Din circa 11 milioane și jumătate 
de locuitori 13 la sută, adică a șa
sea parte din total, monopolizează 
peste jumătate din venitul național. 
Țăranilor, care reprezintă 56 la sută 
din populație, le revine doar 12 
la sută din venitul național. Pă
mîntul cultivabil e stăpînit de cî
teva zeci de familii: 1,5 la sută din 
populație deține 64 la sută din cele 
mai bune terenuri agricole, restul

de 36 la sută ramtne în stăpini- 
rea comunităților țărănești indiene 
Si a micilor proprietari, reprezen- 
tînd împreună 98 la sută din nu
mărul proprietarilor. Deseori li
nul si aceiași latifundiar se pre
zintă în trei ipostaze: de mare 
proprietar de pămînt, de proprie
tar de mine si de mare comerciant. 
Iar țăranul e victima întregului 
sistem.

In inima Anzilor există locuri 
unde foamea îi face pe oameni să 
consume iarba. E un obicei consa
crat ca patronul să distribuie lu
crătorilor săi frunze de coca (din 
care se produce cocaina) înainte de 
a intra în galeriile minelor, pentru 
a-i face semiinconștienți de peri
cole. de durerile provocate de in
halata gazoase. De la o moarte 
lentă pe moșie, un țăran ajuns la 
mină își scurtează agonia.

Reacția maselor țărănești la a- 
semenea realități e din cele mai 
variate. Paralel cu marșuri 
protest organizate de sindicate, 
cum s-a înregistrat unul de 
kilometri spre capitala țării,
greve ale zilierilor de pe planta
țiile de trestie de zahăr, cu mi
tinguri la care participă si stu- 
denți, muncitori, intelectuali, în 
ultima vreme capătă amploare ac
țiunile de ocupare a moșiilor.

„Las cholos" (țăranii) aprind tor
te amenințătoare pentru marii 
moșieri. Știri ca cele parvenite din 
provincia Pasco si din alte zone 
demonstrează nu numai vitalita
tea unei rezistente seculare ci și 
închegarea în rîndul maselor ță
rănești din Peru a conștiinței tot 
mai clare de luptă pentru' prefaceri 
economice si sociale.

DE ANVERGURĂ

ROMA

nilor imperialismului, ideea realizării 
unei cîf mai sfrînse unități de acțiune 
constituie un liant puternic al celor 
mai largi pături ale populației mun
citoare. Acțiuni de anvergură — afec- 
tînd interesele a sute de mii de oa
meni ai muncii — s-au încheiat cu

DE LA CARL MARIANI

FIERBINTE

NEW YORK

le poporului în domeniul crea
ției materiale și spirituale. A- 
ceastă primăvară se desfășoară sub 
semnul evenimentelor tumultuoase 
cu caracter profund înnoitor, 
care au loc în Cehoslovacia, 
proces inițiat și condus de par
tidul comunist în scopul dezvoltării 
democratice și progresiste a socie
tății cehoslovace.

Corespondentului de presă, care 
urmărește cu atenție desfășurarea 
evenimentelor, îi este greu să înre
gistreze formele atît de multiple și 
diverse ce le îmbracă procesele po- 
litico-sociale în curs. Aceasta își 
găsește în primul rînd expresia în 
participarea a milioane de oameni 
la dezbaterea problemelor majore 
ale dezvoltării socialiste. Fie 
vorba de politică, economie, 
ratură, artă etc., problemele 
publice formează obiectul
ample discuții creatoare. Presa de 
aici relatează pe larg despre ședin
țe, adunări, mitinguri care au loc 
în fabrici, uzine, instituții, despre 
adunări ale organizațiilor de partid, 
conferințe regionale ale P.C.C. Si 
nu este vorba numai de numărul 
acestora, ci de spiritul viu, com
bativ în care ele se desfășoară. In 
cadrul lor se analizează pe larg și 
în spirit crit^j-aptivitatea în :dife- \, 
rite domenii/. &e adoptă masuri 1 
pentru a se da un nou impuls în
tregii vieți sociale.

La conferințele regionale de 
partid din Plzen, Kosice, Banska 
Bistrica, la conferința organizației 
orășenești din Praga, în adunările 
care au avut loc în diferite între
prinderi și instituții oamenii mun
cii au abordat în dezbateri proble
me legate de necesitatea îmbună
tățirii continue a sistemului de

La New York, Philadelphia, San 
Francisco, Los Angeles, Washing
ton, Boston, Minneapolis, in cele 
mai mari orașe din Statele Unite, 
coloanele demonstranților aw deve-' 
nit parte integrantă a peisajului 
citadin. La 27 aprilie 100 de mii de 
oameni au demonstrat pe străzile 
New-Yorkului pentru a-și exprima 
dezacordul cu politica administra
ției în Vietnam. „Autodeterminare 
pentru Vietnam !“. „Aduceți ime
diat înapoi soldatii din Viet
nam !“ — scandau mii de oameni. 
Pe străzi au fost împrăștiate mani
feste. Intr-unui din ele se arăta : 
„1 000 de dolari pe secundă — iată 
cît cheltuiesc S.U.A. pentru răz
boiul din Vietnam. Aceasta înseam
nă 60 de mii de dolari pe minut, 
3.6 milioane pe oră, 86,4 milioane 
pe zi". Afișul chema : „Alăturați-vă 
protestului nostru". Si oamenii se 
alăturau coloanei. Despre amploarea 
acțiunilor de protest împotriva, răz
boiului dus de S.U.A. în Vietnam 
vorbește si următorul fapt: Repre
zentanții studenților si elevilor 
din 49 de state au publicat în ziarul 
„New York Times" o declarație în 
care se arată : „Nu putem participa 
la războiul din Vietnam, pentru că 
acest război este nedrept si imo
ral". Studenții cer încetarea ime
diată a bombardamentelor pe întreg 
teritoriul R.D. Vietnam.

Tineretul american s-a
dit a fi deosebit de activ 
a-si exprima opiniile în cele 
mari probleme care confruntă 
tele Unite. La Universitatea 
Siracuza (statul New York) 
denții au blocat timp de mai mul
te ore 'toate intrările' în semn de 
protest față de prezenta în incin
ta universității a reprezentanților

dove-- 
în 

mai 
Sta
diu 

stu-

conducere a economiei, de îmbună
tățire a organizării muncii, de ri
dicarea productivității.

La Ostrava, Kosice și Praga 
conferințele de partid au relevat 
modul activ în care au participat 
la discuții muncitorii, propunerile 
concrete cu care au venit ei în ve
derea aplicării în viață a ideilor 
cuprinse în noul Program de ac
țiune al P.C.C.

O recentă călătorie pe care am 
făcut-o în capitala Slovaciei mi-a 
relevat aceeași atmosferă eferves
centă legată de procesul 
noire. Printre altele la 
slava s-au întrunit zilele 
economiști cehi și slovaci
a discuta importante probleme ale 
dezvoltării economice.

Procesele progresiste ce au loc 
în viața Cehoslovaciei au contribuit 
la stimularea într-o măsură cres- 
cîndă a activității oamenilor mun
cii în toate domeniile și, în primul 
rînd, în sfera producției materiale. 
După cum rezultă din datele preli
minare ale Comisiei de stat pentru 
statistică, în primul trimestru al 
anului în curs producția industrială 
a crescut cu 6,2 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, iar productivitatea muncii a 
sporit cu 6/7 la ȘUtfe Muncile de . 
primăvată„ain agricultură s-au des- ; 
fășurat într-un ritm mai rapid decît 
în precedenții doi ani, la 8 aprilie 
încheindu-se practic campania de 
însămînțare a griului de primă
vară.

Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc prilejuiește o pu
ternică reafirmare a voinței care 
animă poporul cehoslovac în acti
vitatea dedicată înfloririi patriei 
sale.

companiei. „Dow Chemical , prin
cipala firmă producătoare de na
palm. La universitatea din Wis
consin. studenții au demonstrat 
purtând pancarte ne care se putea 
citi: „Vietnamul — cimitirul ab
solvenților promoției 1968". Zeci 
de mii de studenti si elevi din nu
meroase orașe au boicotat în aceste 
zile cursurile la universități 
scoli în semn de protest 
continuarea războiului.

La Casa Albă sosesc 
petiții semnate de mii de
care cer încetarea agresiunii. De 
curînd președintele Johnson a 
primit un apel semnat de 2 500 de 
persoane care condamnă războiul 
si cer președintelui să găsească o 
soluție politică problemei vietna
meze. Strîngerea semnăturilor a 
fost făcută de organizația „Func
ționarii federali — împotriva 
boiului din Vietnam".

A stîrnit un larg ecou în 
nia publică americană greva 
mei declarată de 19 000 de membri 
ai organizației pacifiste „clerici și 
laici preocupați de războiul 
Vietnam".

Protestelor față de agresiunea 
din Vietnam li se adaugă o largă 
mișcare a populației de culoare 

•ntru drepturi civile. In perioa- . 
da de după uciderea liderului 
populației de culoare. Martin 
Luther King. în peste 100 de o- 
rașe au avut loc mari demonstra
ții de protest. Măsurile de repre
siune față de mișcarea antisegre- 
gaționistă nu reușesc să stăvilească 
valul de proteste. La 29 aprilie, 
coloane de manifestanți au ple
cat spre Washington într-un „marș 
al săracilor" care se va defăsura 
în tot cursul lunii mai.
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SOFIA
DE LA GH. LEVA

ȘANTIERELE DE LA
POALELE VITOȘEI

Dimineata, de-a lungul muntelui 
Vitoșa, care străjuiește ca un zid 
de cetate partea de sud a capita
lei bulgare, se afine o ceată sub
țire. După puțin timp ea dispare, 
iar Sofia ti se descoperă cu miile 
ei de clădiri, cu parcurile și gră
dinile sale. Și abia acum (li poți 
plimba în voie privirea peste pa
norama marelui oraș.

Pentru poporul bulgar, primăva
ra aceasta are bogate semnifica
ții în cadrul general al muncii 
de edificare a socialismului. Bilan
țuri întocmite pînă acum arată că 
ritmurile prevăzuta în cincinal 
pentru dezvoltarea economiei ha- 
tionale au fost depășite în primii 
doi ani ai cincinalului la toti in
dicii. iar anul acesta s-au dobîn-

contribuit în proporție de 78 la 
sută la creșterea producției glo
bale în primul trimestru — a 
spus unul din interlocutori. Rea
lizările obținute în acest interval 
ne dau temei să fim satisfăcuți. 
Ele constituie o bază pentru în
deplinirea cu succes a obiective
lor de plan pe 1968, atît în indus
trie, cît și în celelalte ramuri ale 
producției materiale".

Presa, radioul, televiziunea re
latează zilnic despre noi înfăptuiri 
ale oamenilor muncii în uzine și 
fabrici, pe șantierele noilor con
strucții, pe ogoare. La combinatul 
metalurgic „Kremikovti", cel mai 
mare din tară, a fost dată în fo
losință uzina de țevi laminate ; sa 
lucrează intens pe șantierele la-

cel șase milioane de membri 
ai Uniunii sindicatelor vest- 
germane încep lă-șl dea seama de 
faptul că între satisfacerea cerin
țelor lor sociale legitime și conti
nua creștere a cheltuielilor milita
re există un raport de interdepen
dență. Cu ocazia zilei de 1 Mai, 
muncitorii, funcționarii, intelectualii 
și tineretul vor organiza demon-

«trațlt comune împotriva legilor ex
cepționale șl a neonazismului, pen
tru dreptul de grevă șl de organi
zare, pentru libertatea de 
presie, pentru drepturile 
mocratlce fundamentale ale 
porului, împotriva hotărîrllor arbi
trare ale concernelor, pentru re
ducerea cheltuielilor militare și de 
înarmare, pentru pace în Vietnam,

a

LONDRA
DE LA LIVIU RODESCU
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FORJA REVENDICĂRILOR
PROLETARE

Zi de împământenită tradiție în 
istoria mișcării muncitorești en
gleze, May Day (1 Mai) adaugă anul 
acesta noi accente de îngrijorare și 
protest pe pancartele pe care le vor 
purta demonstranții pe peluzele 
verzi din Hyde Park și pe străzile

firmă, după cum recunoaște și un 
ziar ca „Financial Times", că „pre
siunea pe frontul salariilor este 
considerabilă”. Acestea sînt apre
ciate ca indicii neîndoielnice că 
se extinde continuu împotrivirea 
fată de politica de austeritate.
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O cerere unanimă la impunătorul miting desfășurat la Frankfurt pe Main (R.F.G.) : „S.U.A. să pună capăt 

agresiunii în Vietnam 1“

ÎNNOITOARE ale lumii
> dit noi realizări în acest sens. In- 

tr-o convorbire avută zilele aces
tea la Direcția generală de statis
tică, interlocutorii au menționat că 
sarcinile de plan privind produc
ția industrială pe primul trimes
tru au fost cu 12,5 la sută mai 
mari în comparație cu anul trecut, 
echivalînd cu producția întregului 
an 1956. Cea mai mare creștere a 
fost înregistrată de industria chi
mică si a cauciucului — 27,9 la 
sută. Sporuri au fost consemnate 
în siderurgie — 16,7 la sută, in
dustria pentru materiale de con
strucție — 15,4 la sută, în con
strucțiile de mașini — 13,7 la sută. 
Semnificativ este și faptul că în 
numai trei luni s-au livrat agri
culturii peste 300 000 tone de în- 
arășăminte azotoase, tot atît cît în 
...-------- , — .Aa» s-----— — 0

că 
a

întregul an 1963. „Consider ca 
remarcabilă realizare faptul 
sporirea productivității muncii

minoarelor de 700, 500 și 250 mm, 
aflate în construcție, cît și la noul 
furnal de mare capacitate, din ca- ' a numeroaselor nemulțumiri 
drul aceluiași combinat. A fost e- 
lectrificat sectorul de cale ferată 
Sofia—Pirdop de pe magistrala So
fia—Burgas. Pe valea Strumei a 
început construcția liniei de înaltă 
tensiune care va conecta la siste
mul energetic național primele 
două hidrocentrale ale cascadei 
„Sandanska—Bistrița". La Iambol a 
intrat în funcțiune prima linie 
tehnologică a combinatului chimic 
pentru producția de fibre sinteti
ce. Pe șantierele navale „Gh. Di
mitrov" a fost lansat un nou vas 
maritim de 5 000 de tone.

Iar lista 
departe de 
făptuit în 
muncii din 
fortului lor amplu consacrat în
floririi patriei socialiste.

aceasta de realizări e 
a înfățișa tot ce au în- 
ultima vreme oamenii
Bulgaria în cadrul e-

AFRICA DE SUD-VEST
De Ia EWLAD KATJIVENA, lider al Organizației popu

lare de eliberare a Africii de sud-vest

VOM SPARGE
Wi..TEMNIȚEI

TOKIO
DE LA FLOREA TUTU

OFENSIVA CELOR

în aceste zile zeci de mii de 
compatriot! de-ai mei sînt obligați, 
sub amenințarea armelor, să su
porte calvarul asupririi nemiloase 
din partea unui regim de cruntă 
discriminare rasială. Aproape 
600 000 de oameni, din care ma
joritatea covîrșitoare o formează 
băștinașii (bantu, hotentoți, bo
șimani), sînt încadrați într-o geo
grafie socială pe care orice om 
r'ebună credință din lume o în- 
1 srează cu indignare. Pe teri
toriul tării au fost trasate linii 
de demarcație stricte, invenții inu
mane ale promotorilor politicii de 
apartheid de la Pretoria. „Zona 
tăcerii", partea destinată popu
lației de culoare, presărată cu nu
meroase „rezervații”, aduce amin
te de regimul aplicat în lagărele 
naziste. Nimeni nu are voie să 
pătrundă aici fără autorizația 
prealabilă a Pretoriei. Un băștinaș 
ce vrea să părăsească „zona tă
cerii” trebuie să posede „pass-ul“ 
— o cărțulie ce tine loc și de 
biografie și de cazier judiciar — e- 
liberat cu mare 
ritățile rasiste.

Singura șansă 
can de a părăsi 
recrutarea de către un 
guvernamental pentru a 
la muncă forțată în minele din 
R.S.A. în „rezervații” din 100 de 
copii noi născuți. peste două 
treimi mor înainte de a atinge vîr- 
sta de 2 ani.

greutate de auto-

pentru 
această

un afri- 
zonă este 
organism 
fi trimis

DE LA

OPT MILIOANEALGERLondrei. Este o zi de sărbătoare, 
dar mai ales prilej de exprimare 

’ față 
de scăderea nivelului de trai, față 
de regimul de austeritate, față de 
devalorizarea lirei sterline, crește
rea șomajului, povara grea a chel
tuielilor militare.

Climatul social din Anglia poartă 
amprenta unui deceptionant para
dox — pe măsură ce se scurge 
mandatul laburist, se înmulțesc ac
țiunile revendicative ale muncitori
lor. Una din reacțiile la severul 
buget din martie a fost declanșarea, 
rînd pe rînd. a unor greve în di
verse ramuri industriale ; chiar și ' 
într-o industrie naționalizată ca cea 
metalurgică, zidarii (care căptu
șesc cuptoarele cu cărămizi re
fractare) de la 16 uzine metalur
gice au încetat recent lucrul, în 
semn de protest fată de re
fuzul de a le majora sala
riile. S-au pierdut multe mii de 
tone de oțel pînă cînd, abia zilele 
trecute, conducerea corporației oțe
lului a fost nevoită să cedeze, ac- 
ceptînd să ia în considerare cazul 
și să reglementeze împreună cu 
sindicatul respectiv termenii de 
majorare a salariilor. Ca rezultat 
al solidarității muncitorilor, mai 
mulți zidari, care fuseseră suspen
dați ca măsură de represalii, au 
trebuit să fie reintegrați la lucru.

La"6apătul'a doi ani de iîe^cfci'ert'j' 
pentru stabilirea unei noi structuri 
a salariilor, muncitorii de la uzi
nele „Pressed Steel Fischer" din 
Oxford au declarat zilele trecute 
grevă, paralizînd liniile de produc
ție ale grupului „British Leyland”, 
precum și ale altor firme din in
dustria automobilelor. Disputa, care 
ar putea fi de lungă durată, a afec
tat activitatea altor peste opt mii 
de muncitori, tocmai într-o indus
trie de la care se așteaptă o contri
buție majoră la creșterea exportu
lui. O altă grevă a redus produc
ția de la uzina de automobile din 
Luton a firmei .Vauxhall". cu ca
pital american. Cauza disputei este 
aceeași — salariile, insuficiente 
față de ritmul ascendent al scum- 
petei.

Amploarea acestor acțiuni este 
extinsă la scara puternicului sindi
cat al muncitorilor din industria 
construcțiilor de mașini (A.E.U.), 
care se pregătește pentru o mare 
grevă. La actuala conferință anuală 
a A.E.U. s-a adoptat și o rezoluție 
care se pronunță pentru naționa’i- 
zarea unor domenii majore indus
triale.

Liderii Uniunii naționale a mari
narilor au discutat cu Barbara 
Castle, ministrul pentru problemele 
forțelor de muncă și productivită
ții, detaliile revendicării lor de a 
se mări salariile celor 62 500 de 
marinar) cu 5 la sută. Din diverse 
părți ale tării sosesc știri care con-

DE LA CONSTANTIN BENGA

PE CALEA CONSOLIDĂRII
ECONOMIEI
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merei reprezenfahfilor un proiect de 
rezolufie în care cer retragerea ime
diată a bombardierelor strategice B-52 
din Okinawa.

Acțiunile forțelor progresiste din Ja
ponia sint îndreptate totodată împo
triva reînnoirii tratatului de securita
te japono’-american, care expiră în 
1970. Un sondaj asupra opiniei pu
blice tăcut de săpfămînalul „Tokyo 
Observer” arată că marea majoritate 
a japonezilor chestionați (74,1 la sută) 
se pronunță pentru abrogarea acestui 
tratat.

Puternica mișcare sindicală japo
neză „Shunto", cunoscută în toată 
lumea sub denumirea de „ofensiva de 
primăvară”, a debutat prin acțiuni ale 
oamenilor muncii din 600 de orașe, 
unde au ieșit în străzi și piețe publice 
milioane de oameni pentru a protesta 
împotriva „creșterii în spirală a pre
țurilor”.

La campania din această primăvară 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață și de muncă, majorarea salariilor 
și alte revendicări au participat opt 
milioane de oameni.

Seria celor mai mari acțiuni de 
masă — cu caracter politic și eco
nomic — care prin tradiție încep în 
Japonia o dată cu venirea primăverii, 
a fost deschisă anul acesta de furtuna 
de proteste provocate de ancorarea 
la Sasebo a portavionului nuclear a- 
merican „Ențreprisel. Aproximativ o 
sută de mii de demonstranți au 
cerut atunci interzicerea intrării nave
lor militare și îndeosebi a submari
nelor nucleare americane în porturile 
japoneze. Sasebo a fost însă numai 
una din puternicele mișcări de protest 
ce se încadrează în lupta generală 
pentru pace, împotriva bazelor S.U.A. 
de pe teritoriul Japoniei. Ultimele 
vizite ale submarinelor nucleare ame
ricane „Queenfish” și „Flasher", în 
portul Yokosuka, unde se află una 
dintre cele mai mari baze americane, 
au fost întîmpinate cu mitinguri și de
monstrații de protest, la care au luat 
parte mii de persoane din prefectura 
Kanagawa. în Sagamihara șase mii de 
cetățeni, în frunte cu primarul orașului, 
au protestat în cursul unui miting îm
potriva bazei din apropiere.

La Tokio partidele socialist, comunist 
și „Komei” au prezentat în comitetul 
pentru problemele bugetare al Ca-

Ingineri șl tehnicieni algerieni 
efectuează în regiunea Hoggar, pe 
o suprafață de 500 000 de km pătrați 
din Sahara, importante lucrări de 
cercetări și prospecțiuni miniere. 
Cercetări preliminare au indicat 
aici zăcăminte de minereu de zinc, 
cupru, plumb, nichel, cobalt, crom, 
aur, platină, pietre prețioase.

In Sahara, specialiștii au des
coperit recent noi zăcăminte 
de gaz metan, evaluate la aproxi
mativ 30 de milioane metri cubi. 
La Skip, în apropiere de minele de 
fier de la Ouenza, a fost terminată 
construcția primei instalații din 
Algeria de concasare și au început 
lucrările pentru construirea Unor 
instalații de Înnobilare a minereu
rilor de fier. La El-Abed, be aș
teaptă ca peste cîteva săptămîni 
să intre în funcțiune instalațiile de 
tratare a plumbului, extras aici și 
prelucrat pînă acum în Maroc.

In scopul valorificării materiilor 
prime existente și satisfacerii cît 
mai depline a cerințelor naționale, 
Algeria își creează noi unități in
dustriale. La 1 mai va fi dată în 
exploatare o nouă magistrală : Co- 
lomb Bechar-Tindouf, lungă de 
900 de km. Șoseaua vine să com
pleteze rețeaua rutieră existentă

Sahara. Incepînd din acest 
pavilionul algerian, este ți el

în
an, 
prezent, pentru prima oară, pe mă
rile și oceanele lumii. Pentru mo
ment, patru nave de mare tonaj, 
aparținînd companiei naționale de 
navigație, asigură o legătură cu 
Europa și cu alte continente.

La El Borma, unde au fost des
coperite recent importante canti
tăți de țiței, sînt așteptați cu inte
res un grup de ingineri și specia
liști români, aducînd instalații de 
foraj de tip „3 DH-200", achizițio
nate de Algeria. Operațiunile pre
gătitoare de montare în Algeria a 
primelor sonde de construcție ro
mânească au luat tfîrșlt, la El 
Harrach, lîngă Alger, In România 
se ’iifiă în prezent un important 
grup de tehnicieni algerieni care 
timp de trei ani vor urma cursuri 
de specializare în diferite domenii 
de exploatare a petrolului.

„Cooperarea fructuoasă algero- 
română — scrie „El Moudjahid" în 
numărul său din 27 aprilie — cu
noaște o linie ascendentă și con
firmă încă o dată că relațiile dintre 
cele două țări se consolidează pe 
zi ce trece, pe tot mai multe pla
nuri". Această primăvară a adus 
Algeriei noi succese pe calea con
solidării independenței naționale.

ANKARA
activitate politică sau 
este interzisă prin lege, 
este taxată drept „cri-

Orice 
sindicală 
O grevă _ ____ ___
mă” împotriva statului. Simplul 
protest împotriva discriminării, 
pentru condiții omenești de via
tă. fără să mai vorbim de sim
patizare cu luptele de partizani, 
sînt „motive” suficiente pentru a 
fi arestat și condamnat la moarte. 
Anual în Africa de sud-vest sînt 
arestați în medie 6 500 de afri
cani. Multi dintre ei mor în în
chisori înainte de a afla ce „vină” 
li s-a adus.

Pentru noi a devenit limpede că 
în condițiile în care în tara noas
tră apartheidul a fost ridicat la 
rangul de politică oficială, în con
dițiile îrr care poporul nostru este 
umilit și încătușat, iar protestele 
opiniei publice din întreaga lume 
precum și rezoluțiile O.N.U. sînt 
sfidate cu premeditare, singura so
luție de a ieși din această situație 
este lupta prin toate mijloacele, 
inclusiv armată. Obiectivul luptei 
duse de întreg poporul nostru 
este cucerirea Independentei na
ționale. abolirea apartheidului, 
restabilirea demnității umane și a 
egalității sociale. De aproape doi 
ani africanii au ridicat armele îm
potriva regimului rasist. De atunci 
lupta noastră a cîștigat tot mai 
multi adepți, s-a organizat tot 
mai bine. Poporul nostru este ho
tărît să continue lupta pentru a 
sparge zăbrelele temniței aparthei
dului.

PARIS
DE LA AL. GHEORGHIU

MESAJUL SOLIDARITĂȚII
Piața Bastiliei, Cartierul Latin, 

piața Republicii; pretutindeni pă
duri de pancarte, panouri. Glasul 
vibrant al mulțimilor inundă în 
permanență piețele, străzile Pari
sului — ecou al solidarității fier
binți a poporului francez cu cauza 
dreaptă a eroicului popor vietna
mez. Mereu se adaugă alte 
mii Și mii de oameni — mun
citori, funcționari, studenți. inte-

DE LA ARIF GELEN

SUBIECTUL LA ZI •>

DUSSELDORF
WALTER BLOCH

1N APĂRAREA
DREPTURILOR
CONSTITUTIONALE

Pe pancartele purtate de de
monstranții din Hanovra — 
din nenumăratele manifestații

■ stradă care au avut loc în ultimele 
săptămîni în orașele din Republica 
Federală a Germaniei — se putea 
citi: „Mînă în mînă, muncitori și 
studenți, înfrîngeți puterea concer
nelor”.

Aceste cuvinte dau o imagine 
clară asupra largii mișcări sociale 

desfășoară în prezent în 
Anul acesta sărbăto- 

zilei de 1 Mai mar- 
o etapă importantă în-

una 
de

ce se 
R.F.G.
rirea 
chează
tre marșurile de primăvară pentru 
dezarmare, democrație, împotriva 
neonazismului, si marșul spre Bonn 
care va avea loc la 11 mai, la 
care vor participa cetățeni din toa
te colțurile Germaniei Federale,

pentru a-și exprima hotărîrea de 
a lupta împotriva știrbirii dreptu
rilor constituționale prin legile ex
cepționale.

In comparație cu alți ani, 1 Mai 
1968 capătă un caracter mai pro
nunțat de zi de luptă. In urma în
răutățirii situației economice în 
1967, situație care încă nu a fost 
remediată, în rîndurile muncitori
mii vest-germane se manifestă o 
creștere a voinței de a lupta tot 
mai hotărît pentru asigurarea lo
cului de muncă si pentru o mai 
mare securitate socială. Uniunea 
sindicatelor vest-germane va pre
zenta, cu ocazia zilei de 1 Mai, în
tre principalele revendicări și ce
rerea de lărgire a democrației în 
cadrul întreprinderilor. Totodată,

O secție a noii uzine de îngrășăminte azotoase dată în funcțiune 
la Ceungsu (R. P. D. Coreeană)

lectuali, femei și bărbați; de toate 
vîrstele 
credințe 
politice, 
lor de 
americane.
nitiv și necondiționat bombarda
mentelor asupra întregului terito
riu al R. D. Vietnam 1 Să plece 
trupele americane din Vietnam ! Po
porul vietnamez să fie lăsat să-și 
rezolve propriile sale treburi în 
independență și pace !“ Sub aceste 
chemări, puternicul curent de soli
daritate al poporului francez, în 
sprijinul luptei pline de eroism a 
poporului vietnamez, a cuprins o lo
calitate după alta — orașe, sate — se 
manifestă sub cele mai diferite for
me în întreprinderi, școli, institu
ții. De curînd, a avut loc una din 
cele mai vaste acțiuni din Franța : 
„100 demonstrații pentru Vietnam" 
care a cuprins întreaga țară. Cam
pania „Un vapor pentru Vietnam", 
inițiată de Partidul Comunist Fran
cez, s-a bucurat de sprijinul a 32 
partide, organizații de masă, di
verse asociații. „Vaporul solida
rității" este descărcat astăzi în 
Vietnam. Valoarea sa nu poate fi 
exprimată în cifre. Pentru că fie
care obiect duce cu sine mesajul 
cald de simpatie și admirație al 
milioanelor de francezi față de 
lupta tenace, de un eroism legen
dar, pe care poporul vietnamez o 
poartă împotriva invadatorilor, 
pentru libertate și independență.

O manifestare aparte, de un larg 
răsunet, a fost ziua de solidaritate 
a intelectualilor francezi pentru 
Vietnam. La apelul unui grup de 
intelectuali de frunte pentru or
ganizarea unei zile de solidaritate 
a intelectualității franceze cu po
porul vietnamez au răspuns peste 
12 000 de personalități de prestigiu 
din întreaga fără. De la 
tribuna acestei impunătoare în- 
tîlniri ei au condamnat agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, cerînd înce
tarea ei imediată. A fost o impre
sionantă mobilizare de conștiințe 
în sprijinul Vietnamului luptător. 
Intelectualii francezi, oamenii de 
artă pun în slujba acestei cauze 
numeroase din operele lor. Sute 
de picturi, sculpturi, cărți, filme, 
expoziții sînt consacrate solida
rității cu Vietnamul.

și profesiile, de diferite 
religioase și convingeri 

dar unanimi în atitudinea 
condamnare a agresiunii 

„Să se pună capăt defi-

INDEPENDENTA
In ultimul timp asistăm la desfă

șurarea unor acțiuni semnificative 
pentru ideile care se afirmă în con
știința poporului nostru.

Cu cîteva zile în urmă am sărbă
torit Ziua independenței naționale 
a Turciei care a prilejuit o serie 
de discuții în legătură cu necesita
tea apărării independentei noastre. 
Astfel, ziarul independent „Cum
huriyet" arăta că pentru aceasta 
Turcia „trebuie să se reîntoarcă la 
principiile promovate de Atatiirk". 
Un larg răsunet a avut și comuni
catul sindicatului profesorilor în 
care se arată : „Dacă dorim să do- 
bîndim adevărata independentă 
trebuie să ne unim cu toții efor
turile în această direcție, toți cei 
ce 8întem buni 
ceasta tară“.

Acțiunile în 
denței au luat 
în ultimul

patrioti si iubim a-

indepen- 
mai des

sprijinul 
amploare 

timp. Această cerință 
populară și-a găsit expresie și în

cuvîntarea 
sindicatelor 
conferinței 
cere apărarea intereselor 
dustriei autohtone în fața pătrunde
rii masive a capitalului străin.

In tară se intensifică acțiunile 
de împotrivire fată de N.A.T.O. 
pentru ieșirea din această organi
zație. In fruntea acestor 
țiuni se situează asociațiile stu
dențești de la Facultatea 
științe juridice din Ankara și de 
la Universitatea tehnică din Istan
bul. Cu cîteva zile în urmă, cu pri
lejul deschiderii unei expoziții 8 
Institutelor sătești din Turcia a în
ceput o campanie de strîngere de 
semnături pentru ieșirea din 
N.A.T.O. Studenții de la Universi
tatea tehnică din Istanbul au orga
nizat un marș, cu care prilej și-au 
manifestat împotrivirea față de 
N.A.T.O. și de prezența bazelor 
militare americane pe teritoriul ță
rii noastre.

rostită de președintele 
din Turcia, cu prilejul 

sindicatelor, în care se 
apărarea intereselor in-

ac-

de

>>

SPANIA

MANIFESTE PE
STRĂZILE MADRIDULUI

Agențiile de presă anunță că, în 
pofida arestărilor operate de poliție 
în rîndul militanților comisiilor 
muncitorești, liderii organizațiilor 
sindicale ilegale din Spania au 
intensificat ieri, în ajunul zilei de 
1 Mai, acțiunile de agitație în car
tierele muncitorești, difuzînd sute 
de mii de manifeste. Ziua de astăzi 
va fi marcată de greve de scurtă 
durată și de marșuri spre patru 
puncte ale Madridului, unde vor a- 
vea loc manifestații muncitorești. 
La Puerta del Sol se vor desfășura 
joi o serie de greve, precum și o

politia spaniolă, 
cum informează 
Presse, generalul 
Vega, ministrul de

agenția 
Camilo 

interne, 
care se 

au

demonstrație de protest față de a- 
restările la care a recurs în ultime
le zile

După 
France 
Alonso
a publicat un comunicat în 
precizează că „ordine stricte 
fost date forțelor de. poliție pentru 
a reprima cu energie orice fel de 
manifestație” cu prilejul zilei de 1 
Mai. Se apreciază că importante 
unități ale poliției au fost concen
trate în special la Madrid și Bar
celona, unde se așteaptă să aibă 
loc incidente.

>>

4 *
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teatre *
MIERCURI 1 MAI

0 Opera română : Aida — 19.
‘0 Teatrul de stat de operetă : Logodni
cul din lună — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 

,(sala Comedia): Romeo și Julieta —.
19.30, (sala Studio) : Jocul adevărului —

49.30.
j • Teatrul de Comedie : Opinia publică
' — 20.
i © Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Livada cu vișini — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Comedie pe întuneric 
— 20.

i 0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Miracolul — 19,30, (sala Studio) : 
Femei singure — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 20.

1 o Teatrul evreiesc de stat : înțelepții
1 din Helem — 20.
j • Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
((sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30.
: • Circul de stat : Fantezii do primă- 
I vară — 20.

JOI 2 MAI

/’• Opera română : Frumoasa din pădu-
■ rea adormită — 19,30.
I © Teatrul de stat de operetă: Mam’zelle 
[ Nitouche — 19,30.

O Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
I (sala Comedia) : Regina de Navara — 
! 10, Heldelbergul de altădată — 19,30, 
I (sala Studio) : O femele cu bani — 10, 
Părinții teribili — 19,30.

• • Teatrul de Comedie : Opinia publică 
I — 10,30, Troilus șl Creslda — 20.

© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
! (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) :

D-ale carnavalului — 10,30, Moartea Iul 
Danton — 20, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Comedie pe întuneric — 
10,30, Sfîntul Mitică Blajlnu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala Ma- 
gheru) : Henrlc al IV-lea — 10, Lovi
tura — 19,30, (sala Studio) : Cînd luna 
o albastră — 10,30, Viziuni flamande 
— 20.
® Teatrul Gluleștl (In sala Teatrului e- 
vreiesc de stat) : Omul care a văzut 
moartea — 19,30.
• Teatrul Mic : Baltagul — 10,30, Tan
go — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din str. A- 
cademlei) : Vrăjitorul din Oz — 11.
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 11; 19,30. 
0 Circul de stat : Fantezii de primă
vară — 16,30; 20.

cinema
1—2 MAI

0 Răzbunarea haiducilor : PATRIA — 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, VICTORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45 (la am
bele completarea Digul), GRĂDINA 
CAPITOL — 19,30.
0 Ea va ride : REPUBLICA (completa
re Intre două bombardamente) — 8.45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21,15, FESTI
VAL (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat In Județele Con

stanța șl Tulcea) — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, STADIONUL DINAMO — 19,30. 
0 El Dorado : LUCEAFĂRUL (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în județele Constanța șl Tulcea)
— 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, GRADI
NA DOINA — 19,30, ARENELE LIBER
TĂȚII — 19,30, FEROVIAR — 10; 12,45; 
15,30; 18,15; 21, EXCELSIOR — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, MELODIA — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
O Zile de vară : BUCUREȘTI (comple
tare Flori pentru litoral) — 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21.
O Sînt șl eu numai o femeie : CAPI
TOL (completare Reportaj din Țara 
Bîrsel) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 
20,45, GRIV1ȚA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30.
O Fragil sălbatici : CENTRAL (comple
tare Cîntece în lemn) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
O O stea cade din cer : CINEMATECA
— 12,30.
0 Haiducii ; Răpirea fecioarelor : LU
MINA — 9; 12,30; 16; 19,30.
0 Tom și Jerry : DOINA (completare 
Fuga Dușcăl) — 9; 10,30; 12; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
0 Viața în doi : UNION (completare 
Cu dansatorii maghiari în Grecia) — 
15,30; 18; 20,30.
0 certitudinea probabilităților — Mica 
panteră șl prietenul ei — Lucian Gri- 
gorescu — Cărțile de început — La 
toate latitudinile — Pe urmele unul 
film dispărut — Orizont științific nr. 3/ 
1968 : TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
0 Pentru cîțlva dolari In plus : GIU- 
LEȘTI (completare Digul) — 10; 15; 
17,45; 20,30, ARTA — 9—14 In continua
re; 17; 20,15, la grădină — 19,30, GRĂ
DINA RAHOVA — 20.
o O lume nebună, nebună, nebună : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 10; 
16; 19,15, FERENTARI — 15,30; 19.
0 Blestemul rubinului negru : DACIA 
(completare Reportaj din Țara Bîrsel)
— 8,30—16:45 în continuare; 19; 21, GRĂ
DINA VITAN — 19,30.
O împușcături pe portativ : BUZEȘTI 
(completare Digul) — 15,30; 18; 20,30.
O Căutați Idolul : CRINGAȘI (comple
tare Lupta internă a speciilor) — 15,30; 
18; 20,30.
O Praștia de aur : BUCEGI (completa
re între două bombardamente) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Eddie Chapman, agent secret : GLO
RIA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,15, MIO
RIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30.
O Valetul de pică : UNIREA (comple
tare Atențiune, ciuperci 1) — 15,30; 18; 
20,30, la grădină — 20.
0 Topkapl : TOMIS (completare Fata 
vîntului) — 9—16 în continuare ; 18,30; 
21, la grădină — 19,30, AURORA (com
pletare Pilule II) — 9,30; 12; 14,30; 17; 
19,30; la grădină — 20, FLAMURA
(completare Băiatul șl cărbunele) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 O sută unu dalmațient : FLACĂRA 
(completare Năică pleacă la București)
— 15,30; 18; 20,30.
o Sfîntul la pîndă : VITAN (completare 
Orizont științific nr. 12/1967) — 15,30; 18;
20.30. LIRA (completare Aventură ro
mantică) — 15,30; 18; 20,30, la grădină —
19.30.
0 Hocus-Pocus : POPULAR (completare 
Mitică șl formula Iul de viață) — 15.30; 
18; 20,30.
c întoarce-te : MUNCA (completare O- 
rizont științific nr. 2/1968) — 16; 18,15;
20.30.

0 Apă curativă ; MOȘILOR (completa
re Gustav modifică) — 15,30; 18; 20,30. 
0 Am întîlnit țigani fericiți : COSMOS 
(completare Orizont științific nr. 1/ 
1968) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
0 Profesorul distrat : VIITORUL (com
pletare In Egiptul nou) —15,30; 18; 20,30.
0 Leul african : VOLGA (completare 
O după-amiază plină dc peripeții) — 
10—14 în continuare; 16,15; 18,30; 20,45.
0 Eu, eu, eu... șl ceilalți : FLOREASCA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 Eroii de Ia Telemark : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
0 Trei grăsuni : PROGRESUL (comple
tare încercări) — 20,30.
0 Răpirea fecioarelor : DRUMUL SĂ
RII (completare Flori șl insecte) — 15; 
17.30; 20, PACEA (completare Orizont 
științific nr. 2/1968) — 15,45; 18; 20,15.
0 Cu toată viteza, înainte ! : COTRO- 
CENI (completare Orizont științific nr. 
2/1968) — 15,30: 18; 20,30.
0 Gentlemanul din Cocody : GRADINA 
BUZEȘTI — 19,30.
0 Capcana: GRĂDINA BUCEGI — 19,30. 
0 Tom Jones : GRADINA MOȘILOR — 
19,30.
0 O fată fericită : PROGRESUL -
15,30; 18, GRĂDINA „PROGRESUL-
PARC" — 19,30.

MIERCURI 1 MAI

9,00 — Transmisiune de la mitingul 
și demonstrația oamenilor muncii din 
Capitală cu prilejul zilei de 1 Mai. 
16,30 — Estradele Capitalei — program 
muzical-dlstractiv. 17,30 — Fotbal :
Austria — România — transmisiune de
la Linz. In pauză : desene animate. 
19,15 — Pentru tineretul școlar : „Pe 
drumurile patriei". 19,30 — Telejur
nalul de seară. 20,00 — „Flori de mai“. 
Emisiune muzical-coregrafică. 21,30 — 
Filmul artistic : „Subteranul". 23,00 — 
Parada vedetelor. 23,15 — Telejurnalul 
de noapte. 23,30 — închiderea emi
siunii.

JOI 2 MAI

PROGRAMUL I

10,30 — Rugbi : Steaua — Selecțio
nata armatei franceze. Transmisiune 
de la Stadionul Republicii. 18,30 —
Emisiune distractivă pentru copil. 
19,00 — Muzică populară românească. 
19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — 
Desene animate. 20,00 — Seară de ope
retă : Mam’zelle Nitouche de Hervâ. 
Transmisiune de la Teatrul de Stat 
de Operetă. 23,00 — Telejurnalul de 
noapte. 23,10 — închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II

20,00 — Prefață Ia TV 2. 20.10 — 
„Hora" — film producție a studioului 
de Televiziune. 20,40 — Desene animate. 
20,45 — Telejurnalul. 21,00 — Concert 
simfonic. în program : Rapsodia a Il-a 
în Re major de George Enescu ; Uver
tura „Euryante" de Karl Maria von 
Weber șl Simfonia spaniolă de E. Lalo. 
Interpretează orchestra simfonică a 
Filarmonicii din Los Angeles. Dirijor : 
Zubin Mehta și Orchestra simfonică a 
Filarmonicii „George Enescu". Solist : 
Ion Voicu. 22,00 — Telecinemateca 
umorului. 22,30 — Invitație la dans. 
„Voci de primăvară". 23,00 închiderea 
emisiunii.

LISTA DE CÎȘTIGURI C. E. C. ÎN AUTOTURISME — Trim. 1-1968
r ■ ■ ........ < .

Nr. 
crt

Numărul 
libretului

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului

Numărul 
libretului

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului

UN AUTOTURISM 
FIAT 1800

1 I 725-1-1414

UN AUTOTURISM 
FIAT 125

2 I 748-1-1615

CÎTE UN AUTOTURISM 
VOLGA

S
4
5
6
7

762-1-3897
762-1-2975
727-1-7270
759- 207-746
760- 1-13710

CÎTE UN AUTOTURISM 
RENAULT 16

8 702-1-7622
9 712-202-238

10 754-203-683
11 715-1-1935
12 701-1-2316
13 709-211-131
14 707-204-240
15 720-624-26
16 761-201-2388
17 762-1-12668
18 760-201-4134
19 706-1-669
20 709-1-3166
21 703-522-25
22 763-1-4894
23 715-1-19333
24 703-1-5060
25 734-103-5819

CITE UN AUTOTURISM 
FIAT 124

26 734-103-3415
27 759-1-47848
28 745-1-1977
29 713-102-1397

CÎTE UN AUTOTURISM
RENAULT 10

30 701-1-1501
31 702-218-1096
32 703-1-4205
33 732-1-8691
34 709-1-11867
35 709-208-1965
36 708-1-2396
37 710-113-1564
38 715-1-22566
39 754-1-840
40 716-1-12745
41 717-205-499
42 724-1-3497
43 719-201-1410

44 727-1-4922 108 724-104-8508
45 704-123-14 109 733-201-69
46 750-1-11479 110 715-1-16685
47 702-809-36 111 718-1-1648
48 736-1-12866 112 716-1-8546
49 704-804-49 113 719-515-25
50 723-102-520 114 713-102-211
51 743-1-16075 115 719-1-2852
52 747-1-2811 116 762-203-76
53 752-1-9616 117 741-201-4611
54 728-508-43 118 750-1-6233
55 731-106-5486 119 740-1-2573
56 761-205-10852 120 736-1-5526
57 762-207-4867 121 736-212-5634
58 762-1-8992 122 745-2-30
59 734-103-8548 123 743-1-11927
60 764-1-4717 124 725-124-143
61 759-1-20781 125 727-506-99
62 759-1-44135 126 704-1-2437
63 738-102-2067 127 731-103-11550
64 760-1-19402 128 761-205-4580
65 700-201-5117 129 761-201-1390

130 733-110-731
131 762-210-4530

CÎTE UN AUTOTURISM 132 763-201-1581
SKODA 1000 M. B. 133 759-1-11369

134 759-1-40023
135 759-205-4274

66 702-1-1540 136 760-1-15210
67 735-201-656 137 737-113-296
68 703-203-588 138 702-1-7119
69 705-1-1582 139 735-1-1811
70 709-1-19531 140 732-204-123
71 724-104-810 141 707-1-209
72 710-1-3119 142 709-1-22002
73 715-1-2781 143 724-104-5350
74 715-1-28769 144 733-1-359
75 711-102-2008 145 715-1-9890
76 711-107-520 146 715-1-30878
77 717-1-10590 147 716-1-1888
78 749-1-2288 148 742-1-1976
79 719-202-818 149 717-1-13017
80 722-201-203 150 731-1-263
81 718-432-24 151 719-203-4279
82 734-1-398 152 711-207-266
83 736-258-432 153 745-1-1738
84 736-1-19379 154 734-1-4743
85 741-1-4910 155 736-208-2335
86 743-1-2147 156 736-1-21239
87 743-207-379 157 710-905-62
88 726-711-74 158 743-1-7101
89 752-202-1667 159 743-208-2132
90 723-205-346 160 728-1-2420
91 731-106-13808 161 711-201-281

-92 761-208-8770 162 731-103-6538
93 766-1-9413 163 731-111-3425
94 762-201-5240 164 761-208-12181
95 734-103-16378 165 766-1-12234
96 764-206-2482 166 762-201-8280
97 759-1-31863 167 763-1-3349
98 759-1-49785 168 764-208-2722
99 760-1-332 169 759-1-35823

100 760-206-7140 170 759-1-51741
101 765-1-4383 171 760-1-9307

172 760-207-3162
173 736-269-697

CÎTE UN AUTOTURISM
RENAULT DAUPHINE

GORDINI CITE UN AUTOTURISM
TRABANT 601

Depunătorilor care nu 
cu libretele de economii 
gătoare la sorți în termen de 30 zile 
de la data tragerii, la care li s-au 
atribuit cîștigurile în autoturisme, li 
se vor plăti cîștigurile în numerar 
(valoarea autoturismului mai puțin 
contribuția de 5 000 lei).

Fiecare titular de libret de eco
nomii cu dobindă și cîștiguri în auto-

se
ieșite cîști-

102 701-203-389
103 702-1-11289 174 743-1-19843
104 735-1-6408 175 709-1-18037
105 732-1-82 176 752-202-1722
106 709-1-4189 177 760-207-3110
107 709-1-24550 178 731-111-3626

prezintă turisme poate beneficia într-o perioa- li
dă de un an de un singur autoturism, 
indiferent de numărul libretelor de 
economii cu care participă la trage
rile de cîștiguri în autoturisme. Ce
lelalte cîștiguri se plătesc în numerar. 
Tot în numerar se achită și cîștigu- 
rile titularilor de librete care și-au 
cumpărat autoturisme pe bază de 
depuneri la C.E.C., în cursul anului 
premergător tragerii la sorți la care

COMUNICATPrintr-un decret al Consiliului de Stat, cu prilejul zilei de 1 Mai, s-a conferit „Medalia Muncii" unui număr de peste 30 000 de muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri, fruntași în întrecerea socialistă, care și-au menținut acest titlu timp de 5 ani consecutiv, în perioada 1963—1967.
Cronica zileiMarți la amiază a sosit in Capitală o delegație economică guvernamentală din Guineea, condusă de Nfamara Keita, ministrul schimburilor. La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost întimpi- nați de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, de membri ai conducerii acestui minister. Delegația guineeză va purta tratative comerciale în vederea relațiilor economice cu tră. dezvoltării țara noas-

★Cu prilejul sărbătorii a Olandei, Joost B. Haverkorn van Rijsewijk, ambasadorul Olandei la București, a oferit marți seara o recepție în saloanele ambasadei. Au luat parte Aurel Moga, ministrul sănătății, George Maco- vescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, academicieni și alți oameni de știință, artă și cultură.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

naționale

Ieri dimineață, In Capitală

viața internațională

încheierea vizitei

in Franța a delegației

Marii Adunări Naționale
PARIS 30 (Agerpres). — Marți s-a încheiat vizita oficială în Franța a delegației Marii Adunări Naționale, condusă de acad Ilie Mur- gulescu. Delegația parlamentară română a părăsit în dimineața zilei capitala Franței, cu avionul. Pe aeroportul Le Bourget, membrii delegației au fost salutați de Achille Peretti, vicepreședinte al Adunării Naționale Franceze, Lucien Neuwirth, președinte al grupului de prietenie franco-română din Adunarea Națională, și alte oficialități. Au fost, de asemenea, pre- zenți ambasadorul Republicii Socialiste România la Paris, tin Flitan, și membri ai dei. Constan- ambasa-

★Marți s-a înapoiat în venind de la Paris, delegația Marii Adunări Naționale, care a făcut o vizită în Franța, la invitația Marii Adunări Naționale Franceze.Din delegație au făcut parte deputății i acad. Ilie Murgulescu,
Capitală,

Declarație
a Ministerului

Afacerilor Externe
al R. D. Vietnam

i vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, conducătorul delegației, Dumitru Popescu, președintele Comisiei de politică externă a Marii Adunări Naționale, redactor-șef al ziarului „Scînteia", ing. Ștefan Bîr- lea prim-vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei, ing. Cornel Mihulecea, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, sculptorul Vida Geza. artist al poporului, vicepreședinte al U- niunii Artiștilor Plastici, scriitorul Aurel Răii, redactor-șef al revistei literare „Steaua" din Cluj.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de tovarășii'' Groza, dunări unorM.A.N., deputați. academicieni, oameni de știință, artă și cultură.A fost de față Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București.
Gheorghe Necula și Mia vicepreședinți ai Marii A- Naționale, de președinții comisii permanente ale

Petar Stamboiici despre
colaborarea economică

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
941
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

atribuit

759-1-48755
712- 342-39 
709-1-21929
701- 203-1465
702- 1-11930
735- 1-6967
732- 1-2573 
709-1-5997 
709-6-202 
724-141-327
733- 201-2294
715- 1-17862
718- 210-68
716- 1-9469 
748-1-1409
713- 102-1956
719- 1-3761
716- 418-54
741- 201-5107 
750-1-7416 
740-1-3101 
7.73-1-7180
736- 212-6313 
745-2-1639 
743-1-12810 
712-202-246 
752-1-2711 
704-25-944
731- 103-12212 
761-205-6101
761- 201-2479
762- 1-2289
762- 210-5166
763- 201-2387 
759-1-13415 
759-1-40757
759- 207-921
760- 1-16046
737- 113-1287 
702-1-5739 
702-108-1659
732- 202-287 
721-110-4
709- 1-21232 
724-104-4167
710- 207-64 
715-1-7647 
715-1-30190
711- 214-75
742- 1-930
717- 1-12301
730- 1-133 
719-203-3475 
763-97-140 
745-1-676
734- 1-3850 
736-208-1281 
736-1-20G56
758- 210-447
743- 1-5501 
743-208-1259 
728-1-1503 
752-202-1840
731- 103-4434 
731-111-2090
761- 208-11165 
766-1-11423
762- 201-7459
763- 1-1418
764- 208-1781
759- 1-34612
759- 1-51131
760- 1-6959 
760-207-1433
765- 1-6008

cîștiguri în autotu-s-au 
risme.

Titularul libretului de economii cu 
dobîndă ș.i cîștiguri în autoturisme 
ieșit cîștigător, înscris pentru procu
rarea de autoturisme, în cazul în care 
dorește să primească autoturismul 
cîștigat, va renunța în prealabil, pe 
bază de cerere, la autoturismul ia 
care este înscris ; în caz contrar, cîș- 
tigul se achită în numerar.

Marți dimineața s-au deschis în 
.Capitală lucrările celui de-al 
XXXII-lea Congres al Asociației In
ternaționale a Presei Sportive 
(A.I.P.S.).

La actuala ediție a Congresului, 
și-au dat întîlnire reprezentanți ai 
asociațiilor naționale de presă spor
tivă din circa 30 de țări.

La ședința de deschidere a Con
gresului au luat parte Ion Iliescu, 
ministru pentru problemele tineretu
lui, Nestor Ignat, președintele Uniu
nii Ziariștilor, Anghel Alexe, preșe
dintele C.N.E.F.S.. Nicolae Bozdog, 
președintele O.N.T., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, ai I.R.R.C.S. și ai unor or
ganizații obștești, membri ai Aso
ciației presei sportive din România, 
redactori șefi și ziariști de sport, 
sportivi de frunte ai tării.

în rîndurile oaspeților de peste ho
tare se află Felix Levitan — preșe
dintele comitetului director al 
A.I.P.S., Piotr Sobolev — prim-vice
președinte ; Jean Cottaar, Roman 
Melcon Bartolome, Stig Hăgblom, Sal
vador Gonzalez Ruz — vicepre
ședinți ; Antoine Herbauts — secre
tar general ; Istvan Szombathy — se
cretar general adjunct.

După un cuvînt introductiv rostit 
de Aurel Neagu, președintele Aso
ciației presei sportive din România, 
președintele Uniunii Ziariștilor, Nes
tor Ignat, a adresat participanților 
un salut colegial din partea uniunii 
și a gazetarilor din România.

în continuare, congresiștii au fost 
salutați de Ion Iliescu, ministru pen
tru problemele tineretului. în numele 
Consiliului național pentru educație 
fizică și sport, al tuturor sportivilor 
din România, a vorbit Anghel Alexe, 
președintele C.N.E.F.S.

Din partea conducerii A.I.P.S. a 
vorbit președintele Felix Levitan, 
care a mulțumit guvernului român 
pentru condițiile asigurate desfășură
rii congresului la București. România 
— a spus între altele vorbitorul — 
care s-a străduit de-a lungul secole
lor să-șl păstreze civilizația, acum 
stăpînă pe soarta sa, națiunea ro
mână. a cărei ospitalitate a fost lău
dată din toate timpurile, Capitala sa 
vîrstnică prin data ei de naștere, 
însă tînără prin vigoarea ei, sînt cele 
mai indicate gazde ale organizației 
noastre.

Congresul a ratificat primirea ca 
noi membre ale A.I.P.S. a asociații
lor presei sportive din Congo (Kin
shasa). Guatemala, Indonezia, Liban, 
Mali și Panama.

în prima ședință de lucru a con
gresului. președintele A.I.P.S. a pre
zentat raportul cu privire la activi
tatea asociației pe ultimul an.

(Agerpres)

Lista de cîștiguri 
la depunerile pe libretele de economii 

pentru construirea de locuințe 
TRAGEREA LA SORTI 
PE TRIMESTRUL 1/1968

tă
ru

l 
gu

ril
or Numărul 

libretului 
cîștigător

Valoarea 
cîștigurilor

73 KU
3 Ur Ctf

cd 
O& O Os

1 862-207-329 45.000 45.000
1 836-1-376 35.000 35,000
1 838-103-182 25.000 25.000
1 860-201-212 15.000
1 823-1-20 15.000
1 852-1-133 15.000
1 862-207-170 15.000
1 861-208-115 15.000
1 860-1-186 15.000
1 859-1-1503 15.000
1 862-1-379 15.000
1 843-1-272 15.000
1 832-1-143 15.000
1 810-204-17 15.000
1 809-1-278 15.000 180.000

15 TOTAL: 285.000

de a- de-
DE LA ADASAdministrația Asigurărilor Stat anunță că la tragerea de mortizare a asigurărilor mixteviață din 30 aprilie 1968 au ieșit următoarele opt combinații de litere : X. A. R.; N. K. N.; J. F. Z.; 
V. K. P.; O. X. M.; N. U. C.; 
R. C. J.; D. B. M.

româno iugoslavă
BELGRAD 30. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite ; 
La 30 aprilie, pe șantierul sistemu
lui hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier s-a dat startul 
ștafetei tineretului, care va străbate 
toate republicile iugoslave, urmînd 
să ajungă la Belgrad la 25 mai, 
„Ziua tineretului".

Luînd cuvîntul cu acest prilej, Pe- 
tar Stambolici, președintele C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Serbia, a 
vorbit despre importanța hidrocen
tralei în potențialul energetic iugo
slav.

Hidrocentrala de la Porțile de 
Fier, a spus în continuare P. Stam
bolici, o construim împreună cu Ro
mânia socialistă, vecină și prietenă. 
O asemenea colaborare, care contri
buie la întărirea relațiilor priete
nești dintre cele două țări și spre 
care tind tot mai mult relațiile inter
naționale, ca și relațiile economice 
complexe, este posibilă numai atunci 
cînd țările respective, apreciază fără 
prejudecăți interesele lor comune, 
care nu sînt în contradicție cu inte
resele altor țări. Construcția hidro
centralei de la Porțile de Fier —

vreau să subliniez în mod deosebit 
acest fapt — este o formă model 
a colaborării și relațiilor egale în 
drepturi între țări și popoare 
în special, între țările socialiste, 
condițiile dezvoltării tot mai libere 
a formelor de construire a societății 
socialiste, principiul conducător tre
buie să fie principiul egalității în 
drepturi. Numai acest principiu con
duce spre un schimb reciproc mai 
larg al experienței tot mai bogate 
cucerite pe drumurile specifice ale 
construcției socialiste.

Deosebirile care apar în opera de 
construcție socialistă, la care se a- 
junge în mod inevitabil din cauza 
diferitelor condiții și realități din 
fiecare țară — a arătat vorbitorul — 
trebuie să fie acceptate ca un feno
men normal în lumea socialistă con
temporană, în epoca dezvoltării di
namice a forțelor creatoare. Numai 
astfel se pot îmbogăți relațiile, se 
pot dezvolta pe baze tot mai largi, 
care îndrumă popoarele să caute cele 
mai bune căi spre pace și progres în 
afara formelor tradiționale și con
venționale, care. în prezent, nu pot 
să cuprindă tot ce creează viata.

ii, 
in

agențiile de presă
Duminică seara au luat 

sîîrșit la Budapesta lucrările 
Comisiei de pregătire a consfătuirii 
partidelor comuniste și muncitorești, 
anunță agenția M.T.I.

O puternică demonstrație 
antiamericană a avut loc Ieri 
la Ankara, provocînd întreruperea 
circulației timp de cîtevă ore, rela
tează agenția Associated Press. Mani- 
festanții, în cea mai mare parte stu- 
denți, au protestat împotriva prezen
ței americane în Turcia și pentru re
tragerea Turciei din N.A.T.O. La in
tervenția poliției au avut loc ciocniri 
violente, care s-au soldat cu 45 de ră
niți, dintre care 15 polițiști, aproxima
tiv 70 de persoane au fost arestate.

„Misiunea Jarring nu a dat pînă în 
prezent nici un rezultat, deoarece Iz- 
raelul nu acceptă aplicarea rezoluției 
din 22 noiembrie 1967 
Unite'*. El a arătat, de 
Egiptul nu va negocia 
izraelian.

a Națiunilor 
asemenea, că 
cu guvernul

au fost a-

Luni a sosit la Tîrgul de la 
Hanovra (R. F. a Germaniei) în
tr-o vizită oficială, la invitația con
ducerii tîrgului, o delegație a R. D. 
Germane, condusă de Horst Solie, mi
nistrul economiei externe. El este în
soțit de Heinz Behrendt, locțiitor al 
ministrului economiei externe, și de 
Hans Voss, șef de secție în Ministerul 
Afacerilor Externe. (A.D.N.).

638 de persoane 
restate la Universitatea Co
lumbia din New York, 
unde sute de studenți se află de 
peste o săptămînă în grevă. Stu
denții au hotărît să nu mai frecven
teze cursurile și să ocupe cîteva din 
clădirile universității, în semn de pro
test împotriva legăturilor existente 
între conducerea universității și une
le secții specializate ale Ministerului 
Apărării al S.U.A.

Reprezentanții la O.N.U. al 
Etiopiei, Somaliei și Ugandei 
au cerut adoptarea imediată de către 
Consiliul de Securitate a unor măsuri 
eficace care să ducă la respectarea de 
către Republica Sud-Africană a auto
rității O.N.U. în Africa de Sud-Vest.

un
în

La Alger a fost semnat 
contract romăno-algerian 
virtutea căruia în anul 1968 Algeria va 
livra României 300 000 de tone de mi
nereu de fier și va achiziționa în 
schimb mașini și utilaje.

Guvernul Uruguayan a pro
cedat luni la o devalorizare 
a monedei naționale — peso-ul, 
al cărui raport de schimb față de dolar 
a fost micșorat cu 25 la sută. Cursul 
dolarului a fost majorat astfel de la 
200 la 250 pesos.

Ziarul sud-african „The 
Star" a anunțat că săptămînă 
trecută au fost arestați 71 de 
africani în regiunea Victoria de 
vest, provincia Cap. Ziarul citat men
ționează că 32 de persoane din cele 
arestate sînt judecate în prezent sub 
acuzația că ar fi desfășurat o activi
tate subversivă.

Comisia economică O.N.U. 
pentru Europa a adoptat în una
nimitate rezoluția asupra industriei 
chimice prezentată de delegația 
României în colaborare cu delega
țiile Cehoslovaciei, Franței și Italiei. 
Rezoluția subliniază importanța dez
voltării industriei chimice pentru an
samblul economiei 
asupra altor ramuri

împăratul Haile Selassie al 
Etiopiei, care se află într-o vizită 
oficială în India, a avut luni o între
vedere cu primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi. Convorbirile care au 
avut loc cu acest prilej s-au referit 
la problemele actuale internaționale și 
în special la situația din Vietnam și 
Orientul Mijlociu.

și incidențele ei 
economice.

Președintele
Abdel Nasser,
M.E.N., a declarat

R.A.U., Gamal 
transmite agenția 

luni seara că :

HANOI 30 (Agerpres). — „De a- 
proape o lună Administrația Johnson 
recurge la numeroase manevre pen
tru a provoca dificultăți urmărind a- 
minarea contactelor preliminare între
R. D. Vietnam și S.U.A.", se spune 
într-o declarație făcută presei de un 
purtător de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al Republicii De
mocrate Vietnam. Dacă la început
S. U.A. nu au formulat nici un fel de 
condiții asupra stabilirii localității 
unde să aibă loc contactele între re
prezentanții celor două țări, se spune 
în declarație, în prezent ele pun o 
serie de condiții absolut iraționale și 
insolente. Diferitele alternative pri
vind locul de întîlnire a reprezentan
ților celor două țări nu corespund 
condițiilor formulate chiar de S.U.A., 
a declarat purtătorul de cuvînt al 
M.A.E. Toate aceste fapte provoacă 
neliniște opiniei publice mondiale și 
opiniei progresiste din S.U.A., 
care supune unei aspre critici lipsa 
de bunăvoință și manevrele guvernu
lui american în problema păcii în 
Vietnam. Străduindu-se să atenueze 
critica tot mai aspră la adresa gu
vernului american, oficialitățile de la 
Washington recurg la tot felul de 
subterfugii, se arată în declarație. 
Astfel, se constată că declarațiile din 
28 aprilie ale subsecretarului de stat 
al S.U.A., William Bundy, și vice
președintelui Hubert Humphrey „con
stituie o nouă dovadă a încercărilor 
deliberate ale guvernului S.U.A. de 
a întîrzia în mod deliberat convorbi
rile cu R. D. Vietnam".

Toate acestea, a declarat purtătorul 
de cuvînt al M.A.E., se petrec în timp 
ce guvernul american intensifică ac
țiunile militare în cele două părți 
ale Vietnamului. „Guvernul S.U.A. 
trebuie să înceteze războiul agresiv 
împotriva Vietnamului, să înceteze 
necondiționat bombardamentele și 
orice alte acțiuni agresive împotriva 
întregului teritoriu al Republicii De
mocrate Vietnam. întreaga răspunde
re pentru amînarea convorbirilor în
tre cele două părți revine părțf',’.ppe- 
ricane, a declarat purtătorul ae cu
vînt al M.A.E. al R. D. Vietnam.

VENEZUELA

Ofensivă de proporții
împotriva partizanilor

CARACAS 30 (Agerpres). — Co
mandamentul forțelor militare ven'e- 
zuelene a anunțat că trupele guver
namentale au declanșat o ofensivă 
de proporții împotriva partizanilor 
care operează în statele Yaracuy, 
Falcon, Portuguesa și Lara. Potrivit 
relatărilor agențiilor de presă, la a- 
ceastă ofensivă participă unități ale 
forțelor aeriene.

transmit:
Președintele Republicii Fe

derale a Germaniei, Hein
rich Lubke, și-a încheiat vi
zita oficială în Tunisia, 
unde, însoțit de ministrul de exter
ne Willy Brandt, a avut convorbiri 
cu președintele țării gazdă, Habib 
Burghiba, și alte oficialități. La 80 
aprilie, la Tunis, a fost dat publi
cității un comunicat comun în care 
se arată, printre altele, dorința celor 
două părți de a lărgi cooperarea 
uomică.

eco-
Clovis Roblain, căruia 1 

făcut o grefă cardiacă, a 
cetat din viață marți dimineață, a 
anunțat profesorul Maurice Mercadier, 
șeful serviciului de chirurgie de la 
spitalul Pitie din Paris.

s-a 
in

Premiul Lenin pe anul 1968 
în domeniul științei și teh
nicii a fost decernat grupului de 
ingineri și organizatori pentru proiec
tarea și construirea hidrocentralei 
Bratsk de pe Angara (Siberia).

tn regiunile de nord-vest 
ale Iranului s-a înregistrat un 
puternic cutremur de pămînt 
luni noaptea, care a provocat pagube 
materiale considerabile. S-au înregis
trat, de asemenea, morți și răniți. Nu
mai în localitatea Makou, unde se 
crede că a fost epicentrul cutremuru
lui, transmite agenția France 
35 de persoane și-au pierdut 
Autoritățile iraniene au luat de 
ță o serie de măsuri pentru a 
asistența necesară sinistraților.

Presse, 
viața, 

urgen- 
acorda

Toate cursurile au fost sus
pendate Ia Academia forțelor 
aeriene din statul Colorado 
(S.U.A.), după ce sute de studenți 
au trebuit să fie internați de urgență 
în spital suferind de o boală necu
noscută. Numărul bolnavilor a depășit 
cifra de 600, medicii exprimîndu-și pă
rerea că este vorba de o epidemie da
torată unui virus încă neidentificat.
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